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چکیده

با توجه به وضعیت ویژه ای که جمهوری اسلامی از بدو حیات خود با آن روبرو بوده و تحریم
های مختلف اقتصادی که در این دوره تحمیل گردیده است ،تمهیددات مختلفدی مددیریت ایدن
وضعیت اتخاذ گردیده است .از جمله این تمهیدات نمود اقتصداد مقداومتی در دسدتور عملکدردی
دولت است .اما این تمهید نه تنها در جایگاه خود مورد بازاندیشی قرار نگرفته بلکده سدوت تعریدر
های مختلف در این حوزه ،آن را از هدد مدوردن ر دور کدرده اسدت .از رفدی دیگدر امدروزه
دیپلماسی اقتصادی پا به پای دیپلماسی سیاسی سعی در ایجاد فضایی مناسب در راستای جدب
سرمایه گباری خارجی دارد .شاید نتوان گفت موافقت نامه های ترجیحی راهکار بلامنازع در ایدن
امر بوده و ماهیت دیپلماسی اقتصادی را در ن ر دارد ،اما با مولفه هدای اقتصداد مقداومتی و نید
گسترش مرادلات تجاری منطقه ای از یک در و تصدویب مقدررات تسدهیل کنندده سدرمایه
گباری می توان به نتایج مثرتی در این زمینه نائل شد .این مقاله در پی تریدین و تحلیدل امکدان
سنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی ،با دیپلماسی اقتصادی برای تفوق بدر عرصده هدای تجدارت
منطقه ای از یک سو و آزاد سازی تدریجی اقتصاد کشور با همراهی مقررات جامع می باشد.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،سرمایه گباری خارجی اقتصاد مقاومتی ،دیپلماسی اقتصادی ،موافقت نامه
های ترجیحی ،سرمایه گباری خارجی.
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مقدمه
 -8مفاهیم و مبانی
 8-8مفهوم سرمایهگذاری خارجی
سرمایه در اصطلاح به آن دسته از ثروتهای نقدی و غیرنقدی گفته میشود کده بده همدراه
دیگر عوامل ن یر نیروی کار و منابع ریعدی در فعالیدتهدای اقتصدادی ن یدر تولیدد ،مرادلده و
بانکداری بهکار گرفته میشود( .سیفی اردبیلی و فتحی نژاد )0 :8030 ،سرمایه در معندای وسدیع
کلمه ،کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولدد کالدای اقتصدادی دیگدر باشدد و اندواع آن
عرارت است از پول نقد ،کارخانده ،ماشدینآلدات و قطعدات آنهدا ،ابد ار ،حدخ اختدراع ،خددمات
تخصصی و امثال آنها( .ماده  8قانون تشویخ و حمایت سرمایهگباری خدارجی) بدر ردخ مداده
یک قانون تشویخ و حمایت سرمایهگباری خارجی سرمایه خارجی عرارت است از اندواع سدرمایه
اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایهگبار خارجی به کشور وارد میشدود و شدامل مدوارد
زیر میگردد:
وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تردیل ،از ریخ ن ام بانکی یا دیگر درق انتقدال وجدوه
که مورد تأیید بانک مرک ی جمهوری اسلامی ایران باشد ،به کشور وارد شود؛
ماشینآلات و تجهی ات؛
اب ار و قطعات یدکی قطعات منفصله و مواد اولیه ،اف ودنی و کمکی؛
حخ اختراع ،دانش فنی ،اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی؛
سود سهام قابل انتقال سرمایهگباری خارجی؛
سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت؛
سرمایهگباری8عرارت است از عدم استفاده از مندابع در زمدان حدال و بده جریدان اقتصدادی
انداختن آن به امید به دست آوردن منابع جدید در آینده کده مندابع جدیدد از مندابع فعلدی دارای
ارزش بیشتری میباشد .در این فرآیند نرخ بهره ،تورم و بازده مورد انت ار نی میبایست بررسدی
شود .سرمایهگباری بر اساس زمان به کوتاه مدت ،میان مدت ،و بلند مدت تقسیم میشود که در
سرمایهگباری کوتاه مدت در دورههای کمتر از یکسال و سرمایهگباری در دورههای میان مددت
و بلند مدت در دورههای بیش از یکسال اتفاق میافتد .بحث ریسک سرمایهگباری نید کده بده
1. Investment
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معنای عدم اتفاق افتادن سودهای آینده و یا عدم رشد سرمایهگباری و یا هر موضوع دیگری که
منجر به زیان سرمایهگبار میشود نی از مراحدث مهدم سدرمایهگباری میباشدد .سدرمایهگباران
براساس ریسک پبیربودن به سرمایهگباران ریسک پبیر یا محاف ه کار تقسیم میگردند( .پیران،
)93 :8013
سرمایهگباری خارجی عرارت است از سرمایهگباری که متضمن روابدط اقتصدادی بلندمددت
بوده و نشاندهندهی منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (شرکت مادر) بر واحد
اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعره فرعی بنگاه مادر) است( .مدرادی و ایدران پرسدت)31 :8011 ،
سرمایهگباری خارجی عرارت است از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصدادی جدیدد
یا موجود پس از اخب مجوز سرمایهگباری( .مرادی و ایران پرست)830 :8011 ،
سرمایهگباری خارجی عرارت اسدت از بده کدارگیری سدرمایههای خدارجی در یدک بنگداه
اقتصادی جدید یا موجود پس از اخب مجوز سرمایهگباری ،در کشور می بان که معمولاً بده شدکل
سرمایه گباری در تولید و ساخت کالا ،استخراج مواد خام ،تأسدیس و گسدترش نهادهدای مدالی و
غیره در فراسوی مرزهای ملی انجام میشدود .سدرمایهگباری اغلدب بده جریدان تولیدد تحدر
بخشیده و موجب رشد تجارت بینالملل ،اف ایش سطح رفاه زنددگی و گسدترش مدوزون توسدعه
اقتصادی در سطح جامعه میشود .به من ور گری از مشکل کمرود سرمایه که یکی از علل اصلی
عقب ماندگی برخی از کشورها میباشد ،اکثر کشدورها بده اقدداماتی هم دون اصدلاح و تکمیدل
تسهیل قوانین و مقررات خود برای جب سرمایههای خارجی روی آوردهاند.
 2-8مفهوم اقتصاد مقاومتی
براساس فرمایشات مقام مع م رهرری اقتصاد مقاومتی را به ور خلاصده اینگونده میتدوان
تعریف کرد :اقتصادی که در شرایط دشواری ،تهدید و دشمنی به اهدا خودش برسدد .در واقدع
اقتصاد مقاومتی همان است که با وجود تلا مها ،دشمنیها ،بدا وجدود فضدای ناملدایمی کده در
درون خودش یا به صورت تحمیلی از خارج بر آن حاکم میشود ،بتواند آن اهدافی را کده بدرای
خودش تن یم کرده ،محقخ کند و به آنها برسد ،چنین اقتصادی اقتصداد مقداومتی خواهدد بدود
(یلفانی و دیگران.)1 :8031 ،
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام مع م رهرری در شهریور سدال  8013مطدرح
گردید .در همین دیدار ،رهرر مع م انقلا «اقتصاد مقداومتی» را معندا و مفهدومی از کدارآفرینی
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معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نی دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی
کشور برای جهش» را معرفی نمودند( .بیانات مقام مع م رهرری در دیدار جمعدی از کارآفریندان
سراسر کشور ).13 / 0 / 80 ،برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همدین مددت زمدان کدم ،تعداریف
متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنرهای به این موضوع نگاه کدردهاندد .در ایدن میدان ،تعریدف
جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را ایشان در دیدار با دانشجویان اینگونه ارائه دادهاند که:
« اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصدادی کده در شدرایط فشدار ،در شدرایط تحدریم ،در شدرایط
دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیین کننده رشدد و شدکوفایی کشدور باشدد ».الگدو و
رحی که در این تعریف وجود دارد ،بیانگر اصولی کلی است که بایسدتی آنهدا را بدا قدوانین و
مقررات منطقی و درست و به دور از هیجانات تفسیر و در راستای منافع ملدی تعریدر کدرد .پدس
میتوان اقتصاد مقاومتی را پرتویی از دیپلماسی اقتصادی خواند کده در راسدتای اعتلدای اقتصداد
کشور مقرراتی را برای جب سرمایه خارجی از یک سو ،خودکفایی و استقلال از سوی دیگر ،کده
سعی میکند تعامل اقتصادی با فراتر از مرزها داشته باشد ،باز تعریف نمود.
 9-8مفهوم موافقتنامههای ترجیحی
موافقتنامههای تجارت ترجیحی ( )PTAعرارتند از موافقتنامههایی بین دو یا چند کشور که
به موجب آنها دو یا چند شرکت تجاری رفتار ترجیحی تجاری دو یا چند جانره نسرت به تجارت
بین خود دارند .در این نوع موافقتنامهها ل ومی ندارد که این ترجیحات بر کل تجارت کشورهای
عضو تعمدیم یابدد و بلکده بسدتگی بده ندوع موافقتنامده ترجیحدی تجداری دارد .اعضدای اکثدر
موافقتنامههای ترجیحی تجاری به یک منطقه جغرافیایی تعلخ دارند ،به همین دلیل به این ندوع
موافقتنامهها ،موافقتنامههای تجارت منطقهای ( )RTAsنی ا لداق مدیشدود( .موحدد:8011 ،
 )879این در حالی است که وقتی سیستم تجارت چند جانره به ور واضح ،به بن بست تجداری
میرسد ،موافقتنامههای تجاری ترجیحی ( )PTAاهمیت بسیار بیشتری را در آزاد سازی تجارت
و شکل دادن به تعهدات تجاری بسیاری از کشورها به دست میآورند)Limão,2016; 8( .
به دنرال اف ایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصداد جهدانی ،توجده بده موافقتنامدههای
تجارت ترجیحی در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته اسدت .در حدال حاضدر
حدود 37درصد از کل تجارت جهانی متعلدخ بده کشدورهایی اسدت کده حدداقل عضدو یکدی از
موافقتنامههای تجارت ترجیحی میباشند ،در حالیکه این نسرت در سال  8333حدود  70درصدد
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بوده است .کشورهای ترکیه ،پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هسدتند کده اخیدراً بده سدمت
انعقاد موافقتنامههای تجاری دو جانره در خاورمیانه و بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه خود
گرایش پیدا کردهاند .به موجب این موافقتنامهها تعرفههای وضع شده بر کالاهای تولید شدده در
کشورهای عضو ،کمتر از تعرفههای وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشدورهای غیدر عضدو
میباشد( .منطقی و تقوی)818 :8017 ،
 4-8نقش موافقتنامههای تجارت ترجیحی در فرآیند سرمایهگذاری
نقش این موافقتنامههای تجارت ترجیحی را تکمیل سیسدتم تجدارت چندجانرده یدا حتدی
جایگ ینی در عرصه بینالملل در ن ر می گیرند .در ی دهة اخیر در مدورد ایدن مسدأله کده آیدا
اف ایش تعداد موافقتنامههای تجارت آزاد سنگ بنای مستحکمی برای برقدراری آزادی تجداری
چندجانره یا مانعی بر سر راه آن به شمار میرود قلم فرسایی فراوان شده است .بیشتر بحثهدای
موجود ،بر روی تأثیر موافقتنامههایی تمرک کردهاند که در درجة اول دو جانره هستند یا ابتددائاً
در قلمرو یک منطقه جغرافیایی منعقد شدهاند .در دهه اخیر گرایش جدیددی در مدورد مدباکرات
تجاری ایجاد شده است .در این حرکت جدید ،موافقتنامهها عموماً بین دو یا سه کشدور منعقدد
می شوند ،در حوزة عضویت به اندازة قرل محدود به کشور هایی از یک منطقة جغرافیایی نیستند
و موضوع توافخ چی ی ماورای مسائل مطرح در موافقتنامههای سازمان جهانی تجدارت اسدت.
این مباکرات جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطة سیستم تجارت چندجانرده میگدردد .در
تریین موضوع گفتنی است که« :بررسی موافقتنامهها بر اساس ا لاعات دریدافتی از پاسدخهای
مکتو به سوالات مکتو اعضای سازمان تجارت جهانی یا از ریدخ جدوا هدای شدفاهی بده
سوالات مطروحه در جلسات کمیته موافقتنامههای تجارت منطقدهای انجدام میشدود» (کمدالی
اردکانی .)31 :8019 ،در این قسمت با بررسی برخی از این موافقتنامههدا در عرصده بدینالمللدی
سعی میشود تأثیر آنها بر سیستم تجارت چندجانره را تحلیل کنیم.
پیمان مشارکت فرا پاسیفیک 8:این پیمان؛ یک موافقتنامدة تجدارت آزاد میباشدد کده میدان
یازده کشور منعقد شده است :استرالیا ،برونیدی ،کاندادا ،شدیلی ،مدال ی ،مک یدک ،زلانددنو ،پدرو،
سنگاپور ،ایالات متحدة امریکا و ویتنام .هم ندین قدرار اسدت ژاپدن هدم بده جمدع کشدورهای
1. Trans – pacific partnership
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مباکرهکننده اف وده شود .از پیمان مشارکت فراپاسیفیک به عنوان «توافقنامة تجارت قرن بیست
و یکم» تعریر شده است .این موافقتنامه به دلیل تنوع جغرافیایی اعضای آن و هم به خا ر حوزة
پوششی جاه لرانة آن به عنوان یک موافقتنامة بدیع و نو مورد توجه قرار گرفته است .توافقنامدة
مورد بحث ریشه در توافقنامة تجاری  P-4دارد که میان کشدورهای بدورنیی ،شدیلی ،زلانددنو و
سنگاپور منعقد شده بود .این کشور ها تمایل داشتند یک توافقنامه تجاری بدا اسدتانداردهای بالدا
منعقد نمایند که نهایتاً به عنوان مدل توافقنامة تجارت آزاد آسیا و اقیانوس آرام بکدار آیدد و نید
متعهد بودند که دسترسی آزاد به بازار کالاهای مختلف را بدون هرگونه ترعیضدی تسدهیل کنندد.
( .)Meredith, 2013الرتده پدس از  87دوره مدباکره هندوز عددم ا میندان زیدادی در ایدن
خصوص وجود دارد.
 08عضو سازمان تجارت جهانی 8پس از ناامیدی از پیشرفت لازم در جهت آزادسازی بیشدتر
تجارت خدمات به همراه  97کشور عضو اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای مباکره در مدورد
یک موافقتنامة جدید تجارت خدمات هستند که در حوزة دسترسی به بازار و تعهدات مربدو بده
آن نگاهی بسیار بلند پروازانه دارد .این پیمان ،موافقتنامة تجارت خدمات ) 0(TiSAو گاهی نی
موافقتنامة خدمات بینالمللی ) 0(ISAخوانده میشود با وجود این ،هنوز مشخص نیست که آیا
موافقتنامه تجارت خدمات در چارچو سازمان تجارت جهانی خواهد بود یا خیر؟
در این خصوص گ ینههای مختلفی مطرح شده است :یکی از گ ینهها این اسدت کده آن را
یک موافقتنامة جمعی به حسا آوریم که تحت پوشش ضمیمة چهدارم (همانندد موافقتنامدة در
مورد خریدهای دولتی) 9قرار میگیرد .الرته براساس بند  3مادة  83موافقتنامدة تأسدیس سدازمان
تجارت جهانی (موافقتنامة مراکش) ،قرول این گ ینه منو بده رضدایت تمدام اعضدای سدازمان
است 1.به ن ر بعید میرسد که همه کشورهای در حال توسعة سازمان تجارت جهانی که دخالتی
در جریان مبکرات موافقتنامة تجارت خدمات ندارند ،به اضافه شدن این موافقتنامه به اسناد دیگر
 .8استرالیا ،کانادا ،شیلی ،چین تایپه ،کلمریا ،کاستاریکا ،اتحادیة اروپا ،هندگ کندگ ،ایسدلند ،اسدرائیل ،ژاپدن ،کدره ،مک یدک،
زلاندنو ،نروژ ،پاکستان ،پاناما ،پرو ،سوئیس ،ترکیه و ایالات متحدة امریکا
)2. Trade in Services Agreement (TiSA
)3. International Services Agreement (ISA
4. Agreement on Government Procurement
 .1بر اساس این ماده :کنفرانس وزرا با درخواست تمام اعضای موافقتنامة تجارت میتواند پس از اجماع تصدمیم بگیدرد کده
این موافقتنامه را به ضمیمة چهارم اضافه کند.
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سازمان رضایت دهند .در حال حاضر هیچیک از کشورهای عضو 8 BRICSدر مباکرات مربو
حضور ندارند و برخی از این کشورها اعلام کردهاند که هرگونه مباکرة جمعی خدارج از چدارچو
سازمان تجارت جهانی ممکن است سیستم مباکرات تجاری چندجانره را از پایه ویران کند0.
گ ینة دیگر آن است که موافقتنامة مورد بحث در قالب یک پروتکل خدمات خداص یعندی
خدمات مالی و ارترا از راه دور به گاتس ملحخ شود .ایدن رویکدرد نید دور از ذهدن بده ن در
میرسد زیرا چنین عملی احتیاج دارد که تمام اعضای موافقتنامة تجارت خدمات براسداس شدر
دولت کاملهالوداد تمام امتیازات اضافی موجود در این موافقتنامه را به آن دسته از اعضای سازمان
تجارت جهانی که عضو موافقتنامة مبکور نیستند نی اعطا کنند .اگرچه ممکن است این مسأله به
عنوان یک حرکت تجاری سودآور به ن ر برسد (زیرا کشورهای عضدو  TiSAنید از امتیدازاتی
بهره مند خواهند شد) اما این ذهنیت که کشورهایی مانند چین ،هند و برزیل بددون اینکده هدیچ
تعهدی بر عهده بگیرند از امتیازات به دست آمده از  TiSAاستفاده کنند باعث گردیده که ایدن
رویکرد جبابیت خود را از دست بدهد.
گ ینه دیگر اینکه این مباکرات ممکن است به توافخ یکپارچه اقتصادی خدارج از چدارچو
سازمان جهانی تجارت با توجه به ماده  1گتس منجر شدود کده مانندد مداده  xxIvموافقتنامده
عمومی تعرفه و تجاری  8339برای تجارت کالا اعضات سازمان را مجاز به ورود به سدرویسهای
جامع خدمات  FTAبا یک یا چند عضو دیگر سازمان جهانی تجارت میکند .این گ ینه ممکن
است سادهترین راه برای رسیدن به توافخ باشد ولی این امر نمیتواند به ور مستقیم بده هدد
پیوستن  TiSAبه سازمان جهانی تجارت بپردازد.
حال اینکه این موافقتنامهها تا چه اندازه میتواند در سرمایهگباری خارجی موثر باشد ،بسدته
به دامنه موانع غیر تعرفهای 0از یک ر و نوع معافیتهای تعرفهای از سوی دیگر باشد .بدرای
تریین موضوع بهتر از اینگونه مسئله را با این سوال که :آیا روش معناداری بدرای سیاسدتهدای
تعرفهای وجود دارد که بتواند عمخ همکاریهای برآیند از موافقتنامدههدای تجدارت ترجیحدی را

