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بررسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی در الگوی بومی توسعه ایران
مصطفی علیزاده آرند
زهرا کنعانی

1

2

چکیده
کشورها نیاز به سرمایه هایی برای تأمین منابع مالی برنامه های خوددارند؛ اما ازآنجاکه میزان پسانداز و نقدینگی این کشوورها
به مقدار الزام برای انجام طرح های زیرساختی و اقتصادی کالن کفاف نمی کند ،ایون کشوورها دسو

بوه داموان سورمایههوای

خارجی می شوند .این سرمایه ها به دو صورت وام و سرمایه گذاری خارجی تأمین می شوند که همواره کشورها به عل توأییرات
منفی وام ها و بدهی های سنگینی که برای کشورها به بار می آورد ،از آن دوری جسته و تمایو بوه توأمین سورمایه بوه شویوه
سرمایه گذاری خارجی آن هم از نوع مستقیم دارند .در حال حاضر ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،اهورم اصولی بورای تکمیو
اقتصاد بین المل کشورها هس

که کشور ایران نیز به عنوان کشور درحال توسعه برای تحرک اقتصاد داخلی و حرک

به سووی

اقتصاد جهانی ،به این سرمایه ها نیاز دارند .در این مقاله که به روش کتابخانهای  -اسنادی ،انجامشده اس سعی میشود تا به
بررسی سرمایهگذاری خارجی در ال گوی بومی پیشرف

بپردازد .دس یابی به این سرمایههای خوارجی نیازمنود فوراهم کوردن

زمینه ها و نیز از میان برداشتن موانع داخلی و خارجی اس

که در این راستا ،جمهوری اسالمی ایران تا حدودی در رفع موانوع

و محدودی های داخلی موفق بوده اس اما موانع خارجی همچنان پابرجاس

که نمونه آن را در تحریمهای چند سوال اخیور

نظام بینالمل علیه کشور ایران مشاهده میکنیم.
کلمات کلیدی :سرمایه گذاری خارجی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،رشد اقتصادی ،اقتصاد ایران ،الگو اسالمی
ایرانی پیشرفت

 .1مقدمه
درزمینوه تووأمین موالی پوورو ههووای
ٔ
اموروزه سوورمایهگوذاری خووارجی  ،)FDI( 3یکوی از بهتوورین روشهووای مطورحشووده
سرمایهگوذاری عوالوه بور توأمین منوابع موالی ،اهوداف دیگوری را نیوز همچوون

سرمایهگذاری اس  .به کارگیری این نوع

 1کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه قم (نویسنده مسئول )mostafasin42@gmail.com
 2کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه شیراز ()km.zahra69@gmail.com
Foreign Investments.
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ارتقای فناوری ،توسعه بازارهای صادراتی ،افزایش استانداردهای تولید داخلی ،حرک
توسعه مهارت و مدیری

به سووی اقتصواد بوازار آزاد جهوانی،

برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی و ایجاد درآمودهای ارزی بورای پرداخو

بودهیهوای

ارزی کشور میزبان به دنبال دارد .در این شرایط وظیفه دول ایجاد شورایطی بورای تولیود و پورورش کارآفرینوان داخلوی
اس

سرمایهگذاران خارجی را برای مشارک

تا از این طریق بتواند

با شرک های خصوصی داخلی تشویق کند.

یکوی از مهومتورین عوواملی کوه باعو رشود اقتصووادی کشوورهای درحوالتوسوعهای همچوون کشوور ایوران مویشووود،
سورمایهگوذاری خوارجی ،یو

سرمایهگذاری مستقیم خارجی اس  .البته باید این مسئله را نیز در نظر داشو کوه


ابوزار

مهمی برای انتقال فناوری و نوآوری های روز دنیوا از کشوورهای توسوعه یافتوه و پیشورفته بوه کشوورهای درحوال توسوعه
اس

(یاوری و سعادت .)24 :1384 ،کشور ایران نیز بهعنوان ی

نیازمند اس و برای به حرک درآوردن چرخ های توسعه و صونع

کشوور درحوالتوسوعه بوه ایون سورمایههوای خوارجی
خوود ،بایود در جهو

جوذ هور چوه بیشوتر ایون

سرمایهها تالش کند و زمینههای الزم را برای جذ این سرمایههای خارجی فراهم کند.
 .2مروری بر برخی پژوهشهای انجامشده
مرتضی بهروزی فر ،در مقاله ای تح
کشور ایران برای صنع

عنوان «ایران ،تحریم های آمریکا و بوازار جهوانی» ،بوه ایون مسوئله موی پوردازد کوه

نوپای خود به ویژه در بخش فناوری های نف و گاز بوه صونع کشوورهای خوارجی بوهخصوو

تجهیزات و امکانات کشورهایی چون آمریکا نیازمند اس  ،اما بواوجود شورایط فعلوی و تحوریم هوا ،ایوران از ایون امکانوات
محروم اس و در صورت عدم بهبود این شرایط و کاهش تحریم ها مقدار سرمایه گوذاری خوارجی در کشوور ایوران کمتور
نیز خواهد شد.
ناصر علیدوستی شهرکی ،در کتابی تح

عنوان «حقوق سرمایه گوذاری خوارجی» بوه بررسوی سواختار حقووقی مسوال

درزمینه سرمایه گذاری های خارجی می پردازد و بیان میکند که با حرکتی که بوه سوم
ٔ
پیش آمده

جهوانیشودن و ورود

سرمایه های کشورهای پیشورفته و صونعتی بوه کشوورهای میزبوان صوورت گرفتوه اسو  ،بایود بوه مناسوب آن قووانین
موردنظر را انطباق داد و از قوانینی بین المللی وعام المنفعه استفاده کرد تا سرمایه گذاران خوارجی نیوز هرچوه بیشوتر بوه
سرمایهگذاری در کشورهای درحالتوسعه تشویق شوند.
کاظم یاوری و نادر مهرگان ،طی ی

درزمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور به این امور پرداختوهانود کوه دولو
ٔ
بررسی

