DOI: 10.22034/ISJ.2021.283481.1485
فصلنامه مطالعات بینالمللی
سال  ،18شماره  ،)70( 2پاییز1400
تاریخ دریافت1400/2/6 :
تاریخ پذیرش1400/4/15 :
نوع مقاله :علمی -پژوهشی
صفحات205-222 :

)International Studies Journal (ISJ
Vol. 18, No. 2 (70), Fall 2021
Reseived Date: 2021/4/26
Accept Date: 2021/7/6
Article Type: Original Research
PP: 205-222
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چکيده
این مقاله به نقش شرکتهاي فراملي در توسعه اقتصادي و بهبود روابط بينالمللي کشورها بر
اساس حقوق بشر مي پردازد .امروزه ،افزایش نقش شرکتهاي فراملي و قدرت اقتصادي آنها
باعث شده است که این شرکتها فعاليت هاي خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکي
از مهمترین نگراني ها در سطح ملي و بينالمللي تبدیل شوند .در سال هاي اخير ،جهان شاهد نوع
جدید و رو به رشد سرمایهگذاري مستقيم خارجي ناشي از کشورهاي در حال توسعه بوده است .با
ورود به عرصه بينالملل ،فعاليت شرکتهاي فراملي لزوماً به توسعه در جهان ،به ویژه کشورهاي
در حال توسعه منجر نميشود ،اما روابط آنها با کشورهاي پيشرفته و تاثير تعامل آنها با
شرکتهاي فراملي ،زمينه را براي روند توسعه در چنين کشورهایي فراهم ميسازد .با توجه به این
ویژگي ها و ضمن تبيين این مفاهيم ،این سوال اساسي مطرح ميشود که تأثير فعاليت شرکتهاي
فراملي در جهت بهبود روابط بينالملل و توسعه اقتصادي کشورها چيست و چه چالشهایي پيش
رو دارد؟ در این مقاله ،با استفاده از روش توصيفي -تحليلي ،نقش شرکتهاي فراملي در پيشبرد
توسعه اقتصادي و حقوقي در روابط دوجانبه و چندجانبه بين کشورها و تأثيرات آن در کشورهاي
در حال توسعه با توجه به استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر بررسي ميشود .هدف این مقاله
درک موقعيت بنيادي شرکتهاي فراملي در سطح ملي و بينالمللي و بررسي تأثيرات آنها است.
This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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به نظر ميرسدکشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به جدیدترین فنآوري ها و بهبود وضعيت
اقتصادي ،نياز به تعامل با شرکتهاي فراملي دارند .برخي معتقدند که بدون این ارتباط ،نميتوان به
روند توسعه و جهاني سازي در این کشورها اميدوار بود.
کليدواژگان
شرکتهاي فراملي ،توسعه اقتصادي ،حقوق بشر ،جهاني سازي ،سرمایهگذاري خارجي
مقدمه
به شرکتهایي گفته ميشود که به گسترش فعاليت خود در سراسر جهان
شرکتهاي
پرداخته و با سرمایهگذاري درکشورهاي در حال توسعه ،شرکت فرعي تاسيس مينمایند.برخي از
نظریه پردازان ميان مفهوم شرکتهاي فراملي و شرکتهاي چندمليتي ،2تمایز قائل شده اند.
شرکتهاي چندمليتي در چندین کشور فعاليت ميکنند ،بدون آن که نقطه تمرکز فعاليت آنها در
یک کشور باشد اما شرکتهاي فراملي عمدتا در یک کشور فعاليت دارند .در این ميان،
کنفرانس تجارب و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) ،3نام شرکت فراملي را به جاي شرکت
چندمليتي برگزید .با توجه به اینکه امروزه تقریباً مرزها از ميان رفته و به سمت یک دهکده
جهاني 4پيش ميرویم ،فعاليت در این شرکتهاي جهاني و در بازارهاي بينالمللي به نفع جوامع
ميباشد «.البته این شراکت نباید به گونهایي باشد که کشور فوق ،تنها تأمين کننده منابع باشد و
نفعي که از این شراکت به دست ميآورد در برابر منابعي که از دست ميدهد ناچيز باشد .اتفاقي
که در دهه هاي قبل در بسياري ازکشورهاي جهان سوم اتفاق افتاد»).(Larison, et.al., 1993: 251
این شرکتها طي این مدت ،به نحوي عمل کردند که به ندرت ميتوان کشوري را یافت که به
نوعي در معرض نفوذ و تحت تاثير آنها قرار نگرفته باشد .به گونهاي که ،عملکرد این شرکتها با
ابعاد مختلف زندگي کشورهاي در حال توسعه آنچنان درهم آميخته است که شناخت و بررسي
اوضاع این کشورها بدون توجه به نقش شرکتهاي فوق ،امري محال به نظر ميرسد .عالقهمندي
شرکتهاي فراملي به سرمایه گذاري در این کشورها سبب شد که کشورهاي در حال توسعه ،با
اتخاذ تدابيري درصدد جلب سرمایه گذاري و رشد در کشور خود باشند .با توجه به موارد ذکر
شده ،شيوه کار و بازتاب فعاليت شرکتهاي فراملي مورد توجه قرار ميگيرد و به تحليل و
فراملي1

. Transnational corporations
. Multinational Corporation
3
. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development, 1964.
4
. Global Village
1
2
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بررسي نتایج حاصل ،عملکرد آن در ميزان توسعه یافتگي دیگر کشورها و جایگاهي که ميتواند
در جهاني شدن روابط کشورها داشته باشد ،پرداخته ميشود.
