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بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی( )FDIدر صنعت نفت و گاز ایران
سید سجاد پادام دانشگاه عالمه طباطبایی

صادق رنجبر ،مهدی رستمی   دانشگاه صنعت نفت

سرمایهگذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است بهطوریکه بدون وجود سرمایهگذاری ،امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد .هر چند
موضوع سرمايهگذاري برای تمامی بخشهای اقتصادی پر اهمیت است ،اما در بخش صنعت نفت و گاز بهدلیل استراتژیک بودن و نیاز به تکنولوژی باال و
بهدلیل احتیاج به حجم زیادی از سرمایهگذاری ،این موضوع اهمیت بیشتری مییابد .باتوجه به اینکه در مورد جذب سرمایهگذاری توافق متمرکز و کاملی
ِ
گذاری مستقیم خارجی( )FDIمعرفی شود .در این مقاله ،پس از ارائه
بین اقتصاددانان وجود ندارد ،الزم است که متغیرهایی بهعنوان معیارهای جذب سرمایه
تعاریف و دالیلِ مهم بود ِن استفاده از سرمایهگذاری مستقی ِم خارجی ،معیارهای اصلی به سه دستهي کلی بههمراه بیان مزایا و شرایط ،تقسیم میشود .نتایج
مطالعه نشان داد جذب و بهرهگیری از سرمایهگذاری مستقیم خارجی( )FDIمستلزم ایجاد شرایط و زمینههای الزم براساس معیارهای سهگانه مذکور است.
همچنين ،نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد ،سرمایهگذاری خارجی روشی مفید و سودمند برای رشد و توسعه صنعت نفت و گاز کشورهاست ،اما بهدلیل
محدودیتها و موانع اقتصادی و سیاس��ی و حقوقی موجود ،اس��تفاده مناسب از این ابزار صورت نگرفته است .لذا پیشنهاد میشود با حرکت بهسمت ارتقای
ِ
گذاری موردنیاز برای صنعت نفت و گاز کشور از محل جذب سرمايههاي خارجي جبران شود.
عوامل ذکر شده ،خالء ناشی از کمبود سرمایه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،صنعت نفت و گاز ایران ،معیار جذب سرمایه
مقدمه

صنعت نف��ت و گاز یکی از مهمترین بخشهای
اقتص��ادی ب��رای کش��ورهای صادرکنن��ده نفت و
بهویژه کش��ورهایی اس��ت که اقتصاد آنها برپایهي
نف��ت فعالیت میکند .الزمهی داش��تن يك صنعت
نفت پوی��ا ،تأمی��ن س��رمایهي الزم ب��رای فعالیت،
رش��د و توس��عه متناس��ب در هم��هی بخشه��ا
می باش��د .س��رمایهگذاری متغیری بسیار کلیدی در
اقتصاد اس��ت ،بهطوری که ه��م در طرف عرضه و
هم در طرف تقاضا و هم در پویاییِ رش ِد هر اقتصاد،
ِ
نقش برجس��تهای ایفا میکند .در مورد عوامل موثر
در جذب و رش��د س��رمایهگذاری ،توافق و اجماع
متمرک��زی وجود ندارد؛ بعضی ،س��رمایهگذاری را
تاب��ع نرخ بهره میدانند و بعضی دیگ��ر ،انتظارات و
اعتماد به کس��ب و کار وچرخههای تجاری را عامل

تعیینکنندهيسرمایهگذاریمعرفیمیکنندوباالخره
بعضی نیز ،سیاستهای مالیاتی و سطح درآمد کل را
بر س��رمایهگذاری موثر میدانند .لذا ،نظریهپردازان
نتوانستهاند در این مورد به نظریهای جامع دست یابند
که بتواند با ِ
دقت زیاد واقعیتهای بیرونی را توضیح
دهد[.]3
در بس��یاری از کشورها ،ش��رکت ملی نفت این
حق انتخاب را دارد که سرمایهگذاری موردنیاز برای
فعالیتش را از محل سهم فروش تولیدات نفت و گاز
تأمین کند .اما بهدلیل آنکه بخش نفت و گاز ،نسبت
به بخشهای دیگ ِر اقتصادی ،سرمایهگذاریهایی با
حجم زیاد و تکنولوژیهای پیشرفته را میطلبد و از
طرفی ،به این دلیل که درآمد حاصل از نفت عموماً در
بسیاریازبخشهایاقتصادیبرایجبرانناکارآمدی
سیاس��تهای اقتص��ادی هزینه میش��ود ،در نتیجه،
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نمیت��وان از محل درآمد حاصل از نفت به توس��عه
صنعت نفت و گاز کش��ور پرداخت .در ایران ساالنه
فقط  14/5درصد درآمد حاصل از نفت برای توسعه
صنعتنفتوگازبهوزراتنفتتعلقمیگیرد(قانون
بودجه کل کش��ور  )1393،و این میزان برای توسعه
صنعت نفت و گاز بس��یار محدود اس��ت .درنتیجه،
کشورهای صادرکننده نفتخام از جمله ایران ،عموماً
به سمت پذیرش سرمایهگذاریهای خارجی از جمله
سرمایهگذاریمستقیمخارجیمیروند[.]7
-1اصطالحات و تعاریف
-1-1تعریف سرمایهگذاری مستقیم خارجی ()FDI