 .8اتحادیة پنج ابر اقتصاد در حال ظهور دنیا شامل برزیل ،روسیه ،هند ،چین و افریقای جنوبی
)(BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa
2. Formal Plurilateral Services Negotiations May be Launched in March, Int’l Ctr. for Trade
and Sustainable Dev., Bridges Africa Volume 1, Number 6, (Dec. 20, 2012),
http://ictsd.org/i/news/bridges-africa-review/152186/.
)3. non-tariff barriers (NTB
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رترهبندی کند؟ به عرارت دیگر سازوکاری برای اینکه این موافقتنامدههدا چده حدوزهای را در بدر
می گیرد وجود دارد یا خیر؟ در برخی موارد ،پاسخ به وضدوح بلده اسدت .ندوع همکداری در یدک
توافقنامه زمانی جامعتر است که نه تنها تعرفه صفر را تعیین میکند بلکه همواره آن را در سطح
حداکثر همکاری قرار میدهد( .لیمائو )1 :0380 ،پس در حال حاضر بحث در مورد ایدن جایگداه
میباشد .پس هر چه تعرفهها و نوع همکاری در موافقتنامهها وسیعتر باشد میتواند دامنه واردات
محصولات مرنایی را آسان و به ترع ان به تسهیل سرمایهگباری خارجی همت گمارد.
با این تفسیر باید اذعان کرد در چند دهه اخیر دور جدیدی از یکپدارچگی اقتصداد جهدانی و
همگرایی اقتصادی در سطح جهان شتا پیدا کرده که این شتا  ،وابستگی روز اف ونی را بدرای
کشورهای جهان رقم زده است .پس کشورهای توسعه یافته و در حدال توسدعه بدرای تعمیدخ و
توسعه روابط اقتصادی و تجاری و در جهدت حرکدت در راسدتای ایدن شدتا جهدانی سدعی در
همگرایی اقتصادی داشته تا به این ریخ بتوانند به جب سرمایهگباری خارجی وسیعتری نائدل
آیند« .هم نین ،در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،تجدارت و سدرمایهگدباری بده عندوان
مهمترین عوامل ایجاد کننده و نی تأثیر پبیرنده از همگرایی اقتصادی محسدو مدیگدردد و از
آنجا که همکاریهای منطقهای ابعاد کوچکتری نسرت به اقتصاد جهانی دارد ،لبا شرکتکنندگان
آن با مشکلات اقتصادی و تجاری کمتری مواجهاند .از این رو ،کشورهای در حال توسعه نید بده
منطقهگرایی روی می آورند تا از این ریخ ،اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانی حفظ کدرده
و مسائل تجاری و اقتصادی را در مقیاس منطقهای حل و فصل نمایند و در نهایت ،م یت نسری
و رقابتی خود را اف ایش دهند .بنابراین ،کشور ها به دنرال استفاده از موافقتنامههای ترجیحدی و
اتحادیههای اقتصادی و تشکیل بلو های منطقهای هستند تا بتوانند از مندافع یکپدارچگیهدای
تجاری ،صرفههای ناشی از مقیاس و انتقال فنآوری جدید و جب سدرمایهگدباریهدای خدارجی
بهره جویند( ».شقاقی شهری )03 :8030 ،بنابراین همکاریهدای کشدورهای منطقده در شداکله
موافقتنامههای ترجیحی به ور ریعی موجری در تشکیل اتحادیههدای گمرکدی مدیگدردد کده
سرانجام به عرور از مانع تعرفه منجر میگردد ،عردور از ایدن مواندع روندد گسدترش یکپدارچگی
م یتهای محلی کشورها را در کنار اتحادیههای گمرکی بهرود میبخشد که در نهایت با پشدت
سر نهاده شدن موانع گمرکی سرمایهگباریهای خارجی نی گسترده و گسترش میگردد.
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متقلبانه8:

موافقتنامة تجاری ضد اعمال
گروهی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم نین موافقتنامة تجاری چند جانره ضد
اعمال متقلرانه (اکتا) را مباکره و تصویب نمودندهاندد .امضداکنندگان اکتدا توافدخ نمودهاندد کده
حمایت از اموال معنوی را شدیدتر و گستردهتر نمایند .به ور خداص ،تمرکد ایدن کشدورها بدر
مسالة جعل علائم تجاری و سرقت ادبی (نقض حقوق مؤلف یا کپیرایت) بوده است .توافخ اولیه
میان کشورهای استرالیا ،کانادا ،ژاپن ،مراکش ،زلاندنو ،سنگاپور ،کرة جنوبی و ایالدات متحدده در
سال  0388امضا شد .در سال  0380اتحادیة اروپا و  00عضدو آن بده همدراه مک یدک نید بده
موافقتنامه پیوستند .براساس مفاد سند مبکور ،اکتا پس از تسلیم ششمین سند تصویب لازمالداجرا
خواهد شد .تاکنون تنها ژاپن اقدام به تصویب این موافقتنامه نمدوده اسدت .پارلمدان اروپدایی بدا
استفاده از قدرتی که معاهدة لیسرون به آن اعطا نموده است از تصویب این موافقتنامده اجتندا
نمود.
آیا موافقتنامههای جمعی جدید باعث تکده تکده شددن و از هدم پاشدیدن سیسدتم تجدارت
چندجانره خواهند شد یا مسیر خود را به موازات آن سیستم به پدیش میبدرد؟ بخشدی از هدر دو
گ اره صحیح است .در مورد حل و فصل اختلافات اقتصادی و تجاری ،بدروز از هدم گسسدتگی و
تشتّت اجتنا ناپبیر است .با این حال این موافقتنامهها میتوانند اعضای سازمان تجارت جهدانی
را به سمت به دست آوردن نتایجی از مباکرات دور دوحه سوق دهند و آیندة بهتری را برای این
سازمان رقم ب ند .به ور خلاصه موافقتنامههای جمعی جدید ممکن است صدرفاً مدانع پیشدرفت
مباکرات در چارچو سازمان جهانی تجارت شوند و دلیل این مسأله هم تنوع منابع مباکرهکننده
و دور شدن توجهها از مسائل مطروح در ژنو است .با این حال چنین توافقنامههایی ممکن اسدت
آخرین محر مباکرهکنندگان چند جانره باشند .مباکرات دور اروگوئه پس از مدت زمان انددکی
به نتیجه رسید .عدهای را ن ر بر این است که دلیل کوتاه بودن زمدان نتیجدهگیری در ایدن دور
اتمام مباکرات نفتا بوده است .تاریخ نشان داده است کده موافقتنامدههای چندد جانرده معمولداً از
موافقتنامههای جمعی (که تعداد کشورهای کمتری را در بر میگیرد و به ارادههدای محددودتری
وابسته است) به دست میآیند .هم نین نراید فراموش کرد که برخی از موافقتنامههای سدازمان
جهانی تجارت در مورد ضددامپینگ ،سوبسیدها و اقددامات جرراندی یدا موافقتنامده مواندع فندی