بنابر تعریف سازمان همکاري اقتصاد و توسعه ،شرکتهاي فراملي ،شرکتهایي هستند که در
بيش از یک کشور مستقر شده باشند و برخي فعاليت هاي توليدي خود را در خارج از کشور مبدأ
انجام دهند اما به به نحوي با یکدیگر مرتبط شده اند که فعاليت هاي توليدي آنها با هدف
مشترک سود بيشتر است «.شرکتهاي چندمليتي به دليل دارا بودن ویژگي هاي خاص ،نقشي
حياتي در توسعه بينالمللي ایفا ميکنند .توسعه ،فرآیندي است که مستلزم تغييرات اساسي در
باورهاي عامه مردم ،ساختار اجتماعي و نهادهاي ملي ميباشد و با کاهش نابرابري ها و فقرزدایي
ميتوان به این هدف مهم رسيد .بنابراین دست یافتن به توسعه سبب ميشود که یک جامعه از
رشد علمي ،فرهنگي ،سياسي ،ابزار توليد ،فنون ،اشتغال و رفاه بيشتر برخوردار شود» (:3_5
.(Teymouri. F, 2013
این شرکتها اغلب بر توليداتي با درآمد باال تأکيد ميکنند و از تکنيکهاي مدرن بازاریابي
کمک ميگيرند و معموال به صنایع انحصاري خاصي تسلط دارند که در آن ،اهميت بازاریابي و
فناوري دیده ميشود .محصوالت شرکتهاي فراملي معموال جدید ،پيشرفته و مورد توجه
مشتریان هستند .فعاليت شرکتهاي فراملي ،عالوه بر توسعه اقتصادي و کسب سود بيشتر ،سبب
افزایش ارتباطات بينالمللي ميشود در نتيجه نيازمند رعایت الزامات حقوق بشري تحت رفتارهاي
اخالقي ميباشد .با توجه به این خصوصيات و ضمن تبيين این مفاهيم ،این پرسش کليدي مطرح
ميشود که فعاليت شرکتهاي فراملي در راستاي بهبود روابط بينالملل و توسعه اقتصادي
کشورها چه اثراتي داشته و چالشهاي پيشرو چيست؟ فرضيه کليدي این است که کشورهاي
درحال توسعه براي دستيابي به فناوري هاي روز دنيا و با هدف بهبود وضعيت اقتصادي کشور ،به
برقراري ارتباط با شرکتهاي فراملي مبادرت ميورزند که وجود این ارتباط ميتواند موجب
بهبود روابط بينالملل و توسعه اقتصادي کشورها و در پي آن ،منجر به رعایت الزامات حقوق
بشري خواهد شد .در این مقاله با استفاده از روش تحليلي-توصيفي جایگاه شرکتهاي فراملي در
ميزان توسعه اقتصادي و حقوقي در روابط کشورها و اثرات آن در کشورهاي در حال توسعه،
طبق الزامات حقوق بشري بررسي ميشود وهدف مقاله فهم جایگاه بنيادین شرکتهاي فراملي در
سطح ملي و بينالمللي و بررسي آثار آن است.
-1پيشينه پژوهش
محمد صالحي مازندراني و حانيه ذاکري نيا در مقالهاي تحت عنوان «شخصيت حقوقي
شرکتهاي چند مليتي و آثار آن» ،به تعریف شرکتهاي چندمليتي بر مبناي شعب فرعي این
شرکتها پرداخته است بنابراین معتقد است که شرکت فراملي داراي یک شعبه اصلي است که
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تابعيت کشور محل ثبت خود را دارد و داراي شعب فرعي ميباشد که هرکدام ،تابعيت کشور
محل ثبت خود را خواهند داشت(.)Salehi Mazandarani and Zakernia, 2013: 145
رضا ميرزاخاني در مقاله «بررسي فقهي اوراق مرابحه مبتني بر سهام براي تامين مالي شرکتهاي
هلدینگ» به ميزان مالکيت و نحوه کنترل شرکتهاي فرعي پرداخته شده است ،در این مقاله بيان
شده که شرکت اصلي داراي بيشترین ميزان سهم است و از همين طریق ميتواند فعاليت
شرکتهاي عضو را کنترل نماید و ميزان مالکيت هر یک از این شرکتها بررسي شده
است ).)Mirzakhani, 2015:10
نقي زهي و عليرضا علي پور در مقالهاي با عنوان « سرمایهگذاري و روش هاي تامين منابع مالي
خارجي» به نظرات و تصميمات کشورهاي مختلف از گذشته تا امروز پرداخته است و بيان ميکند
در گذشته ،کشورها عالقهاي به سرمایهگذاري خارجي توسط شرکتهاي چندمليتي نداشتند و
عقيده داشتند که فعاليت این شرکتها ،وابستگي اقتصادي و به خطر افتادن منابع کشور ميزبان را
در پي دارد و استقالل آنها نقض ميشود .اما در سال هاي اخير بدليل نقش موثري که
سرمایهگذاري مستقيم خارجي ميتواند در توسعه و رشد اقتصادي کشورها ایجاد نماید ،نگرش
این کشورها تغيير یافته است).)Zehi and Naghipoor, 2007: 230
سيد علي کيا در مقالهاي تحت عنوان «جایگاه شرکتهاي چندمليتي در تحوالت اقتصادي
آینده جهان» به بررسي اثر فعاليت شرکتهاي فراملي در حوزه اقتصادي در سطح بينالملل
پرداخته است و آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد در ارتباط با درآمد مالي این شرکتها
را بررسي نموده و به مقایسه سطح اقتصادي شرکتهاي فراملي مطرح در سطح بينالملل پرداخته
است).)Seyedalikia, 2015: 8
