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 پایدار: توسعه پا گذاری خارجی و توسعه  تعامل و مالزمه جلب سرمایه

 1مونا سليمی ، مریم سلطانی مطلق

 

 

 

 چکيده

های قوی توسدعه اقتصدادی اسدت، بدا تصدویب قدانون حمایدت و         گیاری خارجی در ایران، که یکی از اهرم جمب سرمایه

تری قدرار گرفدت. اینطدور بده      نسبت به وضعیت پیشین در جایگاه مطموب 0710گیاری خارجی در سال  تشویق سرمایه

گیاری خارجی کمیدی برای توسعه اقتصادی و متعاقب آن توسعه پایدار خواهد بود. با این حدال   رسد که سرمایه نظر می

های موجود، این شیوه تثمین منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی پایدار وقی  مانده اسدت. ایدن مقالده در     بعمت چالش

گیاران خدارجی   ی خارجی و بررسی رابطه انکارناپییر حضور سرمایهگیار پی تبیین جایگاه توسعه پایدار در جمب سرمایه

المممی در جهت توسعه اقتصادی و مالزمه آن بدا توسدعه پایددار از یکسدو و از سدوی       در کشورمان و تخصیص منابع بین

افته در جهدت  های توسعه پاک، با ونایت به تجویز ساز و کار توسعه پاک برای کشورهای توسعه ی دیگر استفاده از پروژه

ای حتی در سایر کشورها او  از درحال توسدعه و یدا کمتدر     آورشان در کاهش انتشار گازهای گمخانه ایفای تعهدات الزام

گدیاران خدارجی و یکدی از ابعداد تحقدق توسدعه پایددار         توسعه یافته، به ونوان روشی کارآمد و بهینه در جمب سدرمایه 

 باشد. می

 

 خارجی، توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، توسعه پا گذاری  کليد واژگان: سرمایه

 

 مقدمه

گیرد کده بعدد از پیدروزی شدکوهمند      ای جای می های در حال توسعه بندی کشورها، دولت ایران در زمره دولت در طبقه

قتصاد های بمندی را به سوی توسعه برداشته است. پرواضح است که در ا انقالب اسالمی با تصویب پنج برنامه توسعه گام

گدیاری   سدرمایه »المممدی و در بحدگ توسدعه بددون      به ه  پیوسته جهان امروز هیچ تحول اقتصادی بدون مشارکت بین

میسر نخواهد شد. با این حال سرمایه گیار خارجی به منظور افزایش نرخ بدازده سدرمایه خدود و کسدب سدود      « خارجی

                                                           
0
  .monasalimi0100@yahoo.com 
 

 اقتصاد:  مرتبط با انديشكده
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ل توسعه تمای  دارد که از جممه فاقد قدوانین دسدت و   بیشتر به تخصیص سرمایه خود در آن دسته از کشورهای در حا

 گیاری و زیست محیطی هستند. پاگیر سرمایه

های گسترده زیسدت محیطدی    درست به همین دلی  مطالعه تجربه برخی از کشورهای جهان سوم نشان دهنده تخریب

و توسدعه پایددار تدوازن برقدرار     گیاری خدارجی   توان بین جمب سرمایه شود که چگونه می است لیا این مسئمه مطرح می

 نمود؟ 

هدای توسدعه    گیاری خارجی جمدب پدروژه   های بالقوه کسب توسعه پایدار از طریق سرمایه از نظر این مقاله یکی از رو 

است که متاسدفانه کمتدر مدورد اقبدال قدرار       0«پروتک  کیوتو»پاک در چارچوب نظام مبارزه با ترییرات آب و هوایی در 

 گرفته است.

گدیاری خدارجی و    مقاله برای اثبات فرضیه خود ابتدا در محور اول به تبیین و تعری  مفاهی  توسعه پایدار، سدرمایه  این

هدای توسدعه پداک در نید  بده توسدعه پایددار در کشدور و          انواع آن پرداخته و سپس در محور دوم به نقدش مکانیسد   

 های آن خواهد پرداخت. چالش

 

 گذاری خارجی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، سرمایهمحور اول: تعاریف و مفاهيم: 

گیاری خدارجی و اندواع آن از    شود ضمن بررسی مفاهی  توسعه اقتصادی و توسعه پایدار، سرمایه در این محور تال  می

 منظر قوانین و مقررات ایران مورد بحگ و بررسی قرار گیرد.