برای ح دغدغه های اقتصوادی و توأمین منوابع موالی ،بوه سورمایه گوذاری هوای خوارجی نیازمنود اسو و دیگور اینکوه
سرمایهگذاریها باید بیشتر در بخش ماشین آالت صوورت بگیورد و نووعی ایجواد مکمو گوونگی بوین سورمایه داخلوی و

سرمایه خارجی برای بخش ماشینآالت باید ایجاد شود.
حسین خزاعی ،در مقاله ای تح

عنوان «سرمایه گذاری خارجی در ایران و اص  81قانون اساسوی» بابیوان ایون امور کوه

کشوورهای درحووالتوسووعه نیازمنوود علووم ،فنّوواوری و سوورمایه کشوورهای پیشوورفته هسووتند و ایووران نیووز ازجملووه ایوون
کشورهاس که برای رسیدن به توسعه اقتصادی و تهیه شرایط رشد اقتصوادی نیواز بوه دیگوران دارد ،سوپس بوا بررسوی
سورمایههوای خوارجی

قانون اساسی و اص  81این قانون به این نتیجه می رسد که قانون موردبح مانعی بورای جوذ
سرمایهدار خارجی با سرمایهدار داخلی میشود.

نیس ؛ بلکه عاملی برای اشتراک
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مال

مقالهای تحو
ذوالقدر ،در 

سورمایهگوذاری

سورمایهگوذاری خوارجی ،ابتودا بابیوان تعواریفی از

عنوانمبوانی نظوری

مستقیم خارجی از سوی سازمانها ونهادهای مختلف به مشخص کردن مبانی نظوری سورمایهگوذاری مسوتقیم خوارجی
ازجمله تئوری های مربوط به بازار کام  ،تئوری درونی سازی و بازارهای ناقص و اینکه بازار کامو خوود بوه نورخ متفواوت
سرمایهگذاری و اندازه بازار تقسیم میشود ،توجه دارد و معتقد اس که این عوام توأییری کوالن بور جوذ

عواید ،تنوع
سرمایهگذاری خارجی در کشورهای نیازمند به سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارند.

 .3مبانی نظری
سرمایه گذاری خارجی ،به انتقال وجوه یوا موواد از یو

کشوور بوه کشوور دیگور جهو اسوتفاده در تأسویس یو

بنگواه

اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارک مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن اطوالق موی گوردد .سورمایه گوذاری خوارجی
از اشکال صدور سرمایه از کشور سرمایه گذار بوه کشوور سورمایه پوذیر مویباشود و بوه شوک سورمایه گوذاری در تولیود و
ساخ کاال ،استخراج مواد خام ،تأسیس و گسترش نهادهای مالی و غیره در فراسوی مرزهای ملی انجام میشود.
مویکننود و
به لحاظ نظری ،همه اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محورک رشود و توسوعه اقتصوادی جواموع تلقوی 
سورمایهگوذاری

مویکننود .اسوتفاده از امکانوات
همه مدل ها و الگوهای توسعه اقتصادی را بر پایه همین اندیشه طراحوی 
داخلی و خارجی از طریق به کارگیری مطلوو منوابع تولیود ،از مهوم تورین عوامو نیو بوه پیشورف اقتصوادی جواموع
میآید .بدیهی اس که تأمین مالی تشکی سورمایه داخلوی از طورق مختلوف همچوون اسوتفاده از پوس انوداز

به حسا
داخلی ،بدهی خارجی و جذ سرمایه خارجی امکان پذیر اسو  .جووامعی کوه بورای توسوعه خوود در داخو از سورمایه
کافی برخوردار نباشند ،توس به سرمایههای خارجی را از ضروریات توسعه اقتصادی تلقی خواهند کرد.
در ی

سورمایهگوذاری مسوتقیم خوارجی  1و

سرمایهگذاری خارجی را به دودسته تقسویم موی کننود:

تقسیم بندی کلی،

سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی


2

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،حکای از رابطه دالم میوان سورمایه گوذار و سورمایهپوذیر ،بوهویوژه فرصوتی بورای نفووذ
واقعی بر اقدامات کشور میزبان توسط سرمایه گذار دارد .صوندوق بوین المللوی پوول FDI ،را چنوین تعریوف کورده اسو :
«سرمایه گذاری مستقیم باهدف کسب منافع طوالنی مدت توسوط یو

شخصوی

حقیقوی یوا حقووقی مسوتقر در یو

اقتصاد معین صورت میگیرد».
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مل  FDI ،را سرمایهای دانسته که متضمن مناسوبات بلندمودت ،میوان سورمایه گوذار و
سرمایهپذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخا

حقیقی و یا حقوقی مقویم یو

کشوور در شورکتی خوارج از مووطن

سرمایهگذار را به همراه دارد.
سازمان تجارت جهانی نیز FDI ،را چنین تعریف می کند :سرمایه گذاری مستقیم خوارجی ،زموانی صوورت مویگیورد کوه
سرمایه گذار ی

کشور مبدأ (کشور مادر) ی

دارایی را در کشور دیگر (میزبان) ،باهودف مودیری آن بوه دسو مویآورد

(ذوالقدر.)90- 91 :1388 ،

1

foreign direct investment.
foreign portfolio investment.
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تا دهه  ،1960هیچ تئوری مستق و خوداتکوایی دربواره  FDIوجوود نداشو و مفهووم  FDIدر قالوب بخشوی از جریوان
سرمایه بین المللی مطرح می شد و بسیاری از ویژگی ها و ابعاد مهم آن مورد غفل قرار گرفو  ،ولوی از دهوه  60بوه بعود
به دلی افزایش حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،ادبیات نظری فراوانوی بوه وجوود آمود کوه درصودد تبیوین علو و
انگیزههای وقوع  ،FDIزمان وقوع آن و مکانهایی که آن می توانس

وارد شود ،برآمدند.