مهدي ناصر ،حسين صادقي و حميده زرعي در مقالهاي تحت عنوان «چالشهاي اعطاي وام
هاي فاینتک :سياستگذاري و راهکارهاي بانک جهاني ،صندوق بينالمللي پول و نظام حقوقي
اتحادیه اروپا» به نمونه ایي از روش هاي تامين منابع مالي آغاز به کار کسب و کارها در سطح
بينالمللي اشاره داشتند« .در حال حاضراز جمله مهمترین مسائل نظام مالي موجود ،تأمين منابع
مالي براي راه اندازي استارتاپ ها و کسب وکارهاي کوچک بنا به نيازهاي مختلف ميباشد »
(.)Naser and Sadeghi, 2019: 1
جاللالدین شيرژیان و افشين زرگر در مقاله «مکتب انگليسي و جایگاه حقوق بينالملل در
جامعه بينالمللي» بيان کردند که حقوق بينالملل در نگاه رایج متاثر از نظریه واقعگرایي ،صرفا
یک ابزار مدرن است که در تسلط و خدمت قدرتهاي بزرگ قرار گرفته تا دستيابي به اهداف
آنان را به شکل قانوني جلوه نماید و تنها تا زماني که براي منافع ملي سودآور باشد مورد احترام و
توجه قرار ميگيرد).(Shirjian and Zargar, 2020: 1
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رهالوسين زهادي در مقالهاي با عنوان «تاملي بر موضوع تکاليف حقوق بشري شرکتهاي
فراملي و حقوق بشر بينالمللي» در زمينه دالیل عدم تضمين حقوق بشر در برابر شرکتهاي
فراملي اشاره دارد که دالیل عدم تضمين حقوق بشر در برابر شرکتهاي فراملي در سطح
بينالمللي به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشي از دو عامل است :نخست اینکه از جنبه تاریخي
کارکرد اصلي حقوق بشر بينالملل ،محدود کردن قدرت دولت و نه شرکتهاي فراملي در برابر
افراد است و این دولت است که متعهد به تضمين حقها است .حقوق بشر بينالملل ،دولتها را به
طور غير مستقيم مسئول نقض حقوق بشر از سوي شرکتهاي فراملي مي شناسد .دوم اینکه حقوق
حاکم بر فعاليت هاي شرکتهاي خصوصي و شرکتهاي فراملي مشمول قانون داخلي کشور
ميزبان این شرکتها است).(Losin Zahadi, 2006: 1
مهدي ذاکریان در کتاب «همه حقوق بشر براي همه» به طور کامل به موضوع حقوق بشر
پرداخته است .ایشان اشاره داشتند که کرامت بشــري ارزشـي جهــان شــمول است ،اما حقـوق
بشـر ریشـه در غـرب دارد و مسـتلزم رژیمـي ليبـرال بـراي بـه وجـود آمدن است .حقـوق بشـر
برابـر و هـم انـدازه بـا کرامـت بشـري نيسـت ،بلکه بيشتر به معني کمال حمایت از کرامت بشري
است ).)Zakerian, 2013: 53
همچنين آثار و کتب بسياري در این زمينه وجود دارد که به بررسي این شرکتها و نحوه
فعاليت آنها پرداخته است .جنبه نوآوري در این پژوهش در این است که عالوه بر رشد اقتصادي
کشورهاي در حال توسعه در شرایط کنوني که دربعضي کشورها بسيار حائز اهميت است ،به
بررسي پيامد فعاليت این شرکتها پرداخته شده است که چه اثراتي در جهت بهبود روابط صلح
آميز بينالمللي در پرتو رعایت الزامات و اصول اخالقي و حقوق بشري خواهد داشت .در برخي
موارد شاهد عدم وجود ضمانت اجراي معتبر در پي نقض قواعد حقوق بشري هستيم اما فعاليت
این شرکتها که اهداف اقتصادي دربر دارد و انگيزه قوي براي کشورها ميباشد ،ميتواند باعث
رعایت بسياري از اصول اخالقي حقوق بشر گردد.
 -2مبانی نظری
به شرکتهایي گفته
در ابتدا به بررسي کلي مفاهيم مشابه مي پردازیم .شرکت
ميشود که محصوالت خود را به دیگرکشورها صادر ميکنند و در کشورهاي خارجي شرکت
فرعي تاسيس ميکنند .شرکتهاي جهاني 2درسطح جهان فعاليت ميکنند و گاهي با عنوان
شرکتهاي بيدولت 3نام برده ميشوند و بازار معامالتي در جهان را متعلق به خود
بينالمللي،1

1

. International Company
. Global Company
3
. Stateless Companies
2
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ميپندارند ) .)Rodriguez, 2001: 52از شرکتهاي فراملي ،انتقادات نظري بيشماري صورت
گرفته اما درعمل ،این شرکتها به گسترش خود ادامه داده اند ،به گونهاي که امروز به عنوان
یکي از عوامل اصلي جهاني شدن به شمار ميآیند ).)Tansey and Jackson, 1995: 240-242
به طور کلي ميتوان محتواي شرکتهاي فراملي را کاالها و تجهيزات سرمایهاي ،محصوالت و
فرآیندهاي جدید و دانش و مهارت هاي مدیریتي بيان کرد (« .(Zander, 1993: 193,215شرکت
فراملي با گسترش فعاليت خود درسطح بينالملل و سرمایهگذاري با هدف استفاده از امکانات آنها
در پروژههاي صنعتي رو به رشد ،در کشورهاي متعدد ،شرکتهاي فرعي را تاسيس مي نمایند.