 

 بند یک: توسعه اقتصادی پایدار:

های تولیدی او  از ظرفیت فیزیکی، انسدانی و اجتمداوی. در    وبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتتوسعه اقتصادی 

بدرداری از مندابع    ها ترییر خواهند کدرد، تدوان بهدره    توسعه اقتصادی رشد کمی و کیفی تولید حاص  خواهد شد، نگر 

هدای اقتصدادی صدورت خواهدد گرفدت       یتموجود به صورت مستمر افزایش یافته و هر روز خمق جدیدی در ورصه فعال

 (07، 0713فر و دیگران،  اسمیمی

های اجتماوی، زیست محیطی و بعضاً سیاسی ناشی از توسعه ندامتوازن اقتصدادی بده تددریج باودگ       با این وجود بحران

در مدورد   0330اوالمیده اسدتکهم    »المممی گردیده است. به ترتیب  در اسناد ممی و بین« توسعه پایدار»پیدایش مفهوم 

بدر وصد  پایدداری توسدعه پدای فشدردند و از        7«زیست اوالمیه ریو در مورد توسعه و محیط»و  0«محیط زیست انسانی

 ای خود ادغام کنند. های توسعه ها و برنامه اند که رویکرد توسعه پایدار را در سیاست ها مصرانه خواسته دولت

کمیسدیون جهدانی   »ه پایددار ارائده شدده اسدت، تعریفدی اسدت کده        ترین و معتبرترین تعریفی که از توسدع  شاید جامع

توسدعه پایددار،   »ارائه کرده است. در این تعری  آمده است:  1«برانت لند»معرو  به کمیسیون  «0زیست و توسعه محیط

ان، هدای آیندده بدرای بدرآوردن نیازهایشد      ای است که نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن تواندایی نسد    توسعه

 (06، 0710اآقایی، «. ها و طبیعت در سراسر جهان است برآورده سازد و اینکه توسعه پایدار رابطه متقاب  انسان

                                                           
0 Kyoto Protocol 
0
 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 

7
 Rio Declaration on Environment and Development  

0
 World Commission on Environment and Development 

1
 Brandt Land 
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گیدرد، در   های زندگی انسدانی را در بدر مدی    ای که تمامی جنبه توان گفت توسعه پایدار، مفهومی چند مؤلفه در واقع می

هدا، نهادهدا،    اسدت کده بده موضدوع مطروحده در بسدیاری از سدازمان       چند دهه اخیر از چنان اهمیتی برخوردار گشدته  

المممی، تبدی  گشته است. در نی  به توسعه پایدار بایدد مسدیرهای بسدیاری از جممده      های بین ها و کنوانسیون کنفرانس

ود. محیطدی را پیمد   توسعه انسانی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتمداوی و توسدعه زیسدت   

 (01، 0730اسمطانی مطمق، 

ای در  دار وظدای  گسدترده   ونوان یکی از وامالن توسعه پایدار در مسیر دستیابی بده شدرایط پایدداری، وهدده     ها به دولت

،  0710باشدند. انصدیری،    ها و قانون گیاری با توسدعه پایددار مدی    گیاری، برنامه خصوگ همگام و همسو نمودن سیاست

073) 

باشدد فمدیا بدا     اختیارات دولت مدی   های مختم  نیز در حیطه ون اوطای مجوزها و تسهیالت به بخشاز منظری دیگر چ

المممدی را در جهدت تثبیدت اوضداع اقتصدادی و النهایده        گیاری بین توان سرمایه مدیریت اوطای مجوزها و تسهیالت می

لمممی در کشور باوگ افزایش سطح درآمدد  ا گیاران بین توسعه پایدار طراحی و حرکت داد و از طر  دیگر حضور سرمایه

ها و ووار  مختم  و در نتیجه تامین منابع مالی کشدور و فدراه  آوردن شدرایطی بدرای      دولت از منشاء حصول مالیات

 مدیریت بهینه منابع در سطح کالن خواهد شد.