1

از نگاه آنکتاد ،س��رمایهگذاری مستقیم خارجی
عبارت اس��ت از :آن نوع سرمایهگذاری که متضمن
رواب��ط اقتص��ادی بلندمدت ب��وده و نش��اندهنده
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مقاالت تحليلي-كاربردي
مناف��ع پای��دار و کنت��رل واحد اقتص��ادی مقیم یک
کشور(ش��رکت مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور
دیگر (شعبه فرعی بنگاه مادر) باشد[.]9
-2-1تعریف سرمایهگذاری پرتفولیو خارجی ()FPI

2

همچون ایاالت متحده امریکا ،یارانههای بس��یاری
به شرکتهای نفتی اختصاص میدهند .این یارانهها
معافیتهای مالیاتی عمدهاي را در مراحل اکتشاف
و اس��تخراج نفت از جمله برای هزینههای اجارهی
میدان نفتی و تجهیزات حفاری شامل میگردد .این
صنعت با صنایع دیگر تفاوتهای اساسی دارد و در
واقع ،صنعتی استراتژیک و مهم برای دولتهاست
كه به صورت یک ابزار قدرت اس��تفاده میشود .از
جمله نقشهاي مهم صنعت نفت و گاز يك كشور،
تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بینالمللی آن کشور
است[.]13

ج��ردن( )2005در رس��الهی دکت��ری خ��ود ب��ا
عن��وان "س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی و تأثیر
همس��ایگان" ،اینگون��ه نتیجهگی��ری میکن��د که
اگر وضعی��ت آزادیهای داخلی و حقوق سیاس��ی
کشورهای همسایهي کشور پیشرفته بدتر شود ،جذب
ِ
گذاری مس��تقیم خارجی در کش��ور میزبان
سرمایه
بیشتر میشود .در حالیکه اگر کشور میزبان از نمونه
افریقایی باشد ،بدتر شدن وضعیت آزادیهای داخلی
و حقوق سیاسی در کشورهای همسایه ،سبب کاهش
جذبسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرکشورمیزبان
خواهدشد.
آن��درا دسویس��ا( )2003در مطالعهای تحت عنوان
"سرمایهگذاریمستقیمخارجی،دموکراسیوتوسعه"
با تاکید بر نقش س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی و
دموکراسی در توسعه اقتصادی ،آثار دموکراسی را بر
رشد اقتصادی مورد آزمون قرار داده است .در نتیجه،
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی میتواند یک نقش
حمایتی برای دموکراس��ی بازی کند و رشد اقتصادی
بهمراتب باالتری را نس��بت به سرمایه داخلی بههمراه
داشتهباشد.
ساالیی مارتین( )2002در مقالهي خود تحت عنوان
"رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورهای عربی"
به علل رش��د کند اقتصادی این کش��ورها در دورهي
 2000-1974میپردازد .وی سه عامل را باتوجه به ارقام
بس��یار باالی سرمایهگذاری در این کشورها (متوسط
نرخ سرمایهگذاری  24/6درصد) موثر میداند :الف)
چالشهای پیاپی سیاسی ،اجتماعی و نظامی درمنطقه،
ب) دخالته��ای بیرویه دولت ،حمایتها و قوانین
اضافی محیط کس��ب و کار که باع��ث غیررقابتی و
هزینهبرشدنسرمایهگذاریبخشخصوصیمیشود،
ج)سرمایهانسانیناکافی.
اش��نایدر و هنری ( )1985آثار مخاطرات سیاسی
بر س��رمایهگذار مس��تقیم خارجی را با اس��تفاده از 4
الگو با در نظر گرفتن فقط معیار متغیر سیاس��ی ،فقط
متغیر اقتصادی ،شاخص ترکیبی از دو متغیر سیاسی و
اقتصادی و هر دو گروه متغیرهای سیاسی و اقتصادی
بررسی نمودهاند .نتایج بررسی آنها نشان میدهد که
بهبود رابطهی سیاسی بین کش��ورها ،سرمایهگذاری
مستقیمخارجیراافزایشمیدهد.