)1. Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA
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تجارت و برخی موارد دیگدر در نتیجده مدباکرات جمعدی ایجداد شددند .بندابراین در حدالی کده
موافقتنامههای جمعی جدید عرصههای نوینی را پیش چشم به تصویر میکشدند و نگرانیهدایی
در مورد امکان از هم گسیختن سیستم مباکرات چندد جانرده و دور کدردن تمرک هدا از سدازمان
جهانی تجارت ایجاد میکنند ،ممکن است بتوانند ببر تغییر و پیشرفت در موافقتنامههای سازمان
را کاشته و آن را ممکن الوقوع نمایند (.)Meredith, op. cit
همانطور که از الگدوی «خلدخ سدرمایهگدباری» و «انحدرا سدرمایهگدباری» 8کینددلررگر
( 0)8300بر می آید ،واکنش استراتژیک شرکتهای چند ملیتی به ایجاد اتحادیههای گمرکی در
ارترا مستقیم با اثرات ایستای ابداع تجاری و انحرا تجاری است .با این تدبیر تئوری ابدداع و
انحرا سرمایهگباری به ور کامل نمیتواند پی یدگیهدای اثدرات موافقتنامدههدای ترجیحدی
منطقددهای را توضددیح دهددد و بددا اف د ایش واقعددی ایددن رونددد ،مشدداهده مددیشددود در جریانددات
سرمایهگباریهای مستقیم خارجی مدل درونی سازی و محلی مالکیدت 0تدا حدد زیدادی مشدابه
تغییرات انواع سرمایهگباری خارجی و اختلافات بین کشورهای می بان و مهمدان در بخدشهدای
صنعتی است .با این حال با رصد چهار انگی ه اصلی برای سرمایهگباری خارجی یعنی؛ جستجوگر
منابع ،جستجوگر بازار ،جستجوگری کارایی و در نهایت جستجو گر دارایی ،میتوان جایگاه آن را
در موافقتنامهها ترجیحی به روشنی مشاهده کرد.
 -0تأملی بر مرانی حمایت از سرمایهگباری با تکیه بر برخدی اسدناد موافقتنامدهای و قدانون
حمایت و تشویخ از سرمایهگباری
از آنجا که مباکرات مربو به موافقتنامههای دوجانرة سرمایهگباری موجود ی حدود چهار
دهه صورت گرفته است ،ریعتاً محتویات آنها میتواند از کشوری به کشدور دیگدر و از دورهای
به دورة دیگر متفاوت باشد .به عرارت دیگدر ،بده دور کلدی همده موافقتنامدههدای دو جانردة
سرمایهگباری دارای برخی ویژگیها و اصدولی کاملداً اسدتاندارد هسدتند .ایدن اصدول و ویژگدی
هم نین در موافقتنامههایی که ی سالهای اخیدر منعقدد شددهاند ،دارای محتدوای کمدابیش
مشابهی هستند .بنابراین میتوان گفت «وحدت در عین کثرت» بدر محتدوای موافقتنامدههای
سرمایهگباری حاکم است .بنابراین جب سرمایهگباران خارجی به عنوان اب ار اساسدی نیدل بده
1. Investment – Creation and Investment -Diversion.
2. Kindleberger, Charles (1966).
)3. Ownership, Location, Internalization Model. (OLI
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توسعه در کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شدده ،در ایدن راسدتا جمهدوری اسدلامی
ایران نی قوانین و معاهدات متعددی را به تصویب رسانده است .سدرمایهگدباران خدارجی جهدت
حضور در کشورهایی که از ن امهای حقوقی و اقتصادی کمتر توسعه یافته برخوردارند ،تضمینها
و حمایتهایی را می لرند ،از آن جمله معیار رفتار منصفانه 8است که در اغلدب موافقتنامدههدای
حمایت از سرمایهگباری که ایران با کشورهای دیگر منعقد نموده ،درج شدده اسدت .ایدن معیدار
مرک ثقل حقوق در حال توسعه سرمایهگباری خارجی میباشدد کده هدد آن افد ایش جریدان
سرمایه در سطح جهان و بهرود روابط اقتصادی کشورهاست( .پاسران و اصدغری )99 :8030 ،در
این خصوص میتوان به مقدمه موافقتنامههای دوجانرة سرمایهگباری خارجی ،جمهوری اسدلامی
ایران رجوع کرد که در آن ،اهدا و مقاصد مورد ن ر ایران و ر متقابل به ایدن شدرح بیدان
شده است:
«دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت متعاهد دیگر -8 :با علاقمندی بده تحکدیم و تقویدت
همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت -0 ،به کدارگیری مندابع اقتصدادی و
امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگباری -0 ،ایجاد شرایط مسداعد بدرای سدرمایهگباری اتددراع
ر های متعاهد در قلمرو یکدیگر  -9با تأیید ل وم تشویخ و حمایت از سرمایهگباریهای اتراع
ر های متعاهد در قلمرو یکدیگر ،به متن معاهد توافخ مینمایند» (میرویسی .)07 :8030 ،بدا
این حال تداوم و استمرار حیات نوپای حقوق سرمایهگباری خارجی کده بدر پایده معاهددات دو و
چند جانره و حتی موافقتنامههای ترجیحی و منطقهای سرمایهگباری و ن دام داوری بدینالمللدی
استوار است ،مستل م ظهدور رویکدرد جدیدد بدا اصدول و معیارهدایی اسدت کده اساسدنامههدای
موافقتنامههای ترجیحی را تشکیل میدهد.
از ویژگیهای موافقتنامههای دوجانره سرمایهگباری این است کده میدان ر هدای ندابرابر
امضا و اجرات میشوند و مدعمولاً مدیان کشور توسعه یافتة صادرکننده سدرمایه و کشدور در حدال
توسعه علاقهمند به جلب سرمایهگباری از آن کشور ،منعقد میگردند .این موضوع را میتدوان در
دهه های شصت و هفتاد میلادی در جهان مورد واکاوی قرار داد .چرا که شرکه گسترده معاهدات
سرمایهگباری که در این دو دهه منعقد میشد ،به فراخور شرایط سیاسی و تداریخی حداکم ،بدا
تأکید بر حقوق سرمایهگبار ،و عدم توجه به مسئولیتهای کشورهای می بدان و مهمدان در یدک
رابطه دراز مدت سرمایهگباری نگارش شده ،بنابراین بسیار یک جانرهتر از آن است که نیازهدای
1. Fair And Equitable Treatment
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کنونی را پاسخ گوید ،قابل توجه است ،در معاهدات حمایت از سرمایهگباری که جمهوری اسلامی
ایران در دهه اخیر نی منعقد کرده ،این نگاه یک جانره مرتفع نشده ،تأکید بر حقوق سرمایهگدبار
بدون توجه به تعهدات و تکالیف وی قطعاً غیر منصفانه و ناعادلانده اسدت( .پاسدران و اصدغری،
)91 :8030
پس میتوان برداشت نمود منطخ اصلی و هد اعلامی انعقداد موافقتنامدههای ترجیحدی در
بستر سرمایهگباری خارجی ،از یک ر تعهد به حمایت از سرمایهای است که بدراساس ایددن
موافقتنامهها جب میشود و از رفی دیگر ایجاد تکلیف و تعهد نسرت به سرمایهگبار در فرآیند
سرمایهگباری است .با این حال اگرچه موافقتنامهها ،جریان دو ددرفه سددرمایهگباری را میدان
کشورهای عضو مدن ر دارد ،اما به اعتقداد صداحرن ران ،بدا توجده بده اختلدا سدطح ثدروت و
تکنولوژی میان دو کشور در عمل ،جریان متقابل سرمایهگباری غالراً عملی نیست .به بیان دیگر،
جریان دو رفه سدرمایهگباری کده صراحتاً به عنوان هد و مدرنای موافقتنامدهها م بدور ذکدر
میشود ،تصور و خیالی بیش نیست( .علیدوستی شهرکی )11 :8019 ،یعنی با توجده بده جایگداه
سرمایهگباری در کشور ها ،آن سرمایهگبار است کده تکدالیفی را بدرای کشدور می بدان در ن در
می گیرد ،به ویژه وقتی کشور متروع در حوزه کشورهای در حال توسعه قدرار داشدته و یدا بسدتر
سیاسی در آن کشور آنقدر گستردگی تامی نیافته باشد ،لبا نوع سرمایهگباری در این کشورها بده
مثابه نوعی باج میماند.
اهدددا مددورد ن ددر در بندددهای چهارگاندده مندددرج در مقدمدده موافقتنامددههای دو جانرددة
سرمایهگباری خارجی جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولتها که با عنوان «پبیرش و حمایدت از
سرمایهگباری» تن یم شده ،با ایراد فوقالبکر مواجه میباشد .در عینحال ،عرارت انتهایی در این
مقدمه ،مقرر داشدته « ...ایدن پدبیرش ممکدن اسدت تحدت شدرایط مشخصدی توسدط مرجدع
صلاحیتدار موضوع ماده  83اعطا شود».
به استناد این عرارت ،میتوان برخورد نوعی و برون ذاتی را به معیاری شخصی ن دیک نمود
و بسته به مورد ،شرایط ویژهای را برای سرمایهگباری خدارجی پیدشبینی کرد .بدرای مثدال ،در
اعدلام چنین شرایطی برای اجرای قانون موافقتنامه متقابل سرمایهگباری کشدورمان بدا سدوریه،
تسهیل ورود و خروج سرمایه ،منافع ملی را تأمین میکند ،زیدرا ایدن امددر بده معندای تسدهیل
بازاریابی شرکتها و مؤسسات تولیدکننده فعال کشورمان در کشور سوریه است ،در حالی کده در
بدیان شدرایط خدروج و ورود سرمایه به ایتالیا بهتر است محدود به نیازهدای کشدورمان از قریدل
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فناوری و دانش فنی و سدرمایه و امکانداتی باشدد کده تدأمین آن در داخددل امکانپدبیر نیسدت
(علیدوستی شهرکی).93 :8013 ،
به من ور ا مینان دادن به سرمایهگبار خارجی راجع به مصادره اموال یدا سدلب مالکیدت یدا
ورود خسارت ،موافقتنامههای دوجانرة سدرمایهگباری مدتقابل میان کشورمان و دیگدر دولتهدا،
مقررات قابل توجهی پیشبینی نمودهاند.
برای مثال ،ماده  1موافقتنامه میان ایران و فرانسه ،در خصوص مصدادره و جردران خسدارت
مقرر میدارد:
« -8سرمایهگباریهای سرمایهگباران هر یک از ر های متعاهد توسدط در متعاهدد
دیگر ملی ،مصادره و سلب مالکیت نخواهد شدد و یدا تحت تدابیر مشابه قدرار نخواهدد گرفدت،
مگر آنکه اقدامات م بور برای اهدا عمومی به موجب فرآیند قانونی ،به روش غیر ترعیضآمید
و در مقابل جرران خسارت سریع ،مؤثر و مناسب انجام پبیرد -0 .مید ان جردران خسدارت بایدد
معادل ارزش سرمایهگباری ،بالافاصله قدرل از مدلی شددن ،مصادره یا سلب مالکیدت باشدد-0 .
خسارت باید بددون تدأخیر پرداخدت شود .در صدورت تدأخیر ،ایدن خسدارت شدامل ه یندههای
مربو ه نی خواهد بود .خسارت باید عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد».
مشابه این مقرره را میتوان در موافقتنامههای مدتقابل تدشویخ و حمایدت از سدرمایهگباری
میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای ایدتالیا (مداده  ،)9قرقی سدتان (مداده  ،)0تدونس
(ماده  ،)0بلغارستان (مداده  )1و ازبکسدتان (مداده  )0ملاح ده کدرد .ایدن مداده ،سدرمایهگباری
سرمایهگباران هر یک از ر های متعاهد را از سوی در دیگدر ،مصدون از «ملدی شددن»،
«سلب مالکیت» و «مصادره» اعلام میکند .این اصل تخلفناپبیر نددیست .بدا اینحدال ،نقدض
اصدل مدنو به شرایطی شده که در عمل نگرانیهای سرمایهگبار خدارجی را بر در میکندد،
مطابخ ایدن شرایط ،اولاً نقض اصل برای اهدا عمومی باشد ،ثانیداً بده موجدب فرآیندد قدانونی
باشد ،ثالثاً به روش غیرترعیضآمی باشدد و رابعداً در مقابدل ،پرداخدت خسدارت سددریع ،مدؤثر و
مدناسب اندجام پبیرد.
تردیدی نیست که سرمایهگباران خارجی با محاسره احتمال بروز خطرات پیشبیندی شدده و
پیدشبینی ندشده ،مرادرت به سرمایهگباری مینمایند .با اینحدال ،هرگداه احتمدال تحقدخ ایدن
خطرات اف ایش یابد ،تمایل به سرمایهگباری کم میشود .سابقه تداریخی کشدورها و سرگبشدت
سرمایهگباریهای خدارجی در آنها ،به مدثابه الگویی برای تعیین می ان احتمال بروز خطر برای
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سرمایهگباران خارجی است .هر سرمایهگبار خارجی ،با داشدتن سدابقه مدلی کردن صنعت نفدت
در ایران یا ملی شدن کاندال سدوئ در مصدر و امثدال آنهدا ،تکدرار ایدن تددجربه را در مددورد