هدای   گدیاری  نیازمندد سدرمایه  ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار  اهمچنین کشورهای در حال توسعه برای جبران وقب

های بالقوه اقتصادی هستند. کشور درحال توسدعه ایدران نیدز بده      های نسبی و توانایی جویی از مزیت خارجی جهت بهره

واسطه شرایط خاگ اقمیمی، جررافیایی و دارا بودن منابع غنی و معادن وظی ، بسدتر بسدیار مسدتعد و مناسدبی بدرای      

 (1، 0710مندی از دستاوردهای آنان است. اماندگار،  های خارجی و بهره جیب سرمایه

 شود. گیاری خارجی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران پرداخته می در ادامه و در بند بعد به تبیین مفهوم سرمایه

 

 گذاری خارجی و انواع آن بنددوم: سرمایه

گدیاری خدارجی وبارتسدت از:     سدرمایه  0710گیاری خدارجی مصدوب    قانون حمایت و تشویق سرمایه 0به موجب ماده

این تعری  با بهره «. گیاری بکارگیری سرمایه خارجی در ی  بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخی مجوز سرمایه»

گیار خارجی فراه  کرده است و به دیگر سخن با توجده   تطبیقی از قوانین مشابه خود بستر مناسبی برای حضور سرمایه

المممدی و داخمدی    گیار بین گیار خارجی رنگ و بویی از تبعیض بین سرمایه قانون تشویق و حمایت از سرمایهبه اینکه در 

المممی در بازار و ورصه تولید موجب بهبود کیفیت ورضه و متعاقب  گیاران بین خورد بنابراین حضور سرمایه به چش  نمی

دارد که با ارتقاء سطح کیفی محصو،ت تولیددی و ایجداد    ن میگیاران داخمی را به آ شود و سرمایه آن افزایش تقاضا می

هدا بدرای تثبیدت و شدفافیت موقعیدت بدازار        ها فضای رقابت را فعال نگاه داشته و این تال  تنوع بیشتر و تعدی  قیمت

 داخمی و تنظی  دستگاه ورضه و تقاضا و چرخش ثروت در نهایت منجر بده توسدعه اقتصدادی و توسدعه پایددار خواهدد      

 (www.mifa.gov.irشد.ان : 

ها در صحنه جهانی  از کشوری به کشور دیگر و یا به تعبیری انتقال سرمایه  المممی را به انتقال سرمایه گیاری بین سرمایه

ها از کشوری اموسوم به کشور صادر کننده سرمایه( بده کشدور دیگدر اموسدوم بده کشدور        اند. انتقال سرمایه تعبیر کرده

 های غیرمستقی  انجام شود. است مستقی  باشد یا به شیوهمیزبان( ممکن 

گدیاری خدارجی بده     ، سدرمایه 0710گدیاری خدارجی مصدوب     قانون حمایت و تشویق سرمایه 7بنابراین با الهام از ماده 

و غیرمسدتقی  قابد    « باشدد  هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز مدی  گیاری مستقی  خارجی در زمینه سرمایه»
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گدیاری   گیاری خصوصی خدارجی و سدرمایه   گیاری خارجی به سرمایه بندی است. هر چند با نگرشی دیگر سرمایه تقسی 

 بندی است. ومومی خارجی قاب  تقسی 

ها، جنبه سیاسی یا اقتصادی داشته باشد. که در این صورت ایدن   گیاری ومومی توسط دولت ممکن است انگیزه سرمایه

گیاری خصوصی خارجی کده منبدع    یاری ومومی خارجی قاب  تعری  است. لیکن سرمایهگ گیاری به سرمایه نوع سرمایه

گیاری خصوصی  گیاری است که به این نوع، سرمایه مه  آن سرمایه خصوصی اشخاگ است از انواع بسیار شایع سرمایه