ِ
گذاری غیرمس��تقی ِم خارج��ی ش��امل
س��رمایه
سرمایهگذاریهایی است که توسط اشخاص حقیقی
و حقوقیِ خارجی بهصورت خرید اوراق بهادار یک
موسس��ه و شرکت مالی صورت میگیرد و طی این
فرایند ،بدون اینکه ش��خص کنترلی بر سرمایه خود
داش��ته باش��د ،آن را در اختیار کش��ور میزبان قرار
میدهد .این نوع س��رمایهگذاری ش��امل معامالت
سهام ،اوراق قرضه ،س��پردههای بانکی و  ...است و -2تحقیقاتانجامشده
اکث��ر مطالعات ص��ورت گرفت��ه در زمین��ه آثار
ِصرف مالکیت اینگونه داراییها ،برای سرمایهگذار
حق دخالت موثر در تصمیمگیریهای موسس��ه را سرمایهگذاریمستقیمخارجیبرکشورمیزبان(عموماً
تأثیر بر رشد اقتصادی) و تحقیقات اندکی نیز در زمینه
ایجاد نمیکند[.]9
3
در صنع��ت نف��ت ،بیعمتقابل و ان��واع روشهای عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
س��اخت ،بهرهبرداری و واگذاری ( ،)Botدر حیطهی متمرکزبودهاند.
سرمایهگذاری غیرمس��تقیم خارجی قرار میگیرند.
باپتیس��ت ( )Baptist, 2003در مقال��های ،ضمن
اما هری��ک از ترتیبات فوق خود ،ب��ه انواع مختلفی استفادهازشاخصهایبانکجهانی،حکمرانیخوب
تقسیمبندی میشوند؛ به عنوان مثال ،میتوان به انواع را شامل :حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی،
مختلف روشهای س��اخت ،تملی��ک ،بهرهبرداری اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت
و انتقال ( ،)BOOTس��اخت تملی��ک و بهرهبرداری قانون و کنترل فس��اد دانسته و با استفاده از مدل OLS
ساخت ،اجاره و انتقال ( ،)BLTبازسازی ،بهره برداری و برای دورهی زمانی  1970تا  ، 2002معادله زیر را در
وانتقال()ROTونظایرآنهاوهمچنین،ترتیباتتأمین جهت بررسی اثر حکمرانی بد بر جریان FDIدر کشور
مالی پروژهای و تقسیم سود اشاره نمود .به بیان دیگر ،هائیتی مورد بررسی قرار میدهد:
هر نوع سرمایهگذاری که در آن ،سرمایهگذار خارجی log (FDI) = β0 + β1 log (GDP) + β2 openness +
مایل یا واجد شرایط الزم برای داشتن سهمی از سرمایه β3 inflaiton + β4 Gov + β5 Polib + β6 Emb arg
و مالکیت ش��رکت مشترک نباش��د ،در این طبقهي
o + β7 nature + ut
وسیع که با عنوان سرمایهگذاری «غیرمستقیم» شناخته
 :FDIمیزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
میشود،جامیگیرد[.]13
:GDPتولیدناخالصداخلی
 :Opennessشاخص میزان باز بودن تجاری
-3-1تعریف و اهمیت صنعت نفت
 :Inflationشاخص عدم ثبات اقتصادی
4
،
اکتش��اف
ه��ای
صنع��ت نف��ت ش��امل بخش
 :GOVش��اخص ع��دم ثب��ات سیاس��ی(تعداد
استخراج ،5پاالیش ،انتقال 6و بازاریابی محصوالت رییسجمهورهای غیررسمی در دوره زمانی 1970تا
نفتی اس��ت .وجود نفت و گاز بهعنوان تأمینکننده )2002
ان��رژی موردنیاز برای بس��یاری از صنای��ع ،حیاتی
 :Natureنوعی از ریسک طبیعی،
اس��ت و دنیای صنعتی برای بقای خود به آن وابسته
 :Embargoشوک حاصل از جنگ
اس��ت .بدین ترتی��ب ،نفت دارای اهمی��ت ویژهای
 :Polibشاخص حکمرانی بد.
برای بسیاری از کشورهاس��ت .در سال  2013سهم
او در نهایت به این نتیجه میرسد که رابطه مستقیمی
نف��ت از مص��رف ان��رژی اولیه جهان��ی  33درصد میان حکمرانی بد و میزان اندک  FDIدر هائیتی وجود -3داليل مفید بودن  FDIاز نگاه آنکتاد و مقایسه آن با
و س��هم گاز طبیعی ح��دود  30درصد بوده اس��ت دارد .متغیرهای  GOV،Embargo ،Inflation ،Polibاستقراضخارجی
سرمای ه هم از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی
()BP, 2014ک��ه این موضوع اهمی��ت نفت و گاز آث��ار منفی بر جذب  FDIداش��ته و اثر متغییرها مثبت
و هم از طریق استقراض خارجیِ مناب ِع مالی به کشور
را در عرصه بینالملل��ی نمایان میکند .دولتهایی است.
26
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گسترشدهند.