بنابراین ،سرمایه گذار خارجی هم در اص سرمایه و هم در سود و زیوان آن سوهیم اسو و تموام تووان موالی و سیاسوی
خود را به کار می گیرد تا شرک

یا واحد تولیدی ،سودآوری بیشتری داشته باشد و هیچ گاه زیوان نبینود .ایون امور سوبب

شده اس اکثر کشورهای درحال توسعه که به سرمایه های خوارجی نیازمنود هسوتند ،سوعی کننود کوه از میوان دو نووع
سرمایهگذاری خارجی ،بیشتر به سم

سرمایهگذاری مستقیم خارجی حرک کنند.

- 1- 3موافقان سرمایهگذاری خارجی
سورمایهگووذاری خووارجی ،موویتوانوود در بعضووی از پارامترهووای اقتصووادی کووالن ماننوود تولی ود ناخووالص داخلووی ،حجووم
سرمایه گذاری ،میزان پسانداز ،نرخ رشد توراز پرداخو

توا حجوم بازرگوانی خوارجی و نورخ ارز ،ایرگوذار باشود و در ایون

مفاهیم اختالف نظر زیادی وجود ندارد .آنچه موجب ایجاد این اختالف نظر اس  ،چگونگی این توأییر و میوزان زیوانهوای
احتمالی و هزینه های متقاب آن اس  .این نووع سورمایهگوذاری را راهوی بورای از میوان برداشوتن تفواوت میوان مقوادیر
موجود و رسیدن به هدف ها و نیازهوای توسوعه ملوی دانسوته و سورمایه گوذاری خوارجی را راهوی بورای پور کوردن ایون
فاصله ها میدانند .در این نگاه ،سرمایهگذاری خارجی بر کمی هایی مانند پوسانوداز ،ذخوایر ارزی ،دریافو هوای دولو ،
تحصی مهارت ها و دانش فنی ،تأمین بازار ،حضور در اقتصاد جهانی و بازارهوای موالی و بوینالمللوی ،ایورات مثبتوی دارد
(ساعی.)160- 161 :1390 ،
تجار همراه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای درحوالتوسوعه ،موجوب ایجواد تحوول بزرگوی درراه توسوعه اقتصوادی
کشورهای مذکور می شود .کار با سرمایهگذاری خارجی ،به برنامههای آموزشی و یوادگیری از طریوق انجوام کوار منجرموی
شود و کشورهای هدف به کم

این سرمایه گذاری ها میآموزند که چگونه باید با بازارها ،بانو هوا و منوابع توأمین موالی

خارجی رفتار کننود .فنّواوری تولیود ،ماشوین آالت و تجهیوزات مودرن رهآورد سورمایهگوذاری موفوق و برناموهریوزیشوده
خارجی اس  ،به ارمغان می آورد که همانگونه که ذکر شد در صورت هوشیاری کشوور میزبوان موجوب انتقوال فنّواوری و
مهارت و دانش می شود؛ زیرا سرع

تولید علوم و دانوش و فنواوری و تحووالت فنّاورانوه در جهوان اموروز و در کشوورهای

صنعتی با چنان سرعتی پیش میرود که بدون همکاری و بهوره گیوری از دانوش ایون کشوورها دسو یوابی بوه آن بورای
کشورهای درحالتوسعه امکانپذیر نیس

(معمار زاده طهرانی و امینی.)4- 5 :1391 ،

- 2- 3مخالفان سرمایهگذاری خارجی
اما از سوی دیگر ،دستهای از افراد قرار دارنود کوه سورمایهگوذاری خوارجی را موجوب افوزایش قیمو هوا و ایجواد انحصوار
دانسته و برخالف نظریات ذکرشده ،این نوع سرمایه گذاری را در بلندمدت بوه ضورر پوس انوداز و درنتیجوه ،سورمایه بیوان
می نمایند .این افراد ،معتقدند سرمایه گذاری خارجی باوجود تأمین سورمایه در بلنودمودت ،بوا ایجواد حالو انحصواری و
ممانع از رقاب

عمال ،موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشوور درحوال توسوعه موی شوود؛ زیورا بخوش اعظوم
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سود حاص از سرمایه گذاری خارجی بوه جوای سورمایهگوذاری مجودد از کشوور خوارج مویشوود .بوهعوالوه ،درآمود ایون
سرمایه گذاریها عاید گروههایی میشود که می بوه پوسانوداز کمتوری دارنود و سورمایهگوذاریهوای خوارجی بوهجوای
افزایش سرمایه گذاری ،موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمو هوا مویشوود .مخالفوان سورمایهگوذاران
خارجی معتقدند که سرمایه گذاری خارجی ،باع

حضور و نفوذ خارجیوان بور اقتصواد کشوور موی شوود و منوابع ملوی را

تاراج و به سود خود مصادره میکند (ساعی .)162- 164 :1391 ،تجربوه و ارقوام و اعودادی کوه در دسو اسو  ،ضوعف
درزمینوه سورمایه گوذاری خوارجی
ٔ
این استدالل را به خوبی نشان می دهد .چراکه اگر کشوری هوشیارانه و بواخرد و عقو
عم کند و مصلح ها را درس

تشخیص دهد ،بهخوبی خواهد توانس

سرمایهها را به سوویی حرکو دهود کوه آینوده

کشور را تضمین کند.
- 3- 3موانع سرمایهگذاری خارجی
کشورهای جهان سوم ،تح

تأییر تفکر و اندیشه افرادی اس که اقتصواد دولتوی را بوه اقتصواد آزاد تورجی مویدهنود و

بر همین اساس ،ذهنیتی منفی نسب

به سرمایه گوذاری و سورمایه خوارجی در میوان جامعوه آنهوا وجوود دارد .در سوه

دهه گذشته ،تجربه رشد و توسعه کشوورهای توازه بوه توسوعه یوافتگی ،نشوان موی دهود کوه چنوین بواور و ذهنیتوی بوا
معیارهای عقلی و کارکردهای واقعی مطابق

ندارد و دنیا در این سه دهوه شواهد کشوورهایی بووده اسو کوه بوا توداوم

رشد سرمایه داری به قدرت های بزرگ تبدی شدند .کشورهایی که چارچو های اقتصاد بوازار را پذیرفتنود ،بوه تودری در
زمره ممال

توسعهیافته درآمدند و فاصله خود را با عقبماندگی و فقر بیشازپیش افزون کردند.