بنابراین ،در شرکتهاي فراملي ،با یک شرکت اصلي که تابعيت کشور محل ثبت خود را دارا
است و چندین شرکت فرعي ،که هرکدام تابعيت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه
هستيم»).)SalehiMazandarani and Zakerinia, 2013:145
باید اشاره داشت که براي آنچه عموما شرکتهاي چند مليتي ناميده ميشوند ،در سازمان ملل 4و
سایر موسسات و سازمانهاي وابسته ،اصطالح شرکتهاي فراملي مورد استفاده قرار
ميگيرد) .)Kamminga, 2000: 3-4شرکتهاي فراملي داراي ماهيتي اقتصادي هستند که صرف
نظر از ساختار حقوقي و شکل مدیریتي ،در قلمرو حکومتي کشورهاي مختلف قرار دارند .به
عبارت دیگر ،در صورتي که یک بنگاه داراي واحد صنعتي ،توليدي یا خدماتي خارج از کشور
خود باشد یا آن واحد را کنترل نماید ،شرکت فراملي شمرده ميشود ).)Espinoza, 2014: 6
از مدتها پيش در جهان ميان ملل گوناگون ،مبادالت بينالمللي رواج داشته است و تجار با
مسائل متنوع و محيط جدید مواجه مي شدند .مانند وجود نظام هاي مختلف حکومتي ،تنوع در
فرهنگ و زبانهاي متعدد بوده است که همچنان در مبادالت بينالمللي با آنها مواجه ميشویم.
تنوع کاالها و خدمات ،افزایش انتظارات مصرف کنندگان ،رقابت ،کمبود امکانات و ...باعث
پدیدار شدن سازمانهاي جدیدي شده اند که نياز به یک مدیریت جهاني را هرچه بيشتر توجيه
ميکند( .(Dardari, 1996: 25گسترش شرکتهاي فراملي یکي از مناقشه انگيزترین پدیدههاي
توسعه اقتصادي جهاني در قرن حاضر است ( .(Lrison and Skidmore, 1993: 251مشخصات
اساسي یک شرکت فراملي در این است که ميخواهد حداکثر سود را به شرکت مادر خود و نه
به شرکتهاي تابعه خود برساند که ميتواند منجر به زیان شعب فرعي گردد ).)Hejazi, 2012: 18
از شرکت مادر ،با اسامي دیگري مانند شرکت تخصصي ،شرکت هلدینگ 1،شرکت اصلي،
کنترلکننده ،مالک و صاحب سهم نيز یاد ميشود و تعاریف مختلفي در این زمينه ارائه شده
است« .این شرکت با تصاحب سهام متعلق به شرکتها و سازمانها (به اجبار یا توافقي) شکل
1
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ميگيرند و کنترل این شرکتها را عهده دار ميشوند») .)Mirzakhani, 2015: 10در حقيقت
ميتوان گفت که فعاليت اصلي شرکت مادر ،خرید سهام قابل کنترل شرکتهاي دیگر مي باشد
).)Rezaie, 2017:15
براي کنترل یک شرکت روش هاي مختلفي وجود دارد اما مهم ترین مؤلفه ،تملک سهام
شرکت تابعه(بيش از  50درصد کل سهام) است .بنابراین از منظر قانون بازار ،مالک تشخيص
شرکت مادر و تابعه ،تملک ميزان سهامي است که ميتواند هيأت مدیره را انتخاب کند یا در آن
به نحوي مؤثر باشد).(Kaviani and Ghasemi, 2017: 260-27
براي افزایش اثربخشي کنترل و مدیریت عملکرد سازمانهاي فراملي(اعم از شرکت مادر و
شرکت فرعي) الزم است که به نکات ذیل توجه شود :تعيين هدف؛ زمانبندي مناسب براي هدف-
ها و تقسيم آنها به بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت و تعيين سلسله مراتب اهداف؛ تعيين
استانداردهایي قابل حصول و مبتني بر واقعيت؛ جمعآوري اطالعات از وضع کنوني و ارزیابي
نحوه عملکرد آنها؛ مقایسه اطالعات حاصل شده با استانداردهاي مربوط با هدف تشخيص فاصله
موجود بين اهداف و عملکردها؛ اجراي اصالحات الزم پس از جمع آوري اطالعات؛ تجدید نظر
در برنامه دورههاي زماني بعدي ).)Mason, 2000: 12
 -3نقش شرکتهای فراملی در بهبود شرايط اقتصادی دولتها و ديدگاههای
متعارض با آن
با توجه به آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد ،درآمد بسياري از این شرکتها از نظر مالي
بزرگتر از اقتصاد کل برخي کشورهاي جهان هستند .بنابرآمار نشریه فورچون ،1در سال 1۹۸۶
ميزان فروش چهار شرکت آمریکایي و یک شرکت مستقر در اروپا هر یک بيش از  50ميليارد
دالر بود .فروش جنرال موتورز 2نيز در سطح جهان به بيش از  102ميليارد دالر بالغ ميگردید که
بيش از توليد ناخالص داخلي هر یک از کشورهاي اتریش ،دانمارک ،نيجریه ،نروژ و ونزوئال بود.
در سال  ،1۹۸5مجموع فروش  500شرکت صنعتي آمریکایي  1۸00ميليارد دالر بود .در همان
سال ،تعداد  1۹5شرکت صنعتي با فروش بيش از  5ميليارد دالر وجود داشتند ،در حالي که طبق
آمار بانک جهاني 3،41کشور از  10۷کشور رتبه بندي شده از توليد ناخالص داخلي کمتر از 5
ميليارد دالر -یعني کمتر از فروش آن شرکتها -برخوردار بودند ).)Seyedalikia, 2015: 8
موسسات تجاري در کشورهاي توسعه یافته ثبت ميشوند ،اما اغلب در کشورهاي در حال توسعه
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که داراي ترتيبات نهادي ناقص یا ضعيفي هستند مشغول به فعاليت ميباشند.(Weissbrodt and .