میزبان وارد میشود اما  FDIبهدلیل نداشتن مشکالت
بازپرداخ��ت و همچنین ،ثبات بیشتر بر اس��تقراض
 -4-3محيط زيست
خارجی ترجیح دارد.
اروپ��ا با در نظ��ر گرفتن اینکه س��هم بارزی در
توس��عه صنایع م��درن دارا میباش��د ،ب��ا توجه به
-1-3تكنولوژي
یکی دیگر از مواردی که باعث جذاب شدن  FDIاثرات زیانبار زیس��تمحیطی در دهه  1980اقدام
نسبت به استقراض خارجی میشود ،وارد شدن دانش به تدابیری جهت پیش��گیری و یا جلوگیری از این
و تکنولوژیهای برتر و کارا به کشور میزبان است و اثرات نمود .در برخی از کشورهای پیشرفته و اکثرا ً
این ،باعث ایجاد صرفههای نسبت به مقیاس در اقتصاد در کش��ورهای در حال توسعه ،بهدلیل عدم وجود
بخش موردنظر میشود و قدرت رقابتپذیری را در برنامههای مدیریت زیستمحیطی مشکل حفاظت
سطح بینالمللی افزایش میدهد و حتی باعث کاهش محیط زیس��ت ابعاد وسیعتری بهخود گرفته است،
در هزینهه��ای اولیه و هزینهه��ای فرصت میگردد .ام��ا باتوجه به تجربه ش��رکتهای ب��زرگ دنیا در
استفاده از تکنولوژی روزآمد در صنعت نفت و گاز این زمینه و الزاماتی که آنها برای مس��ئله تغییرات
در کسب رقابتپذیری و سهم بازار نقش بسیار مهمی زیس��تمحیطی در نظر میگیرن��د ،ورود مدیران
را ب��ازی میکند و با توجه به کمبودهایی که در این خارج��ی و راهکارهای این بخ��ش از طریق FDI
بخشاحساسمیشود،اهمیتسرمایهگذاریمستقیم میتوان��د سیاس��تها و اقدام��ات حفاظت محیط
زیست را ارتقا دهد.
خارجینمایانمیشود.
 -2-3دسترسي به بازار

گذاری مس�تقیم
 -4عوام�ل موث�ر بر جذب س�رمایه
ِ
خارجی

تصمي��م گي��ري در خص��وص انتخ��اب
عوام��ل تعیینکنندهی س��رمایهگذاری مس��تقیم
اس��تراتژيهاي ورود به بازارهاي بين المللي به دو
دلیل اصلی کاري پيچيده و مش��کل اس��ت .اول ،خارجی در کش��ور میزبان شامل موضوعات متنوعی
ب��ه دليل ماهي��ت پويا و پيچيده ش��يوه هاي ورود ،است که بهطورکلی مهمترین معیارهای موثر برجذب
و دوم ،به عل��ت تاثيرگ��ذاري متغيرهاي مختلف  FDIرا میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
الف  :معیارهای اقتصادی
ب��ر آن ،ام��ا یک��ی از ک��م هزین��ه تری��ن راههای
-1جذاب بودن محیط سرمایهگذاری و تأمین منافع
دسترس��ی به بازارهای بین المللی اس��تفاده از FDI
می باشد  ،حضور شرکتهای چند ملیتی بزرگ در طرفین  -2سیاستهای اقتصادی  -3هزینههای تولید
کش��ور می تواند باعث ایجاد بازاری بزرگ برای درکشورمیزبان-4وجودزیرساختهایمناسببرای
محصوالت داخلی ش��ود و اس��تفاده از این روش حمل ونقل و ارتباط  -5تسهیل رقابت و منع انحصار
به دلیل س��ود بردن از نام ش��رکت های چند ملیتی  -6بهبود فضای کسب و کار
ب :معیارهای سیاسی
س��رمایه گذار نه تنها هزینه کمی دارد بلکه س��ود
-1کاهش ریسک حکمرانی -2عوامل سیاسی-3
سرشاری را راهی کشور میزبان می کند.
آزادسازیاقتصادی

 -3-3مهارت و فنون مديريت

ج :معیارهای حقوقی

-1وجود ثبات قوانین و مقررات در کشور میزبان
-2مقرراتزدایی-3کاهشپیچیدگیدرسیستممالی
یا کاهش بار اداری
در اينجا ،هر یک از موارد باال تشریح میگردد:

ِ
شرایطصنعتکشورمیزبانوهمچنین،شرایطصنعت
در کش��ورهای رقیب ،مشخص میش��ود .با توجه به
رقابتی که در حوزه جذب سرمایهگذاری در صنعت
نفت و گاز در کش��ورهای خاورمیانه ش��کل گرفته
است ،هریک از کشورها با اعمال سیاستها و ایجاد
تضمینهایمختلف،درجهتجذابترکردنمحیط
ِ
تجارتخودتالشمیكنند.
 -2-1-4سیاست های اقتصادی