مانع دیگر ،تصویب قوانین و مقرراتی اس که تا جوای ممکون مسویر سورمایه گوذاری و میو و انگیوزه نسوب
دشوار و تضعیف می کند .در کشورهای در حال توسعه غالباً با تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصوادی ،تحو
قرار می گیرند که نسب

بوه آن را

توأییر جووی

به سرمایهگذار نگواه نامسواعد و ناسوازگار داشوته و وجوود انحصوار و اقتودار سیاسوی و اقتصوادی

حاکمان سایه میاندازد (اشرف .)22 :1359 ،قوانین در این کشورها بورای سورمایهگوذاران تهدیدکننوده و محودودی آور
اس و باوجود اینکه در سیاس ها و استراتژی ها نسب

به سرمایه گذاری عبوارتهوای موافوق و تشوویق کننودهای دیوده

می شود ،قوانین و مفاد آن ها به ترتیبی اس که هرگونه تجواوز و تسولط بور سورمایه گوذاران عموده را مجواز مویشومارد
(پارسامنش)31 :1386 ،
مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر اف وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسوعه یافتوه اسو  .در ایون
کشورها ،آیین نامه ها و دستورالعم ها غالباً از حدود قانون خوارج شوده و محودودی هوای بیشوتری را برقورار مویکننود و
همین امر برای سرمایه گذاران خارجی که در کشور خود کمتر با آن برخورد می کننود ،ایور منفوی و ضود انگیزشوی بواقی
میگذارد (رحیمی بروجردی .)88 :1380 ،یکی دیگر از موانع سرمایهگذاری ،فقودان یوا ضوعف مودیری اقتصوادی اسو
که قادر به مواجه مدبرانه با مشکالت و تأییراتی که بروز میکند ،نیس

(همان)91 ،

- 4- 3راهکارهای جذب سرمایههای خارجی
عل و انگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای مختلوف توا حودود زیوادی بوا علو و انگیوزه هوای انتقوال سورمایه بوین
بازارهای مختلف در داخ ی

کشور یکسان اند .عوام اقتصادی ،مالی ،فنوی (سوود و بوازدهی ،توأییرات نورخ ارز ،کسوری
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بودجه ،ایرات مالیات های داخلی) عوام حمایتی (بیمه سرمایه گذار ،حمای هوای دولو  ،سیاسو هوای تجواری و ارزی
مناسب ،بازارهای پولی و مالی) ،عوام سیاسی ،جغرافیایی عواملی هستند که بوا اسوتفاده از آن هوا موی تووان بوه جوذ
سرمایه گذاری های خارجی اقدام کرد .بوازدهی موورد انتظوار در انتقوال سورمایه ،اصولیتورین عامو اسو  .ازآنجواییکوه
کشورهای درحال توسعه ،دارای نیروی کوار فوراوان ،موواد اولیوه ارزان و بازارهوای مصوارفی اشوباع نشوده هسوتند ،توجیوه
(فرهوادی،

اقتصادی مناسب برای انتقال سرمایه به این کشورها مشوروط بوه وجوود سوایر عوامو  ،وجوود خواهود داشو
.)68 :1390

مسئله ی نرخ ارز ،یکی از عوام تعیین کننده در محاسبه سودآوری و کار آیی پرو ه های سورمایه گوذاری موی باشود و ایون
موضوع موی توانود کو فرآینود سورمایهگوذاری و انتقوال وجووه سورمایه بوه داخو اقتصواد کشوورهای درحوالتوسوعه را
تح الشوعاع قورار دهود .همچنوین ،یبوات نورخ ارز باعو اطمینوان در محویط اقتصوادی داخلوی مویشوود و درنتیجوه،
سرمایه گذاران می توانند با سهول
مالی دول

بیشتری در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینوده تصومیم گیوری کننود .وضوعی

نیز سرمایه گذاری و جریان سرمایه را تح

تأییر قرار می دهد .چنانچه دول

بوا کسوری مواجوه باشود و آن را

با انتشار اسکناس تأمین کند ،فشارهای تورمی به وجود خواهود آمود و اگور از طریوق فوروش اوراق قرضوه و اسوتقرا
خارج باشد نیز خروج سرمایه از کشور را تشویق می کنود ،زیورا فوروش اوراق قرضوه و اسوتقرا
کشور اس که باید در آینده بازپرداخ

از

از خوارج جوزء تعهودات

شود (اشرف)54 :1359 ،

همچنین ،یکی از مهم ترین عوام جذ سرمایه های خارجی ،سیاس های حمایتی دول اسو  .نحووه سورمایه گوذاری
دول در بخش های اقتصادی نقش مهمی را در حیطه عم بخش خصوصوی (چوه داخلوی یوا خوارجی) بوازی مویکنود
(محمدی)1 :1389 ،
از سوی دیگر ،یبات اجتماعی ،یبات سیاسی ،ساختار سیاسی جامعه ،نوع حکوم  ،قدرت دولو و نحووه تصومیمگیوری،
نظم سازمانی و موقعی

جغرافیایی کشور ازجملوه آ وهووا ،نواهمواری هوا ،مسوال جمعیتوی ،مکوان اسوتقرار در حیوات

انسانی و دسترسی به گذرگاههای تجاری ،از عوام تشویق و تحدیدکننده سرمایهگذاریهای خارجی اس .
بنابراین از مهم ترین عوام موثیر بور رشود اقتصوادی کشوورها و بوه خصوو

کشوورهای درحوال توسوعه ،فوراهم آوردن

سورمایه بوهمنظوور تووأمین موالی طورحهووای سورمایهگوذاری اس و  .چنوان چوه ش ورایط سورمایهگوذاری در کشووورهای
درحال توسعه و اقتصادهای در حال گوذار تضومین شوود (قوره باغیوان )33 :1372 ،سورمایه گوذاران بوینالمللوی ،میو و
رغب

بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داش که این امر به کشورهای میزبوان نیوز فرصو

بهورهگیوری از

مزی های نسبی ،رشد اقتصادی ،اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز بورای تولیود کاالهوای رقوابتی در عرصوه
بین المللی را می دهد؛ بنابراین ،تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی ،منوافع متقوابلی را بورای کشوورهای میزبوان و
سرمایهگذاران بینالمللی فراهم میسازد (پارسامنش)19 :1386،
درنتیجووه ،بووهمنظووور کسووب بیشووترین منفع و از سوورمایهگووذاری خووارجی و افووزایش توووان جووذ آن در کشووورهای
درحال توسعهای مانند ایران ،بایستی یبات سیاسوی و امنیو اقتصوادی ،بهبوود زیرسواخ هوا ،وضوع و اجورای قووانین و
مقررات مناسب موردتوجه جدی قرار بگیرد .توجه ویژه به چنین زیرساخ هایی ،موجب دسو یوابی بوه رقوم بواالیی از
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جذ سرمایه های خارجی در میان کشورهای منطقه شده و روند توسعهیافتگی را سه تر و آسانتور موینمایود .اهتموام
ویژه مسئولین ذیربط بر مقوله امنی

سرمایهگذاری و توجه جدی به جذ آن از خوارج ،باعو

جلوو بوردن پورو ههوای

صونعتی کشووور و افوزایش قابلی و اعتموواد زیرسواخ هووای توسوعهای و درنتیجووه اقتصووادی خواهود شوود و کشووور را از
بحران های مخت اقتصادی آینده جهان که فقر و بیکاری مهم ترین شاخص آن در کشورهای توسوعهنیافتوه اسو

نجوات

خواهد داد (اسدی و دیگران)7 :1389 ،
- 5- 3منافع حاصل از سرمایهگذاری خارجی
در ی
.1

نگاه کلی ،ایرات سرمایهگذاری خارجی از جهاتی قاب بررسی اس که در زیر به چندی از آنها اشاره میشود:
ساختار و عملکرد صنعتی :برخی مطالعات نشان داده اند کوه سورمایه گوذاریهوای خوارجی مخصوصوا از طریوق

شرک های فراملی موجب می شوند تا تولیدکنندگان کارآمود جانشوین تولیدکننودگان ناکارآمود شووند .شوواهد تجربوی
حاکی از این اس که در کشورهایی که درراه تجارت و سرمایهگذاری در آنهوا موانوع وجوود نداشوته و محویط اقتصوادی
برای فعالی های بخش خصوصی (اعم از داخلی و خوارجی) مسواعد بووده اسو  ،شورک هوای فراملوی آیوار مثبتوی بور
تخصیص منابع داشته اند .از طرف دیگر سرمایهگذاری خوارجی مویتوانود باعو ایجواد سورمایه و هودای آن بوه سوم
واحدهای فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود (طباطبایی.)52 :1381 ،
.2

رشد اشتغال و سرمایه انسانی :سرمایه گذاریهای خارجی ،دارای ایورات متعوددی بور اشوتغال و توسوعه نیوروی

انسانی اس و این موضوع ،لزوم بررسی دقیقتر طرحهای پیشنهادی این شرک ها توسوط دولو و نیوز وضوع مقوررات،
برای استخدام کارکنان توسط شرک های فراملی و برناموههوای آمووزش کوارگران را مطورح موی سوازد .مطالعوات نشوان
موویدهوود کووه اگوور در ی و

کشووور در ح وال رشوود ،بیکوواری عموودتاً علوو

سوواختاری داش وته باشوود؛ در ایوون صووورت،

سرمایه گذاری های خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد .از سوی دیگر ،چنانچه سورمایه گوذاری خوارجی ،جانشوین
سرمایه گذاری داخلی باشد ،ایر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود .شواهد تجربی نشان داده انود کوه شورک هوای
فراملی بیش از شرک های محلوی بوه فنّواوری هوای «سورمایه بور» گورایش دارنود .از طورف دیگور ،شورک هوای فراملوی
به واسطه پیوندهایی که با صنایع باالدس

یا پایین دس دارند و از طریق ایرات مثب

یا منفوی کوه بور میوزان اسوتخدام

رقیب میگذارند ،میتوانند بهطور غیرمستقیم برامراشتغال تأییر داشته باشد (همان)53،
.3

افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی :سرمایه گذاری خارجی ،نقدینگی بازارهوای سورمایه محلوی را افوزایش

می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بوازار کمو
مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمو

کنود .سورمایه گوذاری خوارجی بوه دو صوورت مسوتقیم وغیور

موی کنود .بوا حضوور سورمایه گوذاران خوارجی ،پوول اضوافی وارد بوازار سورمایه

میشود و درنتیجه ،حجم معامال ت و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد .از سوی دیگور ،بوا حضوور فعوال و مسوتمر
سرمایه گذاران خارجی ،جذابی

بازار سرمایه بیشتر موی شوود و درنتیجوه انگیوزه و تمایو سورمایه گوذاران داخلوی بورای

سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه ،این پدیده به صوورت غیرمسوتقیم نیوز بوه افوزایش نقودینگی
بازار منجر میشود .همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطالعات شفاف ،به موقع و باکیفی  ،بوه افوزایش کوار آیوی
بازار نیز کم

میکنند (همان.)55 ،
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از دیگر منافع سرمایه گوذاری خوارجی ،بهبوود زیرسواخ هوای بوازار اسو  .آنهوا از طریوق تقاضوا بورای اسوتانداردهای
حسابداری باکیفی  ،قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجود شورایط و قابو اعتمواد ،بوه بهبوود زیرسواخ هوای بوازار
کم

میکنند (اشرف.)39 :1359 ،

.4

پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی :یکی از ایرات مهوم شورک هوای فراملوی بوا کشوورهای میزبوان ،ایجواد