)Kruger, 2013: 901-921

هر آنچه درباره جهاني شدن مطرح ميشود باعث تحوالت اساسي و ساختاري در نقش دولت
شده است .این تحول هم در بخشي از کشورهاي در حال توسعه و نيز برخي کشورهاي توسعه یافته
رخ داده است) .)Axtaun and Liberal, 1996: 132سرمایه گذاري خارجي از مدتها قبل یکي از
موضوعات قابل توجه در اقتصاد بينالملل بوده است .در گذشته ،کشورها عالقه -اي به
سرمایهگذاري خارجي توسط شرکتهاي فراملي نداشتند و عقيده داشتند که فعاليت این
شرکتها ،وابستگي اقتصادي و به خطر افتادن منابع کشور ميزبان را در پي دارد و استقالل آنها
نقض ميشود .اما حال بدليل نقش موثري که سرمایهگذاري مستقيم خارجي ميتواند در توسعه
کشورها ایجاد نماید ،نگرش این کشورها تغيير یافته است ).)Zehi and Naghipoor, 2007: 230
به طور کلي ميزان جذب تسهيالت خارجي در بازارهاي مالي جهان ،خود از نشانه هاي سطح
استحکام اقتصادي و حقوقي کشور ميزبان تلقي ميگردد و استفاده از منابع مالي خارجي به تنهایي
نشانگر ضعف اقتصادي محسوب نميشود .موسسات مالي بينالمللي و نشریات معتبر فراواني در
جهان وجود دارند ،که به طور مداوم شرایط دیگر کشورها را مورد بررسي و تحليل قرار داده و از
این طریق اعتباردهندگان را به امن ترین کشورها هدایت مينمایند (.)Ghasemi ,2007:1
با در نظر گرفتن تجربيات کشورهایي که با سایر کشورها توافق اقتصادي داشته اند ،ميتوان
دریافت که سرمایهگذاري هاي خارجي تنها هدف نيست و دستيابي به هدفي عالي تر مورد توجه
است .نتيجه این سرمایه گذاري ،زمينهساز رشد بخش خصوصي و بينالمللي شدن شرکتهاي
داخلي بوده است .عدم وجود زمينه هاي مقتضي براي سرمایهگذاري بخش خصوصي دولت
ميزبان ،از دیدگاه شرکتهاي خارجي ،به عنوان دليلي بر عدم سرمایهگذاري خارجي در کشور در
حال توسعه ميباشد .با این وجود ،ایجاد چنين زمينهاي در کشور ميزبان ،کارکردي دوگانه دارد و
پس از تحقق آن ،موجب تقویت وضعيت اقتصادي داخلي نيز خواهد شد).)Behkish, 2016: 293
در این بين ،دیدگاههاي متعارضي در ارتباط با تاثير فعاليت شرکتهاي فراملي در کشورهاي
در حال توسعه وجود دارد« .گروه نخست ،نظریات اقتصاددانان نئوکالسيک 1ميباشد .طبق این
نظریه ،اعتقاد بر این بود که ضمن جانبداري کامل از آزادي فعاليت هاي اقتصادي ،محدود شدن
دخالت دولت تبليغ ميشود .آنها معتقدند که مکانيسم بازار الزاما با رفاه اجتماعي و خير عمومي
جامعه همراه نيست ،بلکه در برخي موارد با این اهداف متضاد ميباشد ،همچنين باید دالیل عدم
توسعه یافتگي را در داخل همان کشورها جستجو کرد زیرا این دالیل در درون کشورهاي جهان
. Neoclassical Economists
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سوم نهفته است .گروه دوم ،اقتصاددانان رادیکال هستند که منتقد اساسي ساختار نظام سرمایهداري
هستند و معتقدند که تجارب کشورهاي پيشرفته را نميتوان یک الگوي واحد براي جهان سوم
درنظرگرفت زیرا نظام اقتصادي سرمایهداري کنوني عادالنه نيست و در جهت استثمار جوامع
توسعه نيافته پيش مي رود .با این توصيف ،کشورهاي توسعه یافته و شرکتهاي فراملي ،کمکي به
رشد و توسعه کشورهاي جهان سوم نخواهند داشت»).)Paul Baran, 1980: 21
 -4شخصيت حقوقی شرکتهای فراملی و آثار مترتب بر آن
در وضعيت جهاني شدن و جهاني بودن ،3هيچ گروه یا جامعهاي نميتواند جدا از دیگران به
حيات خود ادامه دهد) .)Beck, 2000: 10جهاني شدن ميتواند باعث نفع جوامع انساني شود البته
مستلزم آن است که ارادههاي جمعي براي مقابله با جنبههاي منفي آن تالش کنند ).)Held, 2003
ایجاد فرهنگ جهاني باعث ظهور هویت هاي مشترک بين ملت ها ميشود)« .)Hall, 1996: 302در
پدیدهها و مناسبات فراملي ،موجودیت ها ،رویدادها یا وضعيت هایي وجود دارند که بيش از یک