هرگاه مجموعه سیاستهای پولی و سیاست مالی،
سیاست ارزی و سیاستهای ناظر بر مقررات(کهشامل
اطالعات رسمی و قابل دسترس ،تعیین جهتگیری
حکومت و جامعه به س��مت س��رمایههای خارجی و
محدودیتهای انتقال سرمایه است) ،در راستای ایجاد
فضای باز و با ثبات اقتصادی باش��د ،میزان ریس��ک
س��رمایهگذاری کاه��ش خواهد یافت و ب��ه تبع آن،
ِ
گذاری مستقیم خارجی به آن کشور
جریان س��رمایه
افزایشمییابد.
الف :سیاست پولی :از سال  1379پایه پولی و به تبع
آن نقدینگی بهش��دت افزایش یافته و بهتدریج ،نرخ
رشد آن بهصورت فزاینده در حال افزایش بوده است
كه نشاندهنده بیثباتی در سیاستهای پولی کشور
است.
ب :سیاست مالی :اگر کسری یا مازاد بودجه دولت
رابهعنوانمعیارمهمیکهنمایانگروضعیتمالیدولت
است در نظر بگیریم ،آمارها نشان ميدهد که از سال
 1358تا 1388دولت همواره با کسری تراز پرداختها
مواجه بوده اس��ت .این کسری از سال  1380به بعد به
شدت افزایش یافته است.
ج:سیاست ارزی :اگر نرخ دالر را بهعنوان مهمترین
ارز کشور معیار قرار دهیم ،آمار نشان میدهدکه پول
ملی(ری��ال) همواره در حال کاهش ارزش نس��بت به
دالر بوده و این كاهش باعث گرديده ریسک سرمایه
گذاری خارجی در کشور افزایش یابد.
د :سیاس�ت بازرگان�ی :وج��ود تعرفهه��ای باال و
همچنین ،سیس��تم بس��تهي تجارت خارجی یکی از
محدودیتهای اصلی در بازرگانیِ خارجی اس��ت.
صادرات خارجی کشور همواره بسیار کمتر از میزان
واردات ب��وده که البته ،از طریق صادرات نفت و گاز
تأمین شده است.

حضور مدیرانی توانمند و با دانش برای توسعه هر
بخش اقتصادی الزامی اس��ت اما بهدلیل توجه کمتر
به این بخش در کش��ورهای درحال توسعه و تمرکز
بیشت��ر بر روی بخ��ش فنی و صنعت��ی ،ناکارامدی
حاصل از این بخش بهشدت بر روی بخشهای فنی
موثر و کاهنده هستند .س��رمایهگذاری خارجی این  -1-4معیارهای اقتصادی
امکان را فراهم میکند که مدیران داخلی نیز از طریق  -1-1-4جذاب بودن محیط سرمایهگذاری وتأمین
 -3-1-4هزینههای تولید در کشور میزبان
مدیران خارجیِ شرکتهای سرمایهگذار با دانش روز منافعطرفین
جذابیت ِ
ِ
هرچه هزینههای تولید در کشور میزبان کمتر باشد،
محیط تجارت امری نسبی است که بسته به
مدیریت آشنا ش��وند و تبادالت علمی و مدیریتی را
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مقاالت تحليلي-كاربردي
عملی جهت اصالح اين محیط بوده اس��ت .آنچه در
ادبیات جهانیِ آن تحت عنوان محیط کس��ب و کار
شناخته ش��ده اس��ت اصالح نظام اداری است .اما در
ایران اموری از قبیل سیاستهای کالن ،اختالل در نظام
قیمتها،تحریمهایبینالمللیو...محیطکسبوکار
نامیدهمیشود[.]1