 شود. خارجی گفته می

گدیار   ی پایددار مسدتمزم جمدب سدرمایه    نظر از منشاء سرمایه گیاری خارجی اومومی یا خصوصی( توسعه اقتصداد  صر 

گیار خدارجی را   های جمب سرمایه شود که با بررسی قوانین و مقررات ایران چالش خارجی است. در محور دوم تال  می

 گیاری در چارچوب مکانیس  توسعه پاک مورد بررسی قرار گیرد. با تاکید بر سرمایه

 

 های توسعه پا    تاکيد بر جذب پروژهگذاری خارجی با  های جلب سرمایه چالش :محور دوم

گیاری خارجی، ونداوین بنددهایی هسدتند کده در      های هنجاری و وممی جمب سرمایه بررسی مفهوم توسعه پاک، چالش

 گیرند. این محور مورد ارزیابی قرار می

 

 . گذاری خارجی های هنجاری و عملی جلب سرمایه بند یک: چالش

آید، قاب  بررسدی   گنجد به شرحی که در آتی می وممی که در حوصمه این مقاله می های هنجاری و چهار مقوله از چالش

 است

 

 المللی: های بين تحریم (1

هر چند دولت جمهوری اسالمی ایران و بسیاری از اشخاگ حقیقی و حقوقی آن بعد از پیروزی انقدالب ایدران موضدوع    

هدای   اند اما بدا تصدویب تحدری     های غربی بویژه ایا،ت متحده آمریکا بوده ای از سوی دولت های یکجانبه گسترده تحری 

های یکجانبه از مشروویت بیشتری برخوردارند، ورصه فعالیدت   شورای امنیت سازمان مم  متحد که در مقایسه با تحری 

گدیاری جدیدد و    های شورای امنیت نه تنها جیب سدرمایه  اقتصادی بسیار دشوار شده است. در واقع بعد از وضع تحری 

های نفت و  گیاران خارجی که سابقاً برای مثال در پروژه گیاران جدید متوق  شد بمکه بتدریج بسیاری از سرمایه سرمایه

گدیاری کدرده بودندد از کشدور خدارج شددند. بندابراین بایدد مهمتدرین چدالش هنجداری پدیش روی              گاز ایران سدرمایه 

هدای نقدض    المممی دانسدت. بده واقدع تدرس از وواقدب سدوء مجدازات        های بین گیاری خارجی در ایران را تحری  سرمایه

 خارجی بوده است.  گیاران المممی مانع مؤثری در جمب سرمایه های بین تحری 

هدای   سدازمان تحدری   »، بده تعبیدر رئدیس جمهدور محتدرم      1+0هدای   هر چند باامضاء موافقتنامه ژنو بین ایران و دولت

گیارن خدارجی نسدبت بده وجدود وضدعیت پایددار سیاسدی و         اما تا جمب اوتماد سرمایه« المممی ترک برداشته است بین

با انعقاد موافقتنامه نهایی در حال میاکره بسدوی چندین وضدعیتی گدام      اقتصادی راه درازی پیش روست. امید است که

 برداشته شود.
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 های  ل و فصل اختالفات قابل اطمينان در نظام  قوقی ایران:   فقدان مکانيسم (0

ح  و فص  اختالفات بین دولت ایدران   0710گیاران خارجی مصوب  قانون حمایت و تشویق سرمایه 03به موجب ماده 

گیاران خارجی در درجه اول از طریق میاکره و سپس در صورت وجود معاهده دو جانبده بدین ایدران و دولدت      یهو سرما

داوری »های ح  و فص  اختالفات مقرر شده در معاهده که وموماً نهداد   گیار خارجی از طریق سایر شیوه متبوع سرمایه

  و فص  از طریق مراجعده بده محداک  داخمدی ایدران      است، و در صورت فقدان معاهده دو جانبه ح« المممی تجاری بین

 صورت می گیرد.