پیوند و ارتباط بین این کشورها و اقتصاد بین المللی اس  .این روابط دراکثرمووارد و درمجمووع نتوای مثبتوی در بردارنود
و از طریق سرمایه گذاری خارجی ،تجارت و انتقال فنّاوری برقرار مویشووند .عملیوات شورک هوای فراملوی موی توانود در
افزایش کارایی و کاهش هزینه تولید مثیر باشد و از این طریق موقعیو رقوابتی یو
ارتقا بخشد و درنهای
.5

کشوور را در بازارهوای بوین المللوی

به نفع مصرفکنندگان باشد(.طباطبایی.)36 :1381 ،

موازنه پرداخ ها و تشکی سرمایه :شواهد موجود حاکی ازآن اس که سورمایه گوذاری هوای خوارجی در زموان

سرمایه گذاری ،تأییر مثب

ناچیزی بر موازنه پرداخ ها و تشکی سرمایه می گوذارد؛ ولوی باگذشو زموان ایو ن تشوکی

سرمایه ،می تواند از طریق سهم سود ،سودهای انباشته و برگش

سرمایه توأییر بیشوتری داشوته باشود .ازنظور دولو هوا،

کنترلی که شرک های فراملی بر سرمایه های خوود اعموال موی کننود .در بسویاری از مووارد ،بوه ایون شورک هوا امکوان
می دهد که بر سیاس های داخلی این کشورها تأییر بگذارند و این مطلب یکوی از دلیو موافقو
سرمایهگذاریهاس
.6

نکوردن بوا ایون قبیو

(همان.)55 ،

دستیابی به بازارهای صادراتی :باوجود مشوکالت حوال و آینوده بازارهوای صوادراتی ،نیواز کشوورهای در حوال

رشد به توسعه صادراتشان همچنان پابرجاس  .یکی از وسای رسویدن بوه ایون هودف اسوتفاده از سورمایه گوذاری هوای
خارجی اس  .شرک های فراملی می توانند فنّاوری الزم جه
چون تحوی بهموقع و کیفی

تولید محصووالتی باکیفیو صوادراتی و تضومین عوواملی

مطلو و قاب اعتماد که الزمه بازاریابی صادراتی هستند.

 .4سرمایهگذاری خارجی در ایران
تجربیات ایران طی سه دهه اخیر بیانگر این واقعی اس که باوجود انجام برخی تحووالت مثبو زیربنوایی و سواختاری
دراقتصادکشور طی برنامه های توسعه ،هنوز کشورها تا رسیدن به مورز اشوباع در بوهکوارگیری هموه امکانوات سورمایهای
خود راهی بس طوالنی رادرپیش دارد .درآمدهای ارزی کشور ونیز ایجاد زیرساخ های اصوولی جهو
رشد پایدار و متوازن به ناچارمی بایس
برون رف

نیو بوه توسوعه و

به راهکارهایی جز فروش و صادرات نفو و بوا اصوالح سواختارهای اقتصواد و بوا

از اقتصاد ت محصولی مبتنی پرفروش نفو راه خودرابوه سووی بازارهوای جهوانی گشووده بسوتری سوازنده را

برای اقتصاد خود فراهمسازیم.
درهمیم راستا سرمایهگذاری خارجی ،میتواند درراه استراتژی توسعهی ملوی موثیر باشود و بسوتر الزم جهو

نفووذ بوه

بازارهای جهانی را فراهم آورد؛ چراکه طی این مکانیزم ،تولیود کشوور افوزایشیافتوه و سورمایهگوذاری داخلوی نیوز رشود
می کند  .ایوران بواوجود برخوورداری از مزیو هوای نسوبی فوراوان ،فرصو هوای سورمایهگوذاری در بخوشهوای مختلوف
اقتصادی ،شرایط اقلیمی مناسب ،موقعی

جغرافیوایی راهبوردی و دسترسوی آسوان بوه بازارهوای منطقوه ،همچنوین بوا

داشتن نف  ،گاز ،معادن ،صنایع تبدیلی و کشاورزی و ،...میتواند رشد خوبی در جوذ سورمایهگوذاری خوارجی داشوته
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باشد؛ اما متأسفانه با داشتن موقعی های مناسب جغرافیایی و اقتصادی ،سهم انودکی از سورمایهگوذاریهوای خوارجی را
جذ می کند .باوجوداینکه سرمایهگذاری در ایران ،سوددهی مناسبی بورای خوارجیهوا دارد و ایوران توانوایی و پتانسوی
جذ  10درصد از  300میلیارد دالر سرمایهگذاری صورت گرفته در کشورهای خوارجی راداراسو  ،اموا زیور یو

درصود

از ک سرمایه های جهوانی را جوذ نمووده و بور طبوق گوزارش واحود اطالعوات اکونومیسو ایوران از میوان  60کشوور
موردبررسی قرارگرفته از سوی این موسسه در مکان  60قرارگرفته اس

)(http:economists.ir

.

 .بازار سرمایه گذاری خوارجی در ایوران متوأیر از وضوعی اقتصوادی کشوور مناسوب ورود سورمایههوای خوارجی نبووده و
بیشتر به جز مزی های دسترسی به انر ی ارزان و عرضه محصول به بازار تشنه مصرف داخلوی ،از سوایر مزیو هوای بوازار
سرمایه گذاری برخوردار نبوده اس

و رقم قاب مالحظه ای از سرمایهگوذاری مسوتق و عموده بوا ماهیو

تولید صنعتی رقابتمند در بازار داخلی و خارج بهجوز شورک هوای داخلوی کوه تحو

خوارجی بورای

لیسوانس ویوا از شوری

خوارجی

استفاده کرده اند تشکی نشده اس و سازمان سرمایهگذاری و کم های فنوی و اقتصوادی ایوران بوهعنووان نهواد متوولی
حمای

و نظارت بر سرمایهگذاری خارجی ،کارنامه شوفاف از تحقوق سورمایهگوذاری کوه گواهی خوروج سورمایهگوذاری

خارجی را در پایان دارد ،اراله نکرده اس و در مقابو خوروج سورمایههوای داخلوی بوه خوارج از کشوور شودت بیشوتری
داشته اس