سيستم حقوقي-سياسي را به خود مشغول مي نماید»).)Bekker, 2013: 2
از سوي دیگر ،سنجش عدالت در سطح بينالمللي بدون توجه به آثاري که در سطح توسعه باقي
گذاشته است امکانپذیر نميباشد ).(Muchlinski, 2006: 530-567رفتار منصفانه نيازمند سبک
رفتار خاصي از جانب دولتهاي ميزبان در چارچوب حاکميت قانون است (.)Schill, 2006: 12
«در نتيجه نظام هاي سياسي در تالش هستند که قواعد و نهادهـاي الزم را بـراي ارتقـاي سـطح
توسـعه خلـق نمایـند»).)Franck, 1995: 432
در واقع ،شرکتهاي فراملي داراي نهادهایي در سایر کشورها و چند مرکز تصميمگيري
ميباشند که سياستهاي منسجمي را دنبال مي کنند و در این تشکيالت ،نهادهاي مذکور داراي
پيوندهاي مشترک مانند مالکيت هستند .این شرکتها ،نظارت و کنترل توليد را در بسياري از
کشورها تحت تسلط دارند .گروهي از حقوقدانان معتقدند که این شرکتها هم پایه دولتها،
داراي شخصيت حقوقي 1هستند و ميتوانند واضع حقوق باشند و دليل قابل استناد براي آنها ،نظریه
کثرت در حقوق بينالملل و نظامهاي حقوقي خودبسنده ميباشد .تصميمگيري در این زمينه ،در
تبيين قدرت قانونگذاري آنها و تابعيت این شرکتها اثر دارد .امروزه حقوق بينالملل با
چالشهایي در این زمينه مواجه است (Ansari, 2016: 5).اگرچه از دیدگاه عوام شرکتهاي
فراملي موجودیت واحدي دارند اما از دیدگاه حقوقي ،به هم وابسته هستند در نتيجه شرکتهاي
1
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فرعي داراي شخصيت مستقل از شرکت مادر است .این شرکتها تابع نظم حقوقي دولت ميزبان
هستند و تابعيت آن دولت را دارند ).)Blumberg, 2002: 495
رهيافت جامعه بينالملل نيز همچون دیگر مکاتب فکري بشر کامال یکپارچه نيست .ریشه این
تقسيم بندي در رهيافت جامعه بينالملل بر تاکيد به یکي از دو اصل حاکميت دولت و حقوق بشر
باز ميگردد .پيروان شاخه کثرتگراي این رهيافت بر اهميت حاکميت دولتها تاکيد دارند و
بنابراین دولتها معتقدند افراد تنها از حقوقي برخوردارند که توسط دولتها به آنها اعطا شده
است و بنابراین دولتها حق مداخله در امور داخلي دیگر دولتها با هدف حمایت از حقوق بشر
را ندارند .در مقابل ،پيروان شاخه همبستگي گرا بر اهميت افراد به عنوان اعضاي نهایي جامعه
بينالملل تاکيد دارند و معتقدند دولتها از یک سري حقوق و در عين حال وظایفي برخوردارند
که در موارد آالم بشري ميتوانند به نفع آنها در امور داخلي دیگر دولتها مداخله کنند (Jackson
).and Sorensen, 2015: 221
 -1-4الزامات حقوق بشر در روابط دولتها و شرکتهای فراملی

به نظر بسياري از اندیشمندان ،حقوق بشر تنها مجموعهاي از قواعد حقوقي ایجاد شده بر اساس
توافق نيست ،بلکه اصول اخالقي وجود دارد و آنان براي حقوق بشر مبنایي اخالقي قائل هستند
( .)Jose G SISON, 2018:212_230بسياري از شرکتهاي فراملي براي افزایش اعتبار خود ،اسناد
مربوط به حقوق بينالملل بشر 1را به صورت داوطلبانه مي پذیرند اما در مقابل بسياري از اسناد
مرتبط با مسئوليت اجتماعي ،بسيار محتاطانه عمل کرده و الزامات حقوقي را نپذیرفتهاند .در نتيجه،
حقوق بشر به عنوان جزئي از مسئوليت اجتماعي در این شرکتها داراي موضوعي اخالقي است و
نه حقوقي اما با این وجود ،حقوق بينالملل در جهت رعایت حقوق بشر ،نظارت ها و الزامات و
حتي برخي ضمانت اجراها را در چارچوب حقوق بينالملل بشر توسط شرکتها شناسایي نموده
که در برخي از آراي قضایي نيز موجود است .با وجود این الزامات ،شرکتها براي دستيابي به
سود بيشتر ،موازین حقوق بشري را زیر پا گذاشته و کشور ميزبان در برخي موارد این امر را مورد
چشم پوشي قرار مي دهد ( .)Baghban, 2015: 115کرامت بشــري ارزشـي جهــان شــمول است،
اما حقـوق ب شـر ریشـه در غـرب دارد و مسـتلزم رژیمـي ليبـرال بـراي بـه وجـود آمدن است.