گدیاران   رسد که بدلی  قمت معاهدات دو جانبه بین ایران و بسیاری از کشورهای توسعه یافته، رغبت سدرمایه  به نظر می

ه وددم آشدنایی   گیاری در ایران به ومت ودم تضمین امنیت متصور از دیدگاه آنان که با توجده بد   این کشورها به سرمایه

های ممی و شیوه دادرسی در محاک  و قوانین شکمی و ماهوی موجود به نظدر توجیده پدییر اسدت، کداهش       آنها با دادگاه

 یابد. می

« هیدات حد  و فصد  اختالفدات    »وندوان مثدال    بینی مقام شبه قضایی تخصصی به رسد که پیش فمیا اینطور به نظر می

متشک  از نمایندگان طدرفین اخدتال  و دیگدر مقامدات ذیصدالح بده       « اد داورینه»گیاری خارجی یا  مربوط به سرمایه

قانون تشکی  وزارت امور اقتصادی  1موضوع ماده « های اقتصادی و فنی ایران گیاری و کم  سازمان سرمایه»تشخیص 

بخشدد بمکده اطمیندان     در سازمان میکور نه تنها ح  و فص  اختالفات را سهولت و سروت می 07170و دارایی مصوب 

 المممی است. گیاران بین خاطری برای سرمایه

 

طدور   با ونایت به سابقه تاریخی و حضور بیگانگان در ایران اسالمی، ایدن پذیری در ایران:  فقدان فرهنگ سرمایه (7

ران خارجی در ایران از دیدگاه مردم چپاول ثروت ممی و سمطه بیگانگدان بدر مندابع    گیا سرمایه رسد که حضور  نظر می به

بایست در جهت اصالح این تفکر ممدی   گیاران خارجی و منابع مالی آنان می ممی است فمیا با توجه به لزوم جمب سرمایه

 به نحو شایسته گام برداشت.

گیاری خدارجی و شناسداندن جمدب     های سرمایه سازی در پروژه از جممه این اقدامات، حمایت و پشتیبانی دولت و شفا 

های ممی و سایر وسای   های قوی توسعه اقتصادی به آحاد مردم با توس  به رسانه سرمایه خارجی به ونوان یکی از اهرم

 ارتباط جمعی شایان توجه است. 

 

آژاندس  »به وضویت  0710سال  گرچه ایران درهای توسعه یافته:  های اقتصادی با دولت عدم تعميق همکاری (0

های اخیر شاهد آن هستی  که معاهددات دو جانبده ایدران     درآمده است اما در سال 0«گیاری چند جانبه تضمین سرمایه

اغمب با کشورهای شرق، آفریقایی و آمریکای ،تین منعقد شده است که خود از کشورهای در حدال توسدعه و یدا کمتدر     

های کالن آندان و پدایین    گیاران و سرمایه ه کشورهای توسعه یافته به دلی  وجود سرمایهتوسعه یافته هستند، در حالیک

 گیاری در کشور ایران برای افزایش نرخ بازده سدرمایه  در کشورهای متبووشان، تمای  به سرمایه  بودن نرخ بازده سرمایه

 (1-3، 0711خود دارند. ان : رفیعی، 

                                                           
گدیاری و   های خارجی بدا ندام سدازمان سدرمایه     مرکز جمب و حمایت سرمایه»دارد:  قانون تشکی  وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر می 1ماده 0

هدای خدارجی در ایدران و     گیاری فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. کمیه امور مربوط به سرمایههای اقتصادی و  کم 

 «.شود های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی در این سازمان متمرکز می های ایران در خارج و همچنین کم  گیاری سرمایه
0 Multilateral Investment Guarantee Agency 
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های توسدعه پداک    توان به جمب پروژه های میکور در این بند می جی از جممه چالشگیاری خار های سرمایه با رفع چالش

 به شرح مقرر در بند ،حق، امیدوار بود.