و بیشترین دلی این امر هم فقدان برخوورداری از امنیو

نبودن آزادی تجارت ،رقاب

سورمایهگوذاری ،فشوار سیاسوی ناشوی از تحوریم،

نرخ بهره ،نرخ ارز و ...بوده اس که این عوام بوهنوبوهی خوود بهورهوری ملوی را نیوز پوایین

آورده اس .
زمانی که جهان صنعتی ازلحاظ نظوری و رویکورد بوه توسوعه بوهشودت متقاعود بوه سورمایهگوذاری خوارجی مسوتقیم
درکشورهای درحال توسعه بود ،کشور ما کمتور نیوازی بوه ایونگونوه سورمایههوا داشو ؛ زیورا درآمود سرشوار نفتوی آن،
سرمایه گذاری های داخلی بزرگی را برایش فراهم میکرد؛ ازاینرو هرچند بررسوی ارقوام و اعوداد سورمایهگوذاری خوارجی
در دوره ی  1970- 1980ممکن اس این تصوور را ایجواد کنود کوه قودرت کشوش بزرگوی در ایوران وجوود داشوته ،اموا
درواقع این جذ سرمایه با خروج سرمایه متعادلی به خارج از کشور در همان زمان همراه بود.
به این ترتیب باوقوف انقال در ایران و خروج شتا زده سرمایهگذاران خارجی در فاصله سالهوای پوس از انقوال  ،آنهوا
تقریباً تمام زیان های متحم شدهی خود و شاید حتی بیشتر از این زیوانهوا را بوا حکوم دادگواه هوای بوینالمللوی بور
برداش

از اموال توقیفشده در خارج از ایران جبران کردند و دیودگاه موجوود درموورد سورمایهگوذاری خوارجی بوا توجوه

به تجربیات تلخ ی

قرن ونیم گذشته تعام همراه بازیان با جهان خارج و بهویژه بوا غور بسویار منفوی بوود .ایور ایون

تفکر رامی توان به خوبی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بهویژه اص  80قوانون اساسوی دیود :بور اسواس ایون
اص اعطای هرگونه امتیاز تشکی شرک ها و مثسسات در اموور تجواری و صونعتی و کشواورزی و معوادن و خودمات بوه
خارجیان مطلقاً ممنوع اس ؛ اما در دوران بعدی که نیاز کشور به سرمایهگذاری مسوتقیم خوارجی بوهصوورت روزافزونوی
افوزایش یاف و

چووه موقعی و داخلووی وجوه تغییوور رویکوورد جهووانی نسووب

سرمایهگذاریها ورود آنها را به کشور مشک تر ساخ .

9

بوه اهووداف کوتوواهموودت و درازموودت ،ایوون
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سورمایهگوذاری خوارجی در ایوران بوه دو دورهی  1357- 1372و بعود از سوال  1372تقسویم مویشوود .دورهی اول بووا
تغییرات روی داده در جریانات قانونی ،سیاسی و اجتماعی کشور بوه زیوان سورمایهگوذاری خوارجی ،وام ،اعتبوار خوارجی
تغییر پیدا کرد .عوام فوق سبب شد که جریان سرمایهگذاری خارجی کوه بویش از  6میلیوارد یوال در سوال  1357بوود
به  4میلیارد ریال در سال  1358و  2میلیارد ریال در سال  1360برسد و بهتدری این رقم کواهشیافتوه و حتوی منفوی
شود؛ یعنی خروج خوالص سورمایه داشوته باشویم؛ بوهطووریکوه طوی ایون دوره بویش از  15میلیوارد ریوال خوروج ارز،
محاسبهشده اس

(کاظمی.)102 :1384 ،

پس از انقال  ،میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران به شدت کاهش یاف و نوهتنهوا در جوذ سورمایهگوذاری خوارجی
ناموفق بود؛ بلکه حتی برخی سرمایهگذاریهای ایجادشوده در سوالهوای قبو از سوال  1357ملغوی اعوالم شود واصو
سورمایه بوه کشوور موادر بازگشو داده شود و بوه خوواطر جنو

و بوییبواتی سیاسوی و اقتصوادی و تحوریم اقتصووادی،

سرمایهگذاران خارجی عالقهای به سرمایهگذاری در ایران نداشتند.
در طول دوران جن
جن

کمتر به این نیازها توجه میشد؛ زیرا مشکالت خطیوری متوجوه کشوور ایوران بوود؛ اموا در بعود از

تحمیلی ،چرخش ناگهانی در مدیری

عالی کشوور توالش کورد اقتصواد را در چوارچو هوا و مسویرهای جدیودی

بیندازد که هدف آنها ورود به منطق بازار و توسعه بود ولی این توالشهوا موفوق بوه جوذ سورمایهگوذاری خوارجی در
ایران نشد بلکه سرمایههای استقراضی را وارد کشور کرد که به افتتاح هزاران طورح ناتموام منجرشود و حتوی رونودی کوه
تح

عنوان «خصوصی سازی» آغاز شد؛ نهفقط نتوانس راه را بر تحقوق زمینوه مناسوب بورای شوکوفایی بوازار بگشواید،

بلکه اعتماد عموم ی نسب

به این مفهوم را نیز از میان برد و بر شدت عم و حجوم سورمایههوا و گوردش سورمایههوای

زیرزمینی افزود به نحوی بنا بر اظهارات اخیر مقام اقتصادی کشور حجم ایون سورمایههوا اموروزه در حود  30درصود کو
گردش سرمایه اس

(همان.)110،

در برنامه اول توسعه یعنی از سال  1368- 1372طبق تبصره  29قانون برناموه قورار بوود کوه جهو دسوتیابی بوه رشود
جذ سرمایهگذاریهوای خوارجی بوه عمو آیود ،اموا بوه