حقـوق بشـر برابـر و هـم انـدازه بـا کرامـت بشـري نيسـت ،بلکه بيشتر به معني کمال حمایت از
کرامت بشري است ).)Zakerian, 2013: 53
به نظر برخي مفسران جامعة اروپا ،احترام به حقوق بنيادین یک تعهد است و در نتيجه نيازمند
ابزارهاي حقوقي براي ایفاي این تعهد است .معاهدة اتحادیة اروپا در برخي مواقع مبناي حقوقي
. International Human Rights Document
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خاصي را در زمينة رعایت حقوق بشر براي فعاليتهاي جامعة اروپا پيشبيني کرده است
( .)Zamani and Rahmannasab, 2016:307کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد1،این موضوع را
بيان ميکند که «تجارت به حقوق بشر و حقوق بشر به تجارت وابسته است .تجارت نميتواند در
شرایطي که حقوق بشر مورد توجه نبوده و رعایت نميشود توسعه یابد .از سوي دیگر شرکتهاي
چندمليتي که به الزامات حقوق بشر توجهي ندارند ،باعث تخریب ذهنيت افکار عمومي ميشوند،
و حتي ممکن است با پيامد تحریم و در نتيجه کاهش فروش مواجه شوند .بنابراین شرکتهاي
فراملي در تالش هستند که با نشان دادن چهره مثبت و قابل اعتماد از خود ،به افزایش فروش و سود
دست مي یابند»(.)Aghahoseini, 1986: 2
تعهدات حقوق بشري بر اساس سيستم حقوق بشر سنتي معموال به دولتها منتسب ميشوند ،اما
موضوع معاهده پيشنهادي سازمان ملل در مورد حقوق بشر شرکتهاي فراملي2نشان از تعهدات
جدید حقوق بشري در خصوص شرکتهاي فراملي دارد .دليل حمایت موافقان این معاهده،
ضعيف و ناکافي بودن نظام موجود جهاني حقوق بشر در موضوع شرکتهاي فراملي است که نياز
به بررسي دارد) .(Kirkeb and Langford, 2018: 157-186تعهدات حقوق بشري صریحي برعهده
دولتها وجود دارد مبني بر اینکه در قلمرو خود محدودیت هایي را وضع کنند که الزامات حقوق
بشر نقض نشود) .)Ssenyonjo, 2007: 110-120شرکتها مسئول رعایت حقوق بشر هستند ،اما
دولتها تعهد به انجام این اصول دارند .بنابراین دولتها تعهد کامل و شرکتها تعهد ناکامل به
صيانت از حقوق بشر دارند یعني شرکتها مسئوليت3دارند تا حقوق بشر را در چارچوب فعاليت
هاي خود رعایت کنند ).(Werhane, 2017:5,20در برخي موارد با هدف جلوگيري از اعمال
متقلبانه و منع سوءاستفاده از حق و اجراي عدالت رجوع بـه شـرکت اصـلي یـا سـهامداران ،چـه در
صالحيت و چه در مسئوليت انجام ميشود).)Ian and David, 2001: 257
پس به طور کلي ،دالیل عدم تضمين حقوق بشر در برابر شرکتهاي فراملي در سطح
بين المللي به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشي از دو عامل است :نخست اینکه از جنبه تاریخي
کارکرد اصلي حقوق بشر بينالملل ،محدود کردن قدرت دولت و نه شرکتهاي فراملي در برابر
افراد است و این دولت است که متعهد به تضمين حقوق است .حقوق بشر بينالملل ،دولتها را به
طور غير مستقيم مسئول نقض حقوق بشر از سوي شرکتهاي فراملي مي شناسد .دوم اینکه حقوق
حاکم بر فعاليت هاي شرکتهاي خصوصي از جمله شرکتهاي فراملي مشمول قانون داخلي
کشور ميزبان این شرکتها ميباشد).(Losin Zahadi, 2006: 1
. United Nations High Commissioner for Human Rights
2
. UNHRC Res A/HRC/26/L.22/Rev.1 elaboration legally binding instrument on transnational
3
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 -2-4نظام حلوفصل اختالفات حقوقی در پرتو حاکميت قانون

حلوفصل اختالفات در حوزه حقوق بينالملل داراي دو اصل ميباشد :نخست حلوفصل
مسالمت آميز اختالفات و دیگري ،رضایي بودن حلوفصل اختالفات است .بنابراین در دعاوي
تجاري و بازرگاني و سرمایهگذاري ،دولتها از مصونيت برخوردار نيستند و با تعيين مرجع حل
اختالف ،فقط رضایت به صالحيت مرجع مذکور احراز ميشود .براي سرمایهگذاري خارجي در
حقوق بينالملل ،اصل اجباري بودن حلوفصل اختالفات 1اعمال ميشود .این شرکتها بدون
پشت سر گذاشتن مفهوم تابعان ،به باالترین حقوق یعني طرح دعاوي بينالملل و تحميل مسئوليت
بينالمللي 2به تابعان حقوق بينالملل ،یعني دولتها 3دست یافتند (.)Khalkhali, 2016: 45
یکي از متقنترین استداللها براي انتساب تعهدات حقوق بشري به شرکتهاي فراملي ،آن
است که این شرکتها همانند دولتها کنشگران سياسي 4هستند .شرکتهاي فراملي به نحو
موثري به عن وان نهادهاي شبه دولتي عمل کرده ،بنابراین در موقعيتي هستند که ميتوان از آنها به
عنوان نهاد اوليه عدالت 5یاد کرد ( .)Florian, 2012: 156,183ایده حلوفصل اختالفات ميان
دولتها و شرکتهاي فراملي با تالش بانک جهاني منجر به تأسيس مرکز بينالمللي حلوفصل
اختالفات ناشي از سرمایهگذاري ۶شد ،به نحوي که اتباع طرف معاهدات حامي سرمایهگذاري
خارجي ،صالحيت یافتند که نسبت به دولت ميزبان طرح دعوا کنند بدون اینکه صریحاً در قرارداد
سرمایهگذاري شرطي در این مورد درج شده باشد (.)Florian, 2012: 156,183
مخاطب مستقيم طرف تعهد قانون اساسي کشور ميزبان ،سرمایهگذاران خارجي هستند که
قوانين سرمایهگذاري ملي کشورهاي در حال توسعه را تشکيل ميدهند .رفتار خاصي در این
قوانين براي آنها پيشبيني شده است مشروط بر آنکه سرمایهگذاري از نظر دولت پذیرفته شده