 

 بنددوم: توسعه پا  کليد نيل به توسعه پایدار

ید   المممی از  های دو و چند جانبه بین گیار خارجی به دلی  وجود تحری  های خصوصی سرمایه با توجه به اکراه شرکت

کار توسد    های هنجاری و وممی که در بند پیشین به آنها اشاره شد توسعه پاک بهترین راه طر  و از طر  دیگر چالش

المممدی   هدا و ترتیبدات بدین    گیاری خارجی در چارچوب کنوانسیون به ساز و کارهای مرتبط با انتقال تکنولوژی و سرمایه

هدای   ها و ترتیبات مدیکور بدا ابتکدار سداز و کارهدای بددیع فرصدت        ناست. واقعیت این است که برخی از این کنوانسیو

اندد. اند : وبددالمهی،     های در حال توسعه قرار داده نظیری را برای جمب تکنولوژی و سرمایه خارجی در اختیار دولت بی

ای، آثدار   های سازوکار توسعه پاک والوه بر کداهش میدزان انتشدار گازهدای گمخانده      ( همچنین پروژه000-037، 0713

زیست محمی دارد که از ابعاد توسعه پایددار هسدتند.    دیگری شام  تثثیر بر توسعه اقتصادی، اجتماوی، فرهنگی و محیط

هدا   هدایی را در بدر دارد. لدیکن ایدن هزینده      ( و از طرفی دیگر ارزیابی توسعه پایدار هزینه70، 0711ارحیمی، کارگری، 

شدود.امحمدنژاد،   بدلی  اثرات مثبت بیشتر بر اهدا  توسعه ممی جبران مدی  ها توسط سود حاص  از طراحی بهتر پروژه

0713 ،03) 

، 0330مصدوب   0«کنوانسیون چارچوبی ترییرات آب و هدوایی ممد  متحدد   »الحاقی به  0333مصوب « پروتک  کیوتو»

رای مشترک، تجارت انتشدار  رود. این پروتک  با ابداع سه ساز و کار بدیع اج نمونه بسیار خوبی از این دست به شمار می

های توسعه یافته جهت ایفای تعهدات کاهشی آنهدا اکداهش انتشدار     های متنووی را در اختیار دولت و توسعه پاک رو 

 _Emissions Trading, available at: http:// unfccc.int /kyoto)ای( قدرارداده اسدت.    گازهدای گمخانده  

protocol /mechanisms/emissions_trading/items/073.php)    از بین سه ساز و کار مزبور سداز و کدار

های توسعه یافته و در حال توسعه اختصاگ دارد. به موجب این ساز و کار ید  دولدت    توسعه پاک به روابط میان دولت

هدایی   را از طریدق اجدرای پدروژه    تواند بخشی از تعهدات کاهش خود ها می توسعه یافته وضو ضمیمه نخست کنوانسیون

گیاری( در ی  یا چند دولت در حال توسعه ایفا نماید و با گواهی میزان کاهش انجام شده از سدوی کنفدرانس    اسرمایه

 (071-073، 0730اوضا، تعهدات کاهشی خود را ایفا نماید. اوبدالهی و دیگران، 

های در حال  یافته فرصت ک  نظیری را در اختیار دولتپرواضح است که این مکانیس  ضمن کم  به کشورهای توسعه 

دهد. سده  ایدران در انتشدار گازهدای      های روز قرار می توسعه وضو کنوانسیون، برای جیب سرمایه خارجی و تکنولوژی

ای سدیزدهمین   درصد است که باوگ شده کشور ما از لحاظ تولید و انتشار گازهدای گمخانده   0/0ای جهان حدود  گمخانه

-http:// climatechange. ir /articles/ 73- data- stat- diagram/ 313-iran-co0)ر جهان باشد. کشو

emissions.html) های جیب شده از سوی برخی از کشورهای در حال توسعه مانندد   با این حال مقایسه تعداد پروژه

وژه کوچ  مقیاس در زمینه ترییر سدوخت و  پر 6چین، هند، برزی  و آفریقای جنوبی با ایران که تاکنون موفق به ثبت 

ها اجامد، نفت و گاز( شده است، نشان دهنده ناکامی ایدران در   پروژه بزرگ مقیاس در زمینه انتشار ناپایدار از سوخت 0

 (http://cdm.unfccc.int( ا11، 0731استفاده از این فرصت معاهداتی است. اآموزگار، 

هدای دو یدا چندد جانبده      ار فرصت مرتنمدی بدرای تمطید  مواندع ناشدی از تحدری       رسد این سازوک حال آنکه به نظر می