اقتصادی سریع تر و تأمین کمبود سرمایهای ،اقدامهایی جه

دلی بی یباتی اقتصادی و سیاسی و نبود خطمشی و سیاس هوای اجرایوی مناسوب بوهمنظوور تحقوق هودف و بوهویوژه
بی یباتی نرخ ارز و وجود تورم سرمایهگذاری خارجی در کشور صوورت نگرفو و تنهوا اسوتفاده از اعتبوارات موالی و بیوع
متقاب به عنوان منابع تأمین مالی برنامه توسعه پیشبینیشده بود .پس از سال  1372کوه نقطوه عطوف سورمایهگوذاری
مستقی م خارجی در ایران میباشد ،راهکارهای قانونی جه

پذیرش سرمایهگذاری خارجی بوا تصوویب قوانون چگوونگی

اداره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی در کشور مهیا گردید و جریان  FDIبه ایوران پوس از تصوویب قوانون جدیود حمایو و
گسترش سرمایهگذاری در سال  1381افزایش یاف .
در دوره ی زمانی  72- 77دول درصدد فراهم کردن زمینوهی مناسوب جهو

جوذ سورمایهگوذاری خوارجی بوود کوه

برای سرمایه گذاران خارجی تسهیالتی در نظر گرفته شد که ازجمله معافیو

 15سواله از پرداخو مالیوات بور درآمود و

دارایی افراد حقیقی و حقوقی اس که در این مناطق فعالی اقتصوادی مویکننود و بوا تصوویب برناموه دوم گوام مهموی
جه

تسهی برجذ سرمایه گذاری خارجی برداشته اس و در ایون دوره مبلو  868/4میلیوون دالر سورمایه خوارجی
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وارد کشور شده اس  .روند جدیدی هم که با دول دوم خرداد در کشور پدیودار شود بوهرغوم حرکو کنود و گواه موردد
آن در این زمینه موفقتر بود و توانس
در زمان ریاس

اولین قدمها را بردارد.

جمهوری خاتمی ،ایرات مثبتی برجوذ سورمایهگوذاری خوارجی وجوود داشوته کوه بواوجود سیاسو

تونشزدایوی و همکواری سووازنده بوا مجوامع و سووازمانهوای بوینالمللوی بووهرغوم ابعواد مثب و از کوارایی کوافی بوورای
سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثیر نبود .در برنامه سوم که از سال  1377- 1381بوود موضووع سورمایهگوذاری خوارجی
همچنان موردتوجه اس و مهومتورین شورکای ایوران در سوالهوای  77- 81بوه ترتیوب آلموان بوا  286/3میلیوون دالر
سرمایه گذاری ،انگلستان با  271/2میلیون دالر سرمایهگوذاری و بعود سوولیس و فرانسوه بوه ترتیوب بوا  43و  9میلیوون
دالر سرمایهگذاری کردند و جایگاه کشورهای شرق آسیا بهویژه کره جنووبی و اپون و اموارات متحوده عربوی کوه در دوره
 72 - 77در مراتب اولیه قرار داشتند جایگاه خود را به کشورهای اروپایی بهویژه آلمان بدهند.
طی برنامه چهارم ،توجه به سرمایهگذاری خارجی بیشتر از برنامههای قب موردتوجوه قورار گرفو  .مهوم تورین شورکای
ایران در این دوره اسپانیا ،آلمان و فرانسه هسوتند و وضوعی رشود سورانهی ایوران چنودان مناسوب نبووده باوجوداینکوه
کشور از درآمدهای نفتی زیادی بهرهمند بوده اس  ،نهادهای قانونی و حقووقی و فرهنگوی الزم بورای رشود اقتصوادی در
کشور وجود ندارد .فرهن

کار در کشور ما رو به ضعف اس  .همه این عوام باعو

شوده توا چنوین وضوعی بورای ایوران

درراه و توسعه ایجاد شود در برنامه چهوارم بوه دولو اجوازه داده شود معوادل  1در هوزار از کو سورمایهگوذار مسوتقیم
خارجی ،تح
پیش رف

پوشش قانون تشویق و حمای

شده قراردهد.

اکنون با توجه به شرایط سخ
با موفقی

سورمایهگوذاری مسوتقیم خوارجی را عوالوه بور بودجوه سواالنه در ردیوف

ایران و مشکالت داخلی و بینالمللی طی سالهای اخیر جذ سورمایهگوذاری خوارجی

بیشتری روبه رو بوده اس  ،ولی نباید به توهم ناشوی از ایورات مثبو اموا انودک ایون اقودام دسو زد .اینکوه

حوزه ی سیاسی بر حوزهی اقتصادی کشور تأییر میگوذارد ،یو

واقعیو اسو ولوی وجوود سواختارهای اسوتوار دولتوی

برای تداوم این روابط ضروری اس و نباید نبوود دولو را بوه معنوای آزادسوازی مطلوق اقتصوادی سورمایهداری در نظور
گرف ؛ زیرا در ایران ما با دول

سس مواجه بودهایم تا عقوب کشویدن یو

دولو مقتودر اقتصوادی و امیود بوه جوذ

سرمایهگذاری خارجی.
جذ
اس

سرمایه در ایران بدون حضور در جریان گسترده و پویایی جهانی اقتصاد ممکن نیس کوه آنهوم حضوور سیاسوی
و مشک اساسی ایران برجذ

سرمایه ،عدم توانوایی در صودور سورمایه نیوز اسو  .موقعیو آرام ایبوات سیاسوی،

شرطی الزم برای جذ سرمایهگذاری خارجی در ایوران اسو اموا شورط کوافی نیسو ؛ یعنوی یبوات بتوانود اوالً ایجواد
مزی

نسبی در سرمایه گذاری کند و یانیاً بتواند روابطی را فعال کنود کوه در چوارچو جهوانیشودن اقتصواد معنوی دار

بوده و با آنهم گرایی داشته باشد.
کشورهای عضو خلی فارس در طول سالهای گذشته توانستند با بهرهگیری از این درس هر بوار کوه بوا بحوران سیاسوی
داخلی سرمایه های کشوری را فراری میداد سرمایهها را جذ کنند .هور بوار کوه تونش و مشوکالت بوینالمللوی روابوط
مستقیم