داراییهای خود پیشبینی میکند .بنابراین ،تصویب و تأییدد قدانونی اصدل مندع ملدی کدردن و
مصادره و سلب مالکیت و مشابه آند ه در مدداده پدیش گفتده شدد ،تدا حدد زیدادی از نگراندی
سرمایهگبار خارجی میکاهدد .آن ده مسدلم اسدت ،اشدتیاق بده جدب سدرمایهگباری خددارجی
ندمیتواند مدوجب فراموشی منافع ملی و مصالح عمومی گردد .استثنات وارده بر این اصل نید در
راستای تأمین این مصلحت پیشبینی شدده است.
از رفی دیگر اصول در این عرصه مدورد توجده سدرمایهگباران خدارجی ،اصدل حمایدت از
سرمایهگباران خرد است که توسط بانک جهانی تهیه میشود .ایدن اصدل بده ارزیدابی وضدعیت
اجرای مؤثر مقررات حاکمیدت شدرکتی در کشدورها میپدردازد کده مید ان قددرت محاف دت از
سهامداران خرد ،در برابر سوتاستفاده از داراییهدای شدرکت توسدط مددیران در راسدتای مندافع
شخصی خود ،را اندازه می گیرد .ایران در میان کشورهای مورد بررسی به ج اردن و لیردی دارای
پایینترین امتیاز در شاخص حمایت از سدرمایهگبار خدرد میباشدد .کشدورهای مدال ی ،ترکیده،
امارات متحده عربی و عربستان سعودی به ترتیب بیشترین حمایت را از سرمایهگبار خرد در سال
 0381به عمل آوردهاند .این در حالی است که در راستای شعار اقتصاد مقاومتی ایران برای گری
از تحریم ها ناگ یر به رجوع سدرمایهگدباریهدای خدرد بده وسدیله شدرکتهدای کوچدک کده
تحریمهای آمریکا بر آن ها تأثیری ندارد ،خواهدد بدود .بده هدر حدال بدرای در شدعار اقتصداد
مقاومتی و بازخورد ان در موافقتنامههای ترجیحی بایست به هدم تنیددگی سیسدتماتیکی بدین
اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی یافت تا تحریم کمتر بتواند مدوثر بدر ایدن پیکدره باشدد .در ایدن
خصوص می توان به تجربه قطر نی اشاره کرد .یعنی اقتصاد مقاومتی بدا مداهیتی کده بدرای آن
تعریف شده را در آنجا میتوان یافت .نه در ایران که اقتصاد در دست باندهای خصولتی و فاسدد
ملعره اندیشههایی بلند پروازانه و شعارهای بدون عمل میگردد.
در این راستا برای ملا بندی اصول حاکم در این گستره؛ میتوان به سدرمایهگباری مددرن
در راستای نگرشهای سازمان جهانی تجارت و نی رویکردهای تریم نی اشاره کدرد .مشخصده
اصلی سرمایهگباری خارجی مدرن ،فراهم کردن امکدان دسترسدی مسدتقیم سدرمایهگباران بده
مراجع بینالمللی جهت حل و فصل اختلافات دولت و سرمایهگبار است .به دور کلدی براسداس
موافقتنامههای بینالمللی سرمایهگباری ،سرمایهگبار خدارجی میتواندد دولدت می بدان را دربداره
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اختلافات مربو به تفسیر و اجرای موافقتنامه سرمایهگباری به مراجع داوری بینالمللدی احضدار
کند (امیری.)3 :8033 ،
در شرایط کنونی جهان حاضر موضوع سرمایهگباری خدارجی از شداخصهای مهدم فرآیندد
جهانی شدن اقتصاد و سرب رشد و از عوامل توسعه تجارت بینالملدل در سدطح جهدان بدوده و
اهمیت این پدیده مالی در حوزه اقتصاد و تجدارت بینالملدل در بسدیاری از کشدورهای در حدال
توسعه آنگاه نمایان می گردد که این قریل کشورها به هر دلیل از فقدان منابع مالی و پولی داخلی
خود رنج میبرند و لاجرم تصمیم به جب سرمایه خارجی بدا اشدکال گونداگون آن گرفتده و یدا
بهرهگیری از منابع خارجی را برای اجرا و تداوم برنامدههای توسدعه اقتصدادی و تجداری کشدور
خویش لازم و ضروری میبینند .موضوع جب سرمایه و حضور سرمایهگبار خدارجی بده صدورت
شخص یا اشخاص حقیقی یا حقدوقی در کشدور دارای تدأثیرات مثردت و یدا اثدرات ندامطلو و
نگرانی های ناشی از آن بوده که علاوه برجلب توجه و نگاه ویژه اقتصاددانان و قانونگباران سدرب
گردیده که موضوع مبکور توسط دیگر اقشارو ارکان علمی جامعده از قریدل سیاسدیون و فعالدان
حوزه اقتصاد مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و هم نین در گستره تجارت بینالملل این موضوع به
لحاظ ال امات حقوقی همواره به صورت تخصصی مورد ن ر و بررسی حقوقددانان در ایدن حدوزه
قرار دارد (امیری.)83 :8033 ،
فرآیند جهانی شدن امروز در سطح بینالملل به ور جدی از جاندب سدازمان ملدل متحدد و
سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پدیش بدرده میشدود .در بعدد
اقتصادی جهانیسازی سه سازمان بینالمللی صندوق بینالمللی پدول ،باندک جهدانی و سدازمان
تجارت جهانی سیاستهایی را در پیش گرفتهاند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصداد قدرار
دارند و با استفاده از اب ارهایی که در اختیارشان قرار دارد ،کشورهای مختلف جهدان و بده ویدژه
کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاسدتهایی کده در پدیش گرفتهاندد ،سدوق میدهندد و
کشوری که در راستای این سیاستها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قدرار میگیدرد.
کشورهایی که در کنار ایران عضو ناظر هستند عمدتاً کشدورهایی هسدتند کده تدوان و ظرفیدت
اقتصادی ضعیف و بسیار ناچی ی دارند که ایران با این کشورها در یک لیست انت دار قدرار دارد.
آنها عرارتاند از :آندورا ،آذربایجان ،باهاما ،بلاروس ،بوتان ،بوسدنی و هرزگدوین ،کومدور ،گینده
استوایی ،اتیوپی ،ایران ،عراق ،لرنان ،لیری ،سائو توما و پرنسدیپه ،صربسدتان ،سدومالی ،سدودان،
سوریه ،لست ،الج ایر و ازبکستان .شاید قانون تشویخ و حمایت از سرمایهگباری خدود سددی در
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مقابل الحاق به سازمانهای اقتصادی جهانی تلقی گردد که با تحلیل و بررسی جهدات مختلدف
آن میتوان آنها را رفع نمود.
 -0توجیه سرمایهگباری خارجی و اقتصاد مقاومتی در پرتو موافقتنامههای ترجیحی
جب سرمایهگباری خارجی از آن جهت حائ اهمیت است که بسیاری از کشدورهای مقصدد
انت ار دارند با توسعه سرمایهگباری خارجی علاوه بر تجهی منابع مدالی بدرای توسدعه اقتصدادی
خود ،از فناوریهای نوین جهان نی بهرهمند شوند .پس آن ده میتواندد در بدازخورد بدا اقتصداد
مقاومتی و سرمایهگباری خارجی تعارض پیدا کند ،عدم توجه به م یتهدا بده الگوهدای مناسدب
میباشد .هر چند برخی معتقدند (شاهویسی ،8031 ،و سایت) نراید منت ر سرمایهگبار خدارجی و
به ترع آن سرمایهگباری خارجی باشیم بلکه باید اقتصاد را دانشیتر کنیم .اما باید این واقعیدت را
قرول کرد در صورتی که امکاناتی برای احیای این اقتصاد پوسیده مهیا نگردد ،تولیدکننده داخلی
نی ریسک عملکرد اقتصادی نمیکند .از رفی در صورت بستن تمامی درها و باز گباشتن دست
تولیدات انحصاری حاکمیتی ،سرانجامی چون ورشکستگی در امر اقتصاد پویا نخواهیم داشت.
این تفکر را میتوان در برخورد با سرمایهگباری خارجی هم در رویه و هم در عمل بدا تندگ
ن ری و محددودیتی متعدارض شداهد بدود .مطدابخ قدوانین ومقدررات داخلدی ،در حدال حاضدر
سرمایهگبار خارجی عملاً از دو ریخ امکان حضور تجاری در ایران دارد .در صورتی که تمایل به
مشارکت در سرمایهگباری با مالکیت سهم کمتر از  93درصد را داشته باشدد ،از ریدخ تأسدیس
شرکت با مشارکت ر ایرانی و ثرت شرکت مربو ه به عنوان یک شدرکت ایراندی اقددام بده
ورود سرمایه و سرمایهگباری مینماید .در این حالت به دلیل آن که یک شرکت ایرانی بده ثردت
رسیده است کلیه حقوق ،تعهدات و م ایای یک شرکت ایرانی را خواهد داشت .اما سرمایهگباری
خارجی با مالکیت سهام بیش از  93درصد هم اکنون تنها از ریخ قدرار گدرفتن تحدت شدمول
قانون تشویخ و حمایت از سرمایهگباری خارجی ایران و آییننامده اجرایدی آن (مصدو )8018
امکانپبیر است .به وری که در این حالدت مید ان ،محددوده و نحدوه سدرمایهگدباری خدارجی
براساس مجوز هیأت سرمایهگباری خارجی مشخص میگردد .مطابخ این قدانون ،تملدک زمدین
برای اشخاص حقیقی خارجی ممنوع است .هم نین نراید سهم ارزش خدمات تولیدی حاصدل از
سرمایهگباریهای خارجی در هر بخش خدماتی از  01درصد و در هر رشته از  01درصدد بیشدتر
باشد .این در حالی است که قانون تشویخ و حمایت از سرمایهگباری خارجی در بر گیرندده هدیچ
ال امی در اخب مجوز از هیأت سرمایهگباری خارجی برای سرمایهگباران نیست و ل وم اخب مجدوز
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از این هیأت در سرمایهگباریهای خارجی با مالکیت بیش از  93درصد به صورت رویده (عدر )
درآمده است بدون آن که مرنای قانونی داشته باشد( .کمالی اردکانی ،زارع)07 :8017 ،
موضوع دیگری که در این خصوص بایست مدن ر قرار گیرد ،این مهم است که :در ماده 83
قانون تشویخ و حمایت ،ترجیح بر ارجاع اختلافات فیمابین دولدت و سدرمایهگدباران خدارجی بده
محاکم داخلی خواهد بود ،مگر آن که در موافقتنامههای دو جانره سرمایهگباری با دولدت متردوع
سرمایهگباران خارجی ،که به صورت قانون درآمدهاند ،بر شیوههای دیگر حل و فصدل اختلافدات
تفاهم یا توافخ شده باشد .این رویکرد نشان میدهد که ترجیح دولت جمهوری اسلامی ایران این
است که اختلافات سرمایهگباری را به ،دادگاههای داخلی ارجاع دهد که این خود نمیتواند مدورد
پددبیرش سددرمایهگددباران خددارجی قددرار بگیددرد .از رفددی برجسددتهسددازی ترتیرددات مقددرر در
موافقتنامههای دو جانره سرمایهگباری و رجحان آن بر حقوق داخلی موجب بروز تناقض در رفتار
ملی عام حاکم در قوانین ملی و موافقتنامههای سرمایهگباری است .در عدین حدال آن دسدته از
سرمایهگباران خارجی که دولت متروع آنها با دولت ایران موافقتنامه سرمایهگدباری لدازمالداجرا
ندارند ،مشمول رفتار ترعیضآمی خواهند شد که این خود عاملی برای عدم حضور آنها در کشور
خواهد شد( .کمیته سرمایهگباری خارجی ستاد پسا تحدریم اتداق تهدران )807 :8030 ،بندابراین
میتوان در برخی از موارد در موافقتنامههای منطقهای و ترجیحی این تالی فاسد را رصد کرد تدا
موجری در عدم تمایل و انگی ه سرمایهگبار خارجی نراشد.
این عدم انگی ه را میتوان در بازخورد با برخی از رویکردهای کلان که مورد تفسدیر بده ر ی
در بین بنیادها و رانتهای اقتصادی می گردد ،نی مدورد واکداوی قدرار داد .بدرای تریدین بحدث
می توان به ماهیت اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی از استقامت و استقلال نگریست .اما به ن در
میرسد ،در این حوزه برخی نگرشها اگر به جای بیان کلدی و تکدراری واژگدان مرهمدی چدون
اقتصاد مقاومتی از ر مجریان دولتی ،بهتر است ماهیت و علت رح آن بیان شود تا جایگداه
سرمایه گباری خارجی به لحاظ ن ری در اقتصاد مقاومتی آشکار شود .اقتصاد مقاومتی عردارت از
یک ن ام اقتصادی است که با وجود دشدواریها ،تهدیددات ،خصدومتها و تکاندههای مختلدف
بتواند اهدا خود را محقخ کند .نه اینکه راهکاری مرهم برای اقتصاد بیمار امدروز باشدد ،تدا بدا
صرفهجوییهای افرا ی توسط مصر کننده از یک سوی و مصر تولیدات ندامرغو از سدوی
دیگر ،در رانتهای دولتی یکهتازی کند .در نهایت نی این رانتها خود به عندوان یدک مقدررات
نانوشته و فراقانونی موجری در انسداد ورود سرمایه و سرمایهگبار خارجی به کشور شدود .اهددا
◊ 011