 دهند. المممی به دست می بین

                                                           
0 United Nations Framework Convention on Climate Change  
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 جهنتي

هدای ناشدی از توسدعه     های اقتصدادی اسدت و بحدران    توسعه اقتصادی همه روزه مسبب خمق جدیدی در ورصه فعالیت

پایدار و ارتباط تنگاتندگ و انکارناپدییر آن بدا جمدب      ای بود که در این مقاله به اهمیت توسعه نامتوازن اقتصادی، انگیزه

های موجود و پیش رو در نی  به تحقق توسعه پایدار با جمب منابع مالی و سدرمایه هدای    گیاری خارجی و چالش سرمایه

ونوان ی  اهرم قوی توسعه اقتصادی پرداخته شود. شایان توجده اسدت کده تخصدیص مندابع مدالی توسدط         خارجی، به

یاران کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه به ومت افدزایش ندرخ بدازده سدرمایه در مقایسده بدا       گ سرمایه

شود. از طر  دیگر در ایران  کشورهای متبووشان از کارایی بیشتری برخوردار است ومطمئناً اقدامی کارآمد محسوب می

تواندد   های خدارجی بنحدو کارآمدد ومد  نمایدد مدی       اگر دولت بعنوان مهمترین وام  توسعه پایدار در تخصیص سرمایه

بیشترین کارایی را از جمب سرمایه خارجی نصیب جامعه ایرانی نماید. با ونایت به این موضوع که قانون سرمایه گدیاری  

باشدد و از سدوی دیگدر بعمدت      گیاری خارجی می ایران با بهره تطبیقی از قوانین مشابه بستر مناسبی برای جمب سرمایه

تواند از طر   گیاران خارجی و داخمی و ودم تبعیض بین ایشان، دولت می نگری قانون میکور در خصوگ سرمایه انیکس

ها دلی  کارآمدی بدرای بهبدود    های خارجی با افزایش ارتقاء سطح کیفی و تنوع محصو،ت و تعدی  قیمت جمب سرمایه

گردد، که مالزمه و تعام  این امدر بدا توسدعه اقتصدادی پایددار      المممی  ارتقاء سطح رقابت ایران در بازارهای داخمی و بین

 غیرقاب  انکار خواهد بود.

های توسعه پاک بعنوان یکی از ابعاد رسیدن به توسعه پایدار امری قهری است که با توجه بده   های مربوط به پروژه طرح

توسعه یافتده در جهدت تحقدق تعهددات      بینی شده برای کشورهای پروتک  کیوتو که توسعه پاک را تنها سازو کار پیش

هدای توسدعه پداک در     داند، تمای  این دول را به جهت انجام پدروژه  ای می آور خود در کاهش انتشار گازهای گمخانه الزام

کشورهای در حال توسعه بعمت تخصدیص مندابع مدالی بنحدو کارآمدد از طریدق ایدن شدیوه در مقایسده بدا کشدورهای            

گیاران خدارجی   سازد و از طر  دیگر این فرصت مرتنی برای ایران در جمب سرمایه دور میمتبووشان، بیش از پیش مق

 باشد. و رسیدن به وضعیت توسعه پایدار می

مشدی   باشد که ضمن تثبیت اوضداع اقتصدادی و سیاسدی و تصدویب خدط      از این منظر این مه  بر وهده دولت بهینه می

ها، تقویت روابط اقتصادی، اجتمداوی   های لرو تحری  نامه نعقاد موافقتگیار خارجی، ا وسیاست ممی جمب و حفظ سرمایه

گیاری، تبیدین جایگداه مدؤثر     های توسعه یافته و انعقاد معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه و سیاسی با دولت

ی و تشویقی برای گیاری خارجی در توسعه اقتصادی در فرهنگ ومومی جامعه و همچنین تصویب قوانین ترغیب سرمایه

های مالیاتی خصوصاً در حوزه صنایعی که به شدت نیازمند جیب  گیاران خارجی از جممه در نظر گرفتن معافیت سرمایه

 باشد. منابع مالی هستند و دیگر اقدامات ترغیبی از این دست، می
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