فضای بهت��ری جهت حضور س��رمایهگذار خارجی
ایجاد میکند .ای��ن امر در صنعت نفت و گاز بهدلیل
گران بودن س��رمایه و نیروی کار بسیار اهمیت دارد.
عوامل تولید باید در کنار استانداردس��ازي و افزايش
کیفیت محصوالت خود ،در جهت کاهش هزینههای
تولی ِد انواع کاال نيز اقداماتی انجام دهند .در سالهاي
اخير ،هزینه ساخت و اجرای پروژههای صنعت نفت
ایران  3تا  4برابر ش��ده اس��ت زيرا به دلیل تحریمها -2-4 ،معیارهای سیاسی
مشارکتشرکتهایخارجیکاهشنیافتهامابهجای  -1-2-4کاهش ریسک حکمرانی
سرمايهگذاران باید در مقابل خطر سلب مالكيت از
ش��رکتهای بزرگ نفت و گاز جهان ،شرکتهای
خارج��یِ درجه چندم در صنع��ت نفت ایران فعالیت سويدولتتضمينبگيرند.براياينكهسرمايهگذاران
احس��اس و باور نمايند كه در مقابل خطر ملي ش��دن
کرده و باعث افزایش هزینهها شدهاند.
حماي��ت ميش��وند ،الزم اس��ت تغيي��رات قانوني و
 -4-1-4وجود زیرساختهای مناسب برای حمل و س��اختاري در نظام اقتصادي و بعضاً سياس��ي كشور
ميزبانصورتپذيرد.
نقل و ارتباط
مسئلهسلبمالکیتازسرمایهگذارانخارجییکی
تأمینکلیهزیرساختهایموردنیازفعاالناقتصادی
که بخش خصوصی برای عرض��ه آن توان یا انگیزه از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بینالمللی
کافی ندارد ،وظیفه س��خت ِ
افزاری دولت در مس��یر نفت و گاز است؛ دولت میزبان با هدف صیانت از منافع
آمادهس��ازی محیط کسب و کار اس��ت .تأمین آب ،ملی و منابع طبیعی کشور که غالباً با شعار ملی کردن
برق ،ارتباطات ،بهداشت ،حمل و نقل و … از جمله بخش��ی از اقتصاد کشور همراه اس��ت ،اقدام به سلب
وظایف سختافزاری دولتها بهشمار ميرود .بدیهی مالکیت از شرکت های خارجی مینماید و معموالً با
اس��ت کسب و کار و سرمایهگذاری در جامعهای که انقالبهایمردمینیزپایدارمیگردد.دولتهاباایجاد
فاقد استانداردهای الزم در این امور باشد ،حتی با فرض محدودیت در ادامه روند سرمایهگذاری ،زمینه مداخله
وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات غیر مجاز در فعالیتهای سرمایهگذار خارجی را ایجاد
مینمایندكهنتیجهيایناقداماتعم ً
السرمایهگذاررا
سیاسی،چندانجذابونتیجهبخشنیست.
از حق مالکانهاش محروم میسازد.
 -5-1-4تسهیل رقابت و منع انحصار

کارکرد مناسب نهادهای فعال در موضوع رقابت و
تنظیم انحصارات نظیر شورای رقابت برای جلوگیری
از انج��ام و اعم��ال رویههای ضد رقابت��ی و محدود
ک��ردن و تنظیم انحصارات بهویژه انحصارات طبیعی
و انحصارات دولتی ،میتواند زمینهساز توسعه هرچه
مناسبترفعالیتهایبخشغیردولتیدراقتصادباشد.
 -6-1-4بهبود فضای کسب و کار

شاید کمتر سیاستی در اقتصاد ،مانند بهبود فضای
کس��ب و کار نزد دولتمردان و فع��االن اقتصادی و
پژوهش��گران مقبول افتاده باش��د .با این وجود توفیق
چندانی در ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای محیط
کسب و کار دیده نمیش��ود .رتبه ایران بر اساس اين
ش��اخص ،در س��ال  1384از میان  155کشور  108و
در س��ال  1391از میان  185کشور  145اعالم گرديده
است .وجود برداشتهای مختلف از محیط کسب و
کار در ایران ،همواره مانعي براي شکلگیری اقدامات
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 -2-2-4عوامل سیاسی

* هرگونه تغییر در سیاس��تها و قوانین ،بهسرعت
به ذینفعان اطالعرس��انی میش��ود و مهمت��ر از آن،
کارگ��زارا ِن اقتص��ادی در فراین��د ایج��اد تغییرات
در سیاس��تها و قوانین ،مش��ارکت داده میش��وند
(.)information and participation
نخس��تینبار ،آیمو برونتی ،گرگوری کیس��انکو
و بیتری��س ِو ِدر ،محققان بانکجهانی ،در س��الهای
1997و 1998با طراحی ش��اخصی برای اندازهگیری
«قابلیت اعتماد به قوانین» و محاسبه آن در بیش از هفتاد
کشور ،نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آنها
کمتر قابل اعتماد است ،سرمایهگذاری و رشد کمتری
راتجربهمیکنند.
 -3-2-4آزادسازی اقتصادی

آزادسازی اقتصادی بخشی از سیاستهای تعدیل
س��اختاری اس��ت که ش��امل مجموعهای از اقدامات
بهمنظورکاهشمداخلهدولتدربازارهایمالی،کاالها
و خدمات ،کار و بخش خارجی و نهایتاً واگذاری آن به
مکانیزم بازار میباشد .اهم این اقدامات عبارتند از:
-1کاه��ش مداخالت دول��ت در بازارهای مالی،
-2کاهش کنترلهای قیمتی و واگذاری تعیین قیمت
به نیروهای عرضه و تقاضای بازار-3 ،حذف یارانهها
و تعدیل قیمتهای یارانهای -4 ،گرایش به نظام ارزی
شناور-5 ،آزادسازی تجارت خارجی و تعدیل انواع
تعرفههای تجاری و محدودیتهای مقداری-6 ،آزاد
سازی نرخ س��ود پرداختی به سپردههای بانکی و -7
آزادسازی نرخ سود پرداختی به سپردههای بانکی
ِ
آزادسازی اقتصادی این
نکته قابل توجه در بحث
است که آزادس��ازی اقتصادی با رهاسازی اقتصادی
متفاوت اس��ت و الزم است با فرآیند تعریف شدهای
به س��مت آزاد ِ
سازی اقتصاد حرکت کرد .بنابراین ،با
جمعبندی مفاهیم ارایه شده در خصوص آزادسازی
اقتصادی ،بهنظر میرس��د جوهره اصلی سیاستهای
آزادس��ازی اقتصاد ،حرکت بهس��وی اقتصاد بازار و
رهایی از اقتصاد دولتی و متمرکز باشد.