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و هفتم ،تابستان 8931

اقتصادی انقلا اسلامی عرارت بودند از استقلال اقتصادی ،اف ایش رفاه عمومی و بنای اقتصادی
پیشرفته اما آن ه در حال تجلی است وابستگی اقتصاد به شرق از ترس ن دیک شدن بده غدر ،
که برآیندی ج عقبگرد اقتصاد و در نهایت له کردن کمر عموم در زیر چرخ دندههای اقتصادی
توهمی و تورمی است.
به هر حال مهمترین شر جب سرمایهگباری خارجی ،باور عمومی نسرت به کارایی و مفید
بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است .تا زمانی که ایدن ایدده حداکم باشدد کده
حضور سرمایهگبارانی خارجی در کشور ایجاد سلطه میکند ،این منابع جب نخواهند شدد .بایدد
باور عمومی نخرگان سیاسی با در واقعیات روز جهان و کشور به این نتیجه برسدد کده جدب
سرمایهگباریهای خارجی برای توسعه کشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری
است .این بدان معنا نیست که باید به نام سرمایهگباری خارجی سلطه دیگران را پدبیرفت بلکده
همانند دیگر کشورها چارچوبی راحی کرد که سرمایه خارجی جب شود و سلطه به وجود نیاید.
ایران در حال حاضر در یک برآیند خود اختراعی زندگی میکند .ن ام تصدمیمگیری کشدور بایدد
برآیند کارشناسیهای مرتنی بر تجربه دیگران و تطریدخ دادن بدا وضدعیت سیاسدی و اقتصدادی
خودمان باشد .بنابراین در این رویکرد ن ام اقتصادی که حاکم بر چدرخ اقتصداد میباشدد ،نرایدد
تفاسددیر بدده ر ی در ایددن عرصدده ت ریددخ نمددوده و بددا توجیهددات غیددر علمددی ،از سددرمایهگبار و
سرمایهگباری خارجی یک تابو بسازیم .چرا که با این نگرش که تمدامی انگی ههدا و اهددا آن
شرکتها (شرکتهای سرمایهگبار خارجی) به انگی ه استثمار مردم بیدفاع کشور میباشد ،با این
تفاوت که این دفعه سلاحشان وابستگی اقتصادی است ،دست بعضی تولیدکنندههای فرصت لب
و سودجوهای داخلی را برای تولید محصولات غیرعلمی ،بیکیفیت داخلی باز گباشته و این چنین
به مردم خیانت میکنیم.
با این حال با توجه به اف ایش مشارکت کشورهای درحال توسعه در موافقتنامههای تجدارت
ترجیحی ( )PTAدر ی دو دهه گبشدته ،ایدن سدوال مطدرح میشدود کده شدرکت در چندین
توافقاتی چه اثری بر سرمایهگباری مستقیم خارجی بر جای میگبارد؟ لدبا ،در یدک مطالعده بده
بررسی اثر شرکت در این موافقتنامهها بر سرمایهگباری مستقیم خارجی بدا بدهکارگیری الگدوی
دادههای تابلویی در مجموعهای از کشورهای منتخب درحدال توسدعه شدامل :آفریقدای جندوبی،
اردن ،ایران ،پاناما ،پرو ،تونس ،جمهوری دومینیکن ،فیلیپین ،کلمریا ،کنگو ،مراکش و مصر ،دی
سالهای  0388-8331پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد که مشدارکت در موافقتنامدههای
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تجارت ترجیحی اثر مثرت بر ورود سرمایهگباری مستقیم خارجی دارد و با اف ایش اندازه و حجم
بازار( 8بازاری که مجموع شرکای هر موافقتنامه با یکدیگر تشکیل میدهندد) و کداهش متوسدط
فاصلهی شرکای موافقتنامههای تجارت ترجیحی ،ورود سرمایهگباری مستقیم خدارجی افد ایش
پیدا میکند .علاوه بر این نتایج ،تحقیخ پنج کانال نشان میدهد که آزادسازی ترجیحدی ممکدن
است سرمایه گباری مستقیم خارجی را تحت تأثیر قدرار دهدد ،شدامل :اثدرات مسدتقیم مقدررات
سرمایهگباری ،بهرود در شرایط سرمایهگباری ،اثرات غیر مستقیم تغییرات در جریانهای تجاری،
ایجاد یک بازار گسترده و اثرات رشد بلند مدت را نی شناسایی میکند( .رائینی)1 :8030 ،
هم نین هداریس در مطالعده ای بدا اسدتفاده از مددل جاذبده بده بررسدی مید ان تجدارت و
سرمایهگباری مستقیم خارجی در بین کشورهای عضو بلو تجاری اپک در دوره زمانی -8339
 8310پرداخته و در یک جمعبندی کلی به نتایج به این شرح رسیده که :سرمایهگدباری خدارجی
بین کشورهای منتخب تا اندازه زیادی در ارترا با سرمایهگباری مستقیم خارجی در سدالهدای
گبشته بوده است .نی می ان تولید ناخالص داخلی کشورهای می بان و مهمان و هم نین مید ان
ذخایر ارزی در کشور می بان رابطه مستقیم با سرمایهگباری بین کشورهای عضو اپدک را نشدان
میدهد .بنابراین سرمایهگباری خارجی و موافقتنامههای تجارت ترجیحی تا اندازه زیادی مکمدل
همدیگر هستند .چرا که عضویت در اینگونه توافقات باعدث افد ایش تق یرداً دو برابدر موجدودی
سرمایهگباری مستقیم خارجی دو جانره بین کشورهای عضو شده است .این در حالی اسدت کده
اندازه ب رگتر بازار در کشور مهمان باعث کاهش موجودی سرمایهگباری خارجی در کشور می بان
شده ،لبا اندازه ب رگتر بازار در کشور می بان تأثیر مثرت بر حجم سرمایهگباری مسدتقیم خدارجی
(دو جانردده) ورودی از کشددور مهمددان دارد .متغیرهددایی ماننددد نددرخ تددورم و شدداخص نشددانگر
خصوصیسازی کشورها ارترا مستقیم با حجم سرمایهگباری خارجی ورودی نشان میدهند ،اما
حب این عوامل تأثیر زیادی روی نتایج (اصلی) برآورده نمیگبارد.
اهمیت توجه به سرمایهگباری خارجی با ترتیب مقدررات مناسدب در پرتدو موافقتنامدههدای
ترجیحی برآیند عللی است که انگی های در ایجاد چنین موافقتنامههایی میشود .بندابراین علدت
این استقرال گسترده جهانیان از این چنین همگراییها و شرکت در موافقتنامهها ایدن اسدت کده
اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه دریافتهاند که ورود یکراره به اقتصاد
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جهانی به دلیل عدم توانایی این کشورها در رقابت با کشورهای پیشرفته میتواند تضعیف اقتصاد
این کشورها را فراهم آورد و از سوی دیگر نپیوستن به اقتصاد جهانی در بلند مدت امدری کاملدا
اجتنا ناپبیر است و سرب ان وای اقتصادی این کشورها خواهد شد .پس ایدن کشدورها بایدد در
این خصوص به راهکاری پناه بررند تا هم آنها را برای پیوستن به اقتصاد جهانی آمداده سدازد و
هم بده سداختار تولیددی و اقتصدادی آنهدا لطمدهای وارد نکندد .در ایدن راسدتا ایدده تشدکیل
همگراییهای اقتصادی و برقراری موافقتنامههدای ترجیحدی بده من دور آشدنا سداختن اقتصداد
کشورها با روابط آزاد تجاری الرته در مقیاس منطقهای و گروهی میتواند راهکار بسدیار مناسدری
در این جهت به شمار آید .از آن جایی که همکاریهای منطقهای دارای ابعاد کدوچکتری نسدرت
به اقتصاد جهانی است به ن ر میرسد شرکت کننددگان در آن بدا مشدکلات کمتدر اقتصدادی و
تجاری مواجه باشند.
با این حال ائتلا الگوهای موافقتنامههای ترجیحی از یک سو و مولفههای آن ه باید بدا در
ن ر گرفتن مؤلفههای اقتصاد مقاومتی هد قرار گیرد ،از سوی دیگر ،همدت عدالی بدرای رفدع
جدی و سریع موانع سرمایهگباری خارجی باید باشد .در سال  8317مواندع سدرمایهگباری در 00
کشور تقریراً مشابه بوده است .در ول  80سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این کشورها
متفاوت بوده است .در این میان کمترین سرعت مربو به ایدران و سدوریه میباشدد و بالداترین
سرعت از آن چین است .هم نین از سال ( 8338تا  8811 )0333قانون در کشدورهای مختلدف
برای جب سرمایهگباری خارجی به تصویب رسیده است .در سدال  01 ،0333کشدور اقددام بده
تغییر قانون برای ،جب سرمایه کردهاند .این روند ،در ایران بسیار کند و بطیی بوده است (یلفانی
و دیگران ،پیشین .)1 :شاید یکی از علتهای مهم در امر انسدداد بدا سدرمایهگدباری خدارجی
مسدود بودن عرصه موافقتنامههای ترجیحی در شاکله توافقات منطقهای باشد .هم اکنون ایدران
با بیشتر همسایههای خود که میتواند سرمایههای آن را جب نماید ،از ن ر دیپلماسدی سیاسدی
دارای اصطکا منافع میباشد ،لبا توافقات منطقهای کمتری را شاهد هسدتیم .بندابراین مواندع
وارادت و صادرات و به ترع آن تعرفههای گمرکی نی به موجب ایدن موضدوع بیشدتر مدیباشدد.
بنابراین این مهم موضوعی است که نه تنها نتوانیم از پتانسیل سرمایهای منطقهای بهدره بردریم
بلکه شعار اقتصاد مقاومتی نی در شکل بسته آن و پشت دیوارهدای تمامیدت خدواهی اقتصدادی
رانت خواهی حاصل از آن را روز به روز گستردهتر مینماید.
بنابراین کاهش ریسک سیاسی به اندازه کاهش ریسک اقتصدادی در جدب سدرمایهگباری
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مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد .به ور ریعی سرمایهگباران برای حضور مطمدئن در
کشوری بیگانه به دولت متروع خود متکی هستند .در ایدن شدرایط اگدر روابدط دو جانرده دولدت
می بان و دولت متروع سرمایهگبار خو باشد و در عین حدال دولدت می بدان اعتردار بینالمللدی
داشته باشد ،این مهم در جلب اعتماد و ا میندان سدرمایهگبار خدارجی بدرای فعالیدت در کشدور
می بان بسیار موثر خواهد بود .بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور با تن یم قابدل اعتمداد روابدط دو
جانره و بالا بردن جایگاه سیاسی کشور در این زمینه نقش مهمی میتواند ایفا کند .چرا که انعقاد
موافقتنامههای مختلف با موضوعات متنوع میتواند روند رو به رشد سرمایهگدباری خدارجی (بده
دلیل تقلیل تعرفههای گمرکی و  ).....را اف ایش دهد.
اغلب کشورهای درحال توسعه برای پیشدرفت و روندخدهی بده اوضداع اقتصدادی و انجدام
بسیاری فعالیتها با کمرود منابع در سرمایهگباری روبهرو هستند .چنان ه بستر قدانونی و امنیدت
سرمایهگباری در این کشورها فراهم شود سرمایهگباران خارجی میدل و رغردت بیشدتری بدرای
حضور در این کشورها را دارند .کشور ایران هم از کشدورهای درحدال توسدعه اسدت کده بدرای
پیشرفت احتیاج به منابع مالی و سرمایهگباری خارجی دارد اما با تحریم چند دهه اخیر تاکنون یا
مانع از ورود سرمایه خارجی شدهاند و یا در صورت ورود ،سرمایهگباری انجامشده بسیار محددود
بوده است (گلینی و امسیا.)17 :8030 ،
اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها الگوی مدیریتی در بستر اقتصاد ایران ،به دنرال دسدتیابی بده
منددافع بددالقوه جهددانی شدددن در سددایه مدددیریت اقتصددادی و سیاسددتگباری کارآمددد از جانددب
سیاستگباران ،به من ور دستیابی به نشا اقتصادی بوده و به هیچ عنوان به معندی ان وا لردی و
دور شدن از عرصههای جهانی نیست .به تعریر نگارنده در سیاستهای کلی اقتصاد مقداومتی در
بند  83آن به موضوع تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم جهت صادرات کالدا و تشدویخ
سرمایهگباری خارجی برای صادرات پرداختده و در بندد  80آن نید افد ایش قددرت مقاومدت و
کاهش آسیبپبیری اقتصاد کشور را از ریخ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هد های
اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای اعلدام داشدته و ایدن خدود
گویای این است که اقتصاد مقاومتی نه تنها مخالفتی با جب سرمایهگبار و حضور و عضویت در
سازمانهای بینالمللی نداشته بلکه یکی از سیاستهای کلی آن نی میباشد.
بدون شک جب سرمایهگبار خارجی و حضور منابع مالی آنهدا در کشدور علداوه بدر اینکده
موجرات رشد اقتصادی را فراهم میآورد بر ارتقات جایگاه کشور در ابعاد مختلف امنیتی ،سیاسی و
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اجتماعی در سطح بینالمللی میاف اید اما جب سرمایهگبار به مؤلفههای زیادی بستگی دارد که
باید در کشور ظهور و بروز پیدا کند اول اینکه مقررات مربو به تشویخ و حمایت از سرمایهگبار
خارجی مورد بازنگری قرار گیرد و موانع تعرفهای و غیرتعرفهای آن به حداقل ممکن برسد .دوم
اینکه بخشی تحت عنوان بخش خصولتی (شرکتهای شره خصوصی ،شرکتهای شره دولتی و
شره عمومی ،به نوعی شرکتهای بی هویت اما قدرتمند) در کشور قدرتمند شده و ایدن مدوجری
است تا امکان مباکره و جب سرمایهگبار خارجی همراه با رانت و فساد صورت پبیرد که ریعتاً
نمیتواند در پیشررد سرمایهگباری در کشور کمک باشد زیرا آن ه مدن ر است منافع دولتی است
نه منافع عمومی و ملی .الرته با توجه به اینکه تجربه نشدان داده کده سدرمایهگباری داخلدی در
قالب اشخاص حقوقی خصولتی غالراً با مفاسدی همراه بوده و یا پس از چندی بده ورشکسدتگی
واحدهای اقتصادی و تولیدی منتهی گردیده یا کاربرد خود را به سمت خام فروشی برده و تولیدد
را با توجیه عدم اقتصادی بودن موضوع منکر میشوند؛ بهتدر اسدت بانکهدا و مؤسسدات مدالی
خصوصی در قالب کنسرسیومهای اقتصادی و حتی مشارکت با سرمایهگباران خارجی اقددام بده
ایجاد سرمایهگباری در عرصههای مختلف اقتصادی و تولیدی نمایند.
سوم اینکه آن ه در اقتصاد مقاومتی مورد اهمیت است اینکه در حدوزه محصدولات صدادراتی
مهم که در دنیا دارای اعترار میباشد مثل خرما ،پسته ،زعفران ،مدواد پتروشدیمی هدم از لحداظ
می ان رشد و تولیدی آنها و هم از لحاظ کیفیت عرضه آنها در بستهبندیهای شکیل و تجاری
اقدامات مؤثری ایجاد شود به وری که مسیر کشاورزی یا صنعتی در کشور در جهدت توسدعه و
اف ایش تولید این محصولات رفته تا کشور در این حوزهها بتواند از حداکثر فایده این محصدولات
در فروش بهرهمند گردد.
چهارم اینکه با توجه به اینکده عضدویت در سدازمانهای بینالمللدی قطعداً همدراه بدا دادن
امتیازاتی خواهد بود که اقتصاد بیمار کشور را بیمارتر میکند عضویت ایدران در سدازمان جهدانی
تجارت با شرایط اقتصادی فعلی اصلاً میسر نیست و با توجه به وضعیتی که در آن به سر میبریم
از سم هم برای ایران مهلکتر و خطرنا تر است تنها راه برونرفدت از ایدن موضدوع مددیریت
جهادی از ریخ ایجاد زیرساختهای اقتصادی و احیات و نوسازی صنایع داخلی از ریدخ جدب
مشاوران خارجی و انتقال علوم جدید به این حوزه و سپس در مرحله بعدد جدب سدرمایهگباران
کشورهای دوست و مشارکت در ایجاد صنایعی که امکان رقابت در فضای اقتصادی بینالمللی را
داشته باشد بعد از گبشتن از این مراحل کشدور میتواندد آرامآرام بده سدمت عضدویت دائدم در
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سازمان جهانی تجارت حرکت نماید.
 .با توجه به جدول 8و مقایسهی آمارهای بینالمللی در خصوص محیط کسب و کار به ایدن
نکته پی برده میشود که با وجود ارتقا  00پلهای در ول سالهای 0380تدا  0380هم ندان در
وضعیت مناسری قرار نداریم.
جدول شماره  8وضعیت ایران در شاخص سهولت فضای کسب و کار
در مقایسه با کشورهای منطقه

ایران
ترکیه
عربستان

0380
(8ز  810کشور)
899
78
80

0380
(از  811کشور)
891
78
00

0389
(از  813کشور)
810
03
00

0381
(از  813کشور)
803
11
93

0380
(از  813کشور)
881
11
10

با این اوصا و بازخورد این موضوع در اقتصاد کشور ،بدازگو کدردن دو موضدوع از اهمیدت
اساسی برخوردار میباشد .ابتدا جب سرمایهگباری خدارجی بده وسدیله انعقداد موافقتنامدههدای
تجارت ترجیحی و منطقهای و دیگر الحاق به سازمان جهانی تجارت و نی موافقتنامههای آن به
ویژه موافقتنامه تریم میباشد .چرا که «اکثر کشورهای منطقه یدا عضدو سدازمان هسدتند و یدا
زودتر از ایران عضو خواهند شد که این میتواند به کاهش جدی دسترسدی ایدران بده بازارهدای
منطقه بیانجامد .از رفی تجارت چندجانره زمینه ساز بهرود شاخصهای رقابتپبیری ،بهرهوری،
شفافیت و فضای کسب و کار خواهد بود» (قاسمیان )83 :8039 ،که اند وا لردی در اقتصداد بدا
تفسیر اینگونه اقتصاد مقاومتی برآیندی ج این ماحصل نخواهد داشت.
هم نین ایران اقتصادی ترین مسدیر بدرای انتقدال نفدت و گداز از دریدای خد ر بده اروپدا و
امریکاست؛ در حالیکه انتقال نفت خام جمهوری آذربایجان به بازارهای اروپدا معدادل  0میلیدارد
دلار ه ینه دارد که از مسیر ایران این ه ینه به یک میلیدارد دلدار هدم نمیرسدد .ایدن موضدوع
میتواند برای ایران موافقتنامههای ترجیحی و منطقدهای مناسدری را رقدم ب ندد کده علداوه بدر
سرمایهگباری خارجی جهت حمل از این شاهراه ،به منابع و مواد اولیه ارزانتری جهت تولیددات
بخش داخلی خود نائل آید .حتی موقعیت ایران در خلیج فارس و دریای عمان ،علاوه بدر داشدتن
ذخایر ع یم نفتی یک موقعیت استراتژیک و سوقالجیشی نسرت به کشورهای منطقده اسدت و
اگر این موقعیت را در چارچوبی که بیش از  33درصدد همسدایگان ایدران وارد سدازمان جهدانی
تجارت شدهاند و به نوعی همپیوندی با اقتصاد جهانی را قرول کردهاندد ،تحلیدل کندیم ،متوجده
◊ 010