باشد .انگيزه هاي مختلفي در سرمایهگذاري وجود دارند مانند معافيتهاي مالياتي و تثبيت قوانين
ماليات ،حق بازگرداندن سرمایه به کشور ،کاهش عوارض گمرکي و اشتغال به کار در زمان انجام
سرمایهگذاري و تعهد کلي ارجاع به داوري ميباشد .یکي از این شروط« ،انتحار» براي تشویق
سرمایهگذار از سلب مالکيت تصنعي است که بر اساس این شرط سرمایهگذار ميتواند در مواردي
که شرایط موجود در کشور ميزبان مورد رضایت او نباشد ،شرکت در برابر غرامت مناسب ،ملي
. The Principle of Mandatory Dispute Resolution
. Imposition of International
3
. Governments
4
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5
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اعالم گردد ( .)Floren, 2019: 306درحقوق بينالملل ،هيچ تعهدي براي دولت مبدأ نسبت به اعمال
صالحيت فراسرزميني براي شرکتهاي فراملي که در خارج از آن سرزمين ،حقوق بشر را نقض
نموده وجود ندارد ).(Joseph, 1999: 181
الزم به ذکر است که شرکتهاي فراملي مسئول جبران خسارات ناشي از عملکرد کارکنان و
شرکتهاي زیرمجوعه خود ميباشند) .(Mongelard, 2006: 677همچنين شرکت مادر در رابطه با
م سئوليت شرکت فرعي ،نسبت به محيط و محصوالت خود در مقابل طلبکاران ،مسئوليت مستقيم
دارد) .)Prokopieva, 2003: 40این شرکتها موضوع قانونگذاري مستقيم ميباشند و «کميسيون
اروپایي» 1ميتواند براي نقض قواعد رقابت ،آنها را مشمول ضمانت اجراي اداري درنظر گيرد
( .)Korah, 2000: 162-163از سوي دیگر ،مقررات بازرسي زیست محيطي وجود دارد که مستلزم
ارزیابي منظم براي اجراي چنين سيستمي و نيز تأمين اطالعات جهت اجراي آن براي عموم
ميباشد ).)Gatto, 2011: 147
نتيجهگيری
جهان پيش روي ما ،وابسته به مقررات حاکم بر شرکتهاي فراملي است و در این ميان یک
نظم حقوقي در حال شکل گرفتن است .حقوق بينالملل سرمایهگذاري خارجي ،که سازمان
تجارت جهاني نماینده آن است و حقوق بينالملل عام که سازمان ملل متحد عهده دار آن ميباشد.
تصميمات و عملکرد این دو نهاد بر هنجارهاي بينالمللي متکي هستند و چالش ميان این دو نظم
حقوقي ،آخرین تالش فنون بينالملل مبتني بر همکاري متقابل است .باید توجه داشت که ميزان
جذب تسهيالت خارجي در بازارهاي مالي جهان ،از دالیل سطح استحکام اقتصادي و حقوقي
کشور ميزبان تلقي ميگردد و استفاده از آن ،نشانگر ضعف اقتصادي نخواهد بود .شرکتهاي
فراملي غایت حقوق بينالملل هستند و پذیرش آنها به عنوان تابعان حقوق بينالملل عالوه بر تغيير
مفهوم تابع حقوق بينالملل ،حتي مفهوم حقوق بينالملل را دچار تغيير ميکند.
با نگاهي به تجربيات کشورهایي که با سایر کشورها توافق اقتصادي داشتند ،ميتوان دریافت
که سرمایهگذاري خارجي به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهدافي عالي تر مورد توجه ميباشد.
کارکرد اصل سرمایهگذاري خارجي در این کشورها ،بسترسازي براي رشد بخش خصوصي و
بينالمللي کردن شرکتهاي داخلي نيز بوده است .همچنين فعاليت این شرکتها سبب گسترش
روابط بينالمللي کشورهاي جهان شده و در این راستا الزامات بينالمللي حقوق بشري تعيين شده
است که اکثرا اصول اخالقي ميباشند ،در عين حال ممکن است عدم رعایت این اصول ،موجب
. European Commission
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اجراي ضمانت اجراهاي جديتري (مانند تحریم توسط مصرفکنندگان یا دیگر کشورها) در
سطح جهان شود.
شرکتهاي فراملي از ثروت و توانمندي هاي جهاني برخوردار هستند که نيازمند ایجاد نظم
حقوقي در سطح بينالمللي و کنترل و هدایت ميباشند .برخي از شرکتها خود و صنایعي که به
آن اشتغال دارند را در معرض آسيب هاي جدي به حقوق بشر ،استانداردهاي کار ،محيط زیست و
سایر موضوعات اجتماعي قرار داده اند در نتيجه نيازمند بررسي و پژوهش و یافتن راه _حلي در
این حوزه ميباشيم .بر اساس این آمار و ارقام چنين به نظر ميرسد که همراه نشدن با تحوالت
اقتصادي دنيا و نپيوستن به شرکتهاي فراملي ميتواند در بلندمدت ،امکان رقابت را از صنایع
کشورها گرفته و شرکتهاي داخلي را از تفکر و الگوي جهاني اندیشيدن و عمل کردن بازدارد.
در این ميان توجه به مقوله بينالمللي شدن و روش هاي دستيابي به آن ميتواند راهگشاي این
شرکتها باشد.
طبق بررسي نظرات متعارض به این نتيجه ميرسيم که فرضيه پژوهش تا حدودي تایيد گردید
زیرا برخالف نظریات گروهي دیگر از متفکران و نظریهپردازان که این شرکتها را ابزاري براي
افول کشورهاي در حال توسعه مي دانند ،در عمل شاهد هستيم که براي سهيم بودن در بازار
جهاني باید هرچه سریعتر اقدام نمود .سرمایه گذاري خارجي از مدتها قبل یکي از موضوعات
قابل توجه در اقتصاد بينالملل بوده و در سال هاي اخير که ميزان سرمایهگذاري مستقيم خارجي به
سرعت افزایش یافته ،این مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .دالیل متعددي در وراي توجه
روز افزون به شرکتهاي فراملي وجود دارد .این شرکتها در کشور هاي متعددي فعاليت دارند
و هدف آنها کسب بيشترین سود در همه واحدهاي اجرایي تحت فعاليت ميباشد.
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