برخی از کش��ورها دچار تغییرات بی��ش از حد و
غیرمنتظره سیاس��تها و در نتیجه ،تغیی��رات پیاپی و
غیرقابل پیشبینی قوانین ،مقررات و دس��تورالعملها
هستند .حضور چنین پدیدهای در یک کشور ،مترادف
با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن است.
برعکس ،ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاستها و
قوانینِ مُنبعث از آنها در یک اقتصاد و قانونمند و قابل
پیشبینی بودن تغییرات در سیاستها و قوانین ،با ایجاد
نوعی آرامشخاطر برای کارگ��زاران اقتصادی ،این  -3-4معیارهای حقوقی
دورهی پ��س از اس��تعمار ،قواع��د حمای��ت از
احساس را در آنان تقویت میکند که در محیطی «امن»
ِ
سرمایهگذاری در نتیجه انتقادات هماهنگ کشورهای
و«پیشبینیپذیر»قراردارند.درچنینمحیطی:
* تغییرات غیرمنتظره سیاس��تها و قوانین اندک در حال توس��عه از قواعد مورد حمایت کش��ورهای
توس��عه یافته ،بهط��ور قابلتوجهی گس��ترش یافت.
است()no policy surprise؛
*کارگزاران«مطمئن»هستندکهدولتبهسیاستها نظامهای قراردادی که مبنای سرمایهگذاری خارجی
و قوانین��ی که خود وضع و اعالم کرده اس��ت ،پایبند بود ،جای خود را به نظام کنترل ملی داد .قواعد مربوط
به مس��ئولیت دولت و معیارهای رفت��ار با بیگانگان از
خواهد ماند ()credibility of announcements؛
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روزمره قوانيني وضع ميش��ود ،فعاالن توان پيشبيني
خود را از دست ميدهند .در چنين شرايطي ،نااطميناني
زياد ميشود و حركت به سوي فضاي بيقانوني آغاز
ميگردد .اين فضا هم چيزي جز داللي و س��فتهبازي
نيست .بديهي است كه در داللي قانوني حاكم نبوده و
قوانين بهصورت خودانگيخته و شخصي وضع ميشود
و كسي توان كنترل اوضاع را نخواهد داشت.