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و هفتم ،تابستان 8931

میشویم که چرا ایران پیش از آنکه به ور رسمی در همپیوندی با اقتصاد جهان قرار گیرد ،باید
زمینة ورود خود را آماده کند .این فاصله از اقتصاد جهانی وابستگی کشور را به اقتصادهای ب رگ
آسیایی ،اروپایی روز به روز بیشتر میکند که فرجام آن عدم موفقیت اقتصداد مقداومتی در بسدتر
جامعه خواهد بود.
امروز حجم نقدینگی در کشور بسیار بالاست و با توجه به تحریمهای سدخت و ناجوانمردانده
امریکا وضعیت کشور به گونهای است که اتکا به تولید داخلی بیش از پیش اف ایش یافته و قطعاً
حجم واردات بسیار کاهش خواهد یافت .به ن ر نگارنده این مقوله نه تنها یک تهدید بلکه یدک
فرصت لایی برای رقابتپبیر کردن صنایع کشور با صنایع دنیاست .هر چند این فرصت ن دیک
به چهل سال است که اقتصاد و صنعت ایران را در بر گرفته است .اما میتوان بیمدیریتی ،رانت،
رشد بیوقفه و گسترده شرکتهای خصولتی و عدم توجه به موافقتنامههای منطقهای و تجدارت
ترجیحی و به ترع آنها جب سرمایهگبار خارجی ،فرآیندی من وی را شاهد بود نده پیشدرفت در
زمینههایی که هر روز ادعا آنها را داریم.
 -9دیپلماسی اقتصادی رهیافتی برای ائتلا موافقتنامههای ترجیحی و اقتصاد مقاومتی
با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی پدیدهای جدید ،اما رو به ف ونی است ،پدس دیپلماسدی
اقتصادی ،مجموعهای از اقداماتی (هم در مورد روشها و هم در مورد فرآیندهای تصدمیمگیدری
بینالمللی) است که با فعالیتهای اقتصادی برون مرزی ،نقش آفریندان دولتدی و غیردولتدی در
جهان واقع ارترا دارد .این فعالیتهای اقتصادی شامل سرمایهگباری ،صادرات ،واردات ،کمدک
و اعانه ،مهاجرت و  ...میشوند .ویژگی عصر حاضر در واقع همان شددت روابدط چندجانرده بدین
دولتها و مردم در سراسر جهان است .این ویژگی باعث میشود فرصتهای بازرگانی شدگر و
ب رگی در بازارهای نوظهور پدید آیدد و ایدن ظرفیدت اقتصدادی دلیلدی بدرای توجده روزافد ون
دانشمندان و سیاستگباران به دیپلماسی اقتصادی و سیاست بازرگانی است( .ون برژیدک:8039 ،
)00
بنابراین بایست مرناهای اقتصاد خارجی کشور را با دیپلماسی سیاسی بهم تنیدده و بدا وفدخ
گری گاههایی که به صورت موقت میتواند جایگ ینی بدرای غیردت عددم عضدویت در سدازمان
جهانی تجارت شود ،این مهم را گسترش داد .شاید موافقتنامههدای ترجیحدی ایدن پتانسدیل را
داشته باشد که بتواند کشور را در این ور ه و کارزار اقتصادی پویا نگهدارد .اما خصیصه و ماهیت
موافقتنامههای ترجیحی رعی برد – برد داشته و با اعتقاد بدر ایدن عرصده بدرد – بدرد شدکل
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میگیرد ،بنابراین نگرشهایی که همیشه بر این کارزار داشتهایم و تنها به برد یدک رفده نگداه
میکردیم ،نه تنها ما را به سرانجامی نمیرساند بلکه تنهاتر از همیشده در عرصده منطقدهای بده
عنوان راهکاری برای برون رفت از این موقعیت خواهیم شد .در تحقیقی که در ایدن راسدتا و در
خصوص موافقتنامه دو جانره ترجیحی بین ایران و پاکستان منعقد شده و در سالهای  0330تدا
 0331مورد بررسی قرار گرفته است ،نشان داده شده شاخص درجه توسدعه یدافتگی در هدر سده
دوره (  )0331-0330بیانگر آن است که موافقتنامه از بین سه مرحله زیر توسعه یافتگی ،در حال
توسعه یافتگی و توسعه یافتگی آزاد سازی تجاری همواره در همان مرحله اول یعنی زیر توسدعه
یافتگی آزاد سازی تجاری قرار دارد( .ثاقب ،فتحی و صادقی )01 :8030 ،بنابراین در هر سه دوره
سیاست انقراضی در جهت آزاد سازی تجاری و تعرفهها وجود دارد که میتواندد خدود مدوجری در
عدم کارایی اینگونه موافقتنامهها باشد.
بنابراین جهانی شدن و جهان شمولی به ور عام و جهانگرایی و جهانشمولی اقتصدادی بده
ور خاص رفته رفته از دفترچه خا رات «گلوبالیسم» ،رخت بر بسدته و جهدان ندوع دیگدری از
تفکر مرتنی بر ملیتگرایی را تجربه میکندد .ایدن رویکدرد بده رهردری آمریکدا و نگدرشهدای
«ترامپیسم» گلوبال اروپایی را به کنار نهاده و این واقعیت را القات میکند که جهانی شدن تحدت
لوای ملیتگرایی و ناسیونالیسم قرار میدهد .ایدن یدک واقعیدت اسدت کده تجدارت از سیاسدت
(پرچم) ترعیت میکند ،حال این پرچم ممکن است پرچم کمونیست شرق باشد یا لیردرال غدر .
بنابراین در عرصه اقتصاد نی آن ه نراید مدن ر قرار گیرد ایدئولوژیهای افرا ی است که بایست
تحت لوای ملیگرایی قرار گیرد تدا بتواندد اوضداع آشدفته اقتصداد کشدور را حدداقل در عرصده
منطقه ای سامان بخشد .مُسلم گرایی حتی در دیپلماسی سیاسی به امری ورشکسته مرددل شدده
است ،حال آنکه آن را در دیپلماسی اقتصادی قرار دادن گرفتار آمدن در باتلاقی است ،که بیدرون
آمدن از آن ترعات و توالی فاسد بیشماری دارد.
بنابراین در اقتصاد سیاسی جدید بینالملل ،دولتها نمیتوانندد نقدش بسدیاری از کنشدگران
غیردولتی هم ون شهروندان و سازمانهای اقتصادی مدردم نهداد را در عرصدة روابدط خدارجی
نادیده بگیرند .از رفی ،دیپلماسی اقتصادی مدرن ،به دلیل تأکید بدر انگدارة دولدت محدوری ،از
بسیاری از پویاییهای ن ام اقتصادی جدید ،باز میماند .پس ،تحلیل راهرردهای اقتصادی جدیدد
برخی از کشورها مستل م گبار از مرانی دیپلماسی اقتصادی مدرن به اصول دیپلماسدی اقتصدادی
پسامدرن است .بنا به تعریف صاحرن ران ،دیپلماسی اقتصادی پسامدرن ،هنر اف ایش منافع ملدی
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از ریخ مرادلات پایدار ا لاعات اقتصادی میان دولتها ،ملتها و دیگر گروهها جهدت مددیریت
سازمانها و ائتلا های کثیرالمنافع است( .داوند و موسوی شفایی)30 :8030 ،
بنابراین در جهان امروز دیپلماسی اقتصادی یکی از وجوه دیپلماسی مدرن شدده اسدت .ایدن
دیپلماسی مثل همتای خود یعنی دیپلماسی سیاسی نیاز به فضای باز داشته تا بتدوان بدا انعطدا
اهدا  ،ملی گرایی را در آن پیش برد .در این راستا بهتدر اسدت امداری را در اینجدا نقدل نمدود:
«براساس اندازه گیری به عمل آمده از ریخ بنیاد هریتیج در خصوص شداخص آزادی اقتصدادی
در سال  0380آفریقای جنوبی با رتره  79بهترین جایگداه (دارای اقتصدادی نسدرتاً بداز) را بدین
کشورهای مورد مطالعه از آن خود نموده اسدت .ایدران نید بدا ارزش  90/0رترده  801را میدان
کشور های جهان کسب نموده است و بددترین وضدعیت (دارای اقتصدادی کاملدا بسدته) را بدین
کشورهای مورد مطالعه دارد( ».سعیدی ،سعیدی و دهقان)880 :8030 ،
قرار گرفتن اقتصاد در مرک سیاست و قدرت ،جابجایی در مولفههای تعیین بخش امنیدت در
سطح جهانی را به دنرال داشته و کشورهای هژمون لب را بر آن داشته تا از ایدن اهدرم بدرای
مهار ناامنیها و تن یم رفتار دولت -ملتها حداکثر استفاده را بررند .گستردگی حدوزه دیپلماسدی
اقتصادی به گونهای است که توفیخ در آن مستل م شناخت عمیخ از تحولات جهدانی و ال امدات
داخلی و هماهنگی همه دستگاههای دخیل است .اینکه دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در فرآیندد
سیاستگباری و هدایت آن متناسب با شرایط داخلی و خارجی کشدور دارد و چگونده مدیتدوان از
ظرفیت های آن برای ارتقای جایگاه ایران در جهان استفاده کرد ،پرسشی است که این پدژوهش
در پی پاسخ به آن است( .حیدری و انعامی علمداری)03 :8038 ،
نتیجهگیری:
توسعه اقتصادی و بهره از منافع اقتصادی امروزه در گرو ایدن واقعیدت اسدت کده از حقدایخ
سیاسی بایست رفع تنش کرد .یعنی دیپلماسی اقتصادی را در راستای دیپلماسدی سیاسدی بددون
تفوق هر یک بر دیگری در راستای منافع ملی پیش برد .این دیپلماسی اعم از اینکه جهانشمولی
اقتصاد را باید مدن ر داشته باشد ،برای شروع بایست منطقهگرایی و موافقتنامههای برآیند از آن
را توسعه دهد .جهت خط سیر منطقهگرایدی جدیدد نید از منطقدهگرایدی قددیم متفداوت اسدت.
منطقهگرایی نوین -برخلا منطقهگرایی قدیم که از بالا به وسیله دولتهدا و یدا ابدر قددرتهدا
تحمیل میشد ،مدلی از پایین به بالا است و به صورت خودجوش به وسیله ارترا دات کدارکردی
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در شرایط باز تعریف منافع ملی و فرآیندها ساخته مدیشدوند .بده لحداظ گسدتره نید  ،گسدتره و
قلمروی منطقه گرایی جدید نی گسترش یافته است .باید خا ر نشان ساخت که در اغلدب مدوارد
نی منطقه گرایی برحسب درجه انسجام اجتماعی (زبان ،قومیت ،نژاد ،فرهندگ ،مدبهب ،تداریخ و
آگاهی از میراث مشتر ) ،انسجام اقتصادی (الگوهای تجاری و مکمل بودن اقتصادی) ،انسجام
سیاسی (نوع رژیم و ایدئولوژی) و انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسدمی منطقدهای) تج یده و
تحلیل میشود ،بنابراین تحت این شرایط به وابستگی متقابل منطقهای تدوجهی خداص مردبول
میگردد.
به هر حال با رهیافتهای مولفه محور اقتصاد مقاومتی و ت ریخ نوعی منطقدهگرایدی در آن
میتوان با رفع تنش از دیپلماسی سیاسی کشور ،به دیپلماسی اقتصاد منسجمی رسید که در پدی
انعقاد موافقتنامههای مختلف ترجیحی جب سرمایهگبار خارجی نمود .پس با توجه بده آن ده در
بازخورد با دیپلماسی اقتصاد امروزی کده مکمدل سیاسدتگدباری خدارجی هدر حداکمیتی تلقدی