سوی کشورهای در حال توسعه مورد انتقاد واقع شد.
قاعده جبران خس��ارت فوری ،کافی و موثر در سلب
مالکیت از بیگانگان ،جای خود را به جبران خسارت
مناسب داده و بهطور کلی ،دکترین حاکمیت دائمی
بر منابع طبیعی ،تعیین سرنوشت اقتصادی و کنترل ملی
بر کلیه فعالیتهای اقتصادی در سرتاسر جهان پذیرفته
شد .هریک از تحوالت یاد شده ،بهتنهایی کافی است
تا هر شرکت سرمایهگذار خارجی را از ورود به عرصه
سرمایهگذاریکشورهایدرحالتوسعهمنصرفکند -2-3-4 .مقرراتزدایی
رقابتی کردن بازارها و رفع محدودیت از بخشهای
از س��ال  ،1334چارچ��وب قانونیِ س��رمایهگذاری
ِ
اقتصادی مجاز و
خارجی در ایران ،قانون جلب و حمایت س��رمایههای غیردولتی برای انجام هر نوع فعالیت
خارجی بوده اس��ت .در راس��تای انجام اصالحات در در قلمرو قوانین ،از جمله موضوعات مرتبط با مقوله
س��اختار اقتصادی کش��ور ،مجلس ایران ط��رح قانون آزادسازی است که از الزامات انجام خصوصیسازی
جدید س��رمایهگذاری خارجی با عنوان قانون تش��ویق موفق محس��وب میشود .حمایت یکس��ان از تمامی
و حمایت س��رمایهگذاری خارجی را پیشنهاد نمود که فعاالناقتصادیدریکبازار،تثبیتتصمیمات،تعمیم
نهایتاً در س��ال  1381به تصویب رسید .قانون تشویق و امتیازات بهصورت یکس��ان و لغ��و هرگونه امتیازات
حمایت سرمایهگذاری خارجی جانشین قانون جلب و نابرابر و بهویژه تدوین مقررات الزم برای توانمندسازی
حمایت سرمایههای خارجی شد که از سال 1334حاکم بخشه��ای غیردولتی در فرایند گ��ذار ،از مهمترین
بود .این جایگزیني ،موجب توسعه چارچوب قانونی و موضوعاتمرتبطبامقرراتزداییاست.
محیط فعالیت سرمایهگذاران خارجی در ایران گردیده
است(مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی )1392،نتیجهگیری
سرمایهگذاری مس��تقی ِم خارجی نقشي کلیدی
در اقتصاد هر کش��ور ایف��ا میکند .ای��ن موضوع
 -1-3-4وجود ثبات در کشور میزبان
زمان��ي كه س��رمایهگذاران و كل فعاالن اقتصادي در صنعت نفت و گاز بهدلیل نی��از به فناوري باال و
خ��رد و كالن نتوانن��د ب��راي س��ودهاي ثاب��ت خود مهارته��ای مدیریتی ،اهمیت بیشت��ری مییابد.
برنامهريزي كنند و نسبت به آن اطمينان داشته باشند ،در ای��ن مقال��ه ،ابتدا عل��ت اهمی��ت  FDIاز نگاه
به س��مت بازارهايي ميروند كه كمريسكتر است سازمانهای بینالمللی شرح داده شد .سپس ،عوامل
ِ
گذاری مستقی ِم خارجی در
و برگش��ت سرمايه س��ادهتري دارد .زمانيكه دولت ،موثر بر جذب س��رمایه
قوانين اقتصادي-سياسي را نقض ميكند و بهصورت سه دس��ته تقسیمبندی ش��دند و هرکدام از معیارها
       پا نویس ها
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       منــــابع
[ ]1میدری ،احمد،)1392( ،علل ایس��تایی رتبه ایران در ش��اخصهای انجام کسب و کار و
راهکارهای بهبود آن.
[ ]2داوودی ،پرویز ،)1383( ،بازشناسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در اقتصاد ایران و  46کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی،فصلنامه پژوهش های
اقتصادیایران،شماره20
[ ]3شاکری ،عباس" ،)1389( ,نظریه و سیاستهای اقتصاد کالن" ،انتشارات رافع
[4] Africano, A. P., and Magalhaes, M., 2005 ,“FDI and Trade in Portugal:
A Gravity Analysis”, FEP Working Papers 174.
[5] Moosa, I., 2002,“ On the Determinants of FDI: Evidence from East
and Southest Asia”, World Development, No. 21, PP. 391406-. Moosa,
I., 2002,“ Foreign Direct Investment,Theory,Evidence and Practice”,
London, Palgrave.
[6] Agrawal, J.P. (1980) Determinants of FDI: a survey; Welt

wirtschaftlichesArchive, Vol. 116, PP. 739 – 773.
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4.
Exploration
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با توجه به عواملی که از آنها مش��تق ش��ده ،مورد
بررسیقرارگرفتند.درزیرگروهمعیارهایاقتصادی،
ج��ذاب بودن محیط س��رمایهگذاری و تأمین منافع
طرفین ،سیاس��تهای اقتص��ادی ،هزینههای تولید
در کش��ور میزبان ،وجود زیرس��اختهای مناسب
برای حم��ل و نقل و ارتباط ،تس��هیل رقابت و منع
انحصار ،بهبود فضای کس��ب وکار بررسی شد .در
بخش سیاسی :کاهش ریس��ک حکمرانی ،عوامل
سیاس��ی و آزادسازی اقتصادی و در بخش حقوقی:
وجود ثبات درکشور میزبان ،مقررات زدایی،کاهش
پیچیدگی در سیستم مالی یا کاهش بار اداری مورد
بررسی قرار گرفت .سرمایهگذاری خارجی روشی
مفید و س��ودمند برای رشد و توسعه صنعت نفت و
گاز کش��ور اس��ت اما بهدلیل محدودیتها و موانع
اقتصادی ،سیاسی و حقوقیِ مطرح شده ،باعث شده
است که استفاده مناسب از این ابزار صورت نگیرد.
باتوجه به زیربخشها و همچنین ،شرایط الزم جهت
سرمایههای خارجی مطرح شده ،پیشنهاد میشود با
حرکت به س��مت ارتقای عوامل ذکر ش��ده ،خالء
ِ
گذاری موردنیاز برای صنعت
ناشی از کمبود سرمایه
نفت و گاز کشور جبران شود .در ایران بهدلیل مسائل
مالکیت��ی و اینکه نفت و گاز جزو انفال محس��وب
میش��ود ،در بخش باالدس��تی با محدودیتهایی
مواجه هس��تیم و امکان واگذاری مالکیت میادین و
تأسیسات مربوطه وجود ندارد .این امر محدودیت و
مانع جدی برای  FDIدر باالدستی نفت و گاز ايجاد
نموده اس��ت .اما در بخش پاییندس��تی و بر اساس
اصل  44قانون اساس��ی ،امکان گسترش استفاده از
سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود دارد.
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