میگردد ،بجای ان وا لری و برداشتهای غیر منطقی از اقتصاد مقاومتی به ن در بایدد کشدور را
برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت آماده نماییم .کما اینکه منطقهگرایی تجارت ترجیحی نی
تحت نفوذ دیپلماسی عربی کم کم منطقه را مسخّر خود نموده و با ریخت و پاش دلارهای نفتدی
رد پای آنها را میتوان در هر جای این منطقه مشاهده نمود.
به هر حال آن ه در خصوص دیپلماسی اقتصادی با توجه به جایگاه اقتصاد مقاومتی از یدک
سو و سعی در جب سرمایهگبار خارجی به موجدب موافقتنامدههدای ترجیحدی از سدوی دیگدر،
میتوان با اقدامات ذیل این مهم را فراهم آورد.
نخست :در حوزه قوانین و مقررات بازنگری جامعی نسرت به مواندع متعددد تعرفدهای و غیدر
تعرفهای براساس سیاستهای توسعهای و گسدترش سدرمایهگدباری بالداخص در قدوانین امدور
گمرکی ،تشویخ به صادرات و واردات (الرته بدون رانتها و کارترهای حاکمیتی) هم نین قوانین
مناقصهها ،و استفاده از حداکثر توان مهندسی و تولیدی و ....توسدط کدار گروهدی از حقوقددانان
برجسددته و اقتصدداددانان فعددال (بدددون دیدددگاههددای سیاسددت زده ایدددئولوژی محددور) در حددوزه
سرمایهگباری صورت گیرد .الرته به ن ر میرسد این اصلاحیهها هم باید در ادوار هر  1سال یک
بار به روز شده و همگام با تغییرات جهانشمولی پیش رود .این مهم میتواند قدوانین را بده یدک
شیب مناسب به سمت آزاد سازی تجاری و آن ه مدن ر سازمان جهانی تجات است ،اصلاح نمود.
چرا که عجله برای اینکار با توجه به دشمنی آمریکا و کشورهای عربی معلوم نیست کشور را بده
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زودی در سازمان جهانی تجارت عضو نماید.
دوم اینکه :در قوانین و مقررات جدید نی مثل قوانین سالانه و برنامه توسعه هم اصول حاکم
بر  WTOو موافقتنامههای آن رعایت شود.
سوم؛ اینکه باید خودمان را در کنار اقتصاد جهانی تعریدف کندیم نده در مقابدل آن ،بندابراین
بهترین سیاست تجاری در حال حاضر انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد با کشدورهایی کده بدازار
هد آنها را تشکیل میدهیم میباشد و نرخ تعرفه را برای آنها صفر نماییم .همه کشورها بده
دلیل عضویت در  WTOدسترسی به خدمات مجانی پیدا کردهاند و این ه ینهها را پایین آورده
و به آنها امکان داده که کیفیت تولیدات خود را در سطح کیفیت تولیدات جهانی بالا بررند.
به عنوان مثال قطعات خودرو در حداقل  03کشور مختلف تولید و حداقل از  13گمر عرور
میکند تا بدست خودرو ساز برسد .اگر نرخ تعرفه گمرکی بالا باشدد کشدورها نمدیتوانندد تولیدد
خودرو اقتصادی داشته باشند بر همین اساس موافقتنامههای تسهیل تجاری منعقد میگردد کده
گمرکات با سهولت بیشتری عمل نمایند .پس چارهای ج انعقاد موافقتنامههای دو یا چند جانرده
با کشورهای جامعه هد خود نداریم .الرته با انگی های برد – برد نه رویکردی مرتندی بدر بدرد
یکطرفه ،آن ه تاکنون رهیافت بوده و در هیچ یک موفقیتی برای کشور نتوانستهایم کسب کنیم.
چهارم اینکه :جهت رقابتپبیری صنایع داخلی در حال حاضر که در وضعیت تحریم بدوده و
واردات وجود ندارد بهترین فرصت برای ارتقات وضعیت صنایع داخلی است .بدین نحدو کده حدال
که بازار فروش مناسب است بهرهگیری از مشاوران خدارجی و ورود سدرمایهگدباران از کشدورها
دارای تفاهم مشتر اقدام به نوسازی صنایع و ارتقات کیفی تولیدات آنهدا نمداییم .ایدن بسدتر
برای کوتاه مدت به نفع کشور است ،الرته صنایعی که توان رقابت وجود دارد.
پنجم؛ بخش خصوصی توانمندد شدده و از اختصاصدی سدازی بیدرون آمدده و شدرکتهدای
خصولتی به بخش خصوصی واگبار و این بخش ترغیب به جب سرمایهگباری خارجی گردد.
ششم؛ برای جب نقدینگی بازار ،ضمن شناسایی پروژههای پر سود مثل اتوبان تهران شمال
یا صنایع پتروشیمی اقدام به صدور اوراق مشارکت در این پروژهها با سود بانکی مناسدب انجدام
دهیم.
هفتم؛ مدیریت منطقی منطرخ با علم روز مرتنی بر شعار جهادی «مدا مدیتدوانیم» در همده
حوزهها و احیات فرهنگ سرمایهگباری در ایجاد اعتماد برای سرمایهگباران خارجی ،پس قوانین با
هد جب بیشتر سرمایهگبار باید اصلاح و تغییر یابند .قطعاً روند صعودی سرمایهگدباری ایجداد
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ثرات و امنیت کشور را در پی خواهد داشت ،الرته با اصلاح واقعی قوانین؛ چدرا کده قدوانین فعلدی
سرمایه گری هستند تا جاذ سرمایه.
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منابع
الف :منابع فارسی
 هنجنی ،سیدعلی؛ و استاد زاده ،ابوالفضل (« .)8030مفهوم سرمایهگباری خارجی در قدوانین داخلدی ومعاهدات بینالمللی سرمایهگباری و آرات دادگاههای داوری بینالمللدی» ،فصلنامه تحقیقات حقوقی،
 ،)0(03ش .73
 پاسران ،محمد رضا ،اصغری ،زینب (« .)8030نقش رفتار منصفانه در حل و فصدل اختلافدات ناشدی ازسرمایهگباری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتهای فراملدی» ،فصلنامه پژووهش
حقوق خصوصی ،سال  ،0ش.1
 یلفانی ،امیر؛ رضاکاظمی ،فا مه؛ و مصدق ،فا مه (« .)8031بررسدی اثدرات و پیامددهای تحدریم بدرسرمایهگباری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم» ،ماهنامه شباک
(شرکه ا لاعات کنفرانسهای کشور) ،)0( 0 ،شماره پیاپی ( ،3جلد  8مطالعات علوم انسانی).
 منطقی ،نیک اد ،تقوی ،مهدی (« .)8017بررسی تأثیر موافقتنامده تجدارت ترجیحدی بدر روی توسدعهتجارت خارجی با استفاده از مدل اسمارت (مطالعه مدوردی ایدران ،ترکیده و پاکسدتان)» ،پووهشژنامه
اقتصادی ،دوره ،1شماره .03
 کمالی اردکانی ،مسعود (« .)8019نگرش سازمان جهدانی تجدارت بده ترتیردات تجداری منطقدهای»،فصلنامه بررسیهای بازرگانی ،ش .80
 میرویسی ،علیرضدا ( .)8030حقوق سرمایهگذاری خارجی در چارچوب معاهدات دوجانبژةسرمایهگذاری ،تهران :نشر پردیس.
 علیدوستی شهرکی ،ناصدر ( .)8019جنبههای حژقوقی امنیتژی سژرمایهگذاری خژارجی درایران ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهرردی.
 علیدوستی شهرکی ،ناصر ( .)8013حقوق سرمایهگذاری خارجی ،تهران :انتشارات خرسندی. امیری ،فا مه (« .)8033حل و فصل اختلافات در سرمایهگباری خارجی» ،روزنامه اعتمژاد ،شدمارة.0030
 کمیته سرمایهگباری خارجی ستاد پسدا تحدریم اتداق تهدران ( .)8030مطالعژه تطبیقژی قژوانیسرمایهگذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب ،اتاق بازرگانی ،صنایع معدادن و کشداورزی
تهران.
 -رائینددی ،عالیدده ( .)8030بررسژژی ا ژژر موافقتنامژژههژژای تجژژارت ترجیحژژی بژژر ورود
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب در حال توسعه ،پایاننامه کارشناسدی
ارشد ،دانشگاه فرودوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،گروه اقتصاد دانشگاه مشهد.
 گلینی ،رحمن؛ و امسیا ،المیرا (« .)8030اثرات تحریم بر سدرمایهگباری خدارجی در ایدران» ،اولژیکنفرانس ملی جایگاه مدیریت ،و حسابداری در دنیای نوی کسژب و کژار ،اقتصژاد و
فرهنگ ،علی آباد کتول :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
 قاسمیان ،عا فه ( .)8039مروری بر وضعیت تجاری ایران با تأکید بر پیوست به سازمانتجارت جهانی ،تهران :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران.
 وَن برژیک ،پتر (« .)8039کاوشی نو در دیپلماسی اقتصادی» ،ترجمه علی عر صالحی نصر آبدادی،مجله اقتصادی ،ش 0و .9
 داوند ،محمد ،موسوی شفایی ،مسعود (« ،)8030تأثیر دیپلماسی اقتصادی پسامدرن بر تحقدخ اهددااقتصدداد داخلددی ایالددات متحدددة آمریکددا (  0380 - 0333م)» ،فصژژلنامة مطالعژژات راهبژژردی
سیاستگذاری عمومی ،دورة  ،7شمارة .09
 سیفی اردبیلی ،داود و فتحی نژاد ،شدهرام ( ،)8030حقوق سرمایهگذاری خارجی ،تهدران :جهداددانشگاهی.
 پیران ،حسین ( .)8013مسائل حقوقی سرمایهگذاری بی المللی ،تهران :انتشارات گنج دانش. مرادی ،بهنام و مهدی ایرانپرست (« .)8011سدرمایهگدباری خدارجی ،مواندع و راهکددددارهای آن»،سومی کنفرانس بی المللی مدیریت.
 حیدری ،محمد ،انعامی علمداری ،سهرا (« .)8038دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهدوریاسلامی ایران» ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال  ،1ش03.
 موحد ،فا مه (« .)8011منطقهگرایی و  ،»WTOمجله روند ،ش  13و .18 ثاقب ،حسن ،فتحی ،یحیی ،صادقی ،ملیحه (« .)8030چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقتنامههدایتجاری (مطالعه موردی  ptaبین ایران و پاکستان)» ،فصلنامه پووهشنامه بازرگانی ،ش.07
 سعیدی ،رضا ،سعیدی ،خلیل ،دهقانی ،علی (« .)8030امکان سنجی ایجاد موافقتنامه تجارت ترجیحیایران با کشورهای گروه بریکس» ،فصلنامه پووهشها و سیاستهای اقتصادی ،سدال  ،00ش
.03
شقاقی شهری ،وحید (« .)8030یکپارچگی اقتصادی – منطقهای و تأثیر آن بر سرمایهگدباری مسدتقیم
خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبده بدرای کشدورهای عضدو سدازمان کنفدرانس اسدلامی)» ،فصژلنامه
پووهشنامه بازرگانی ،ش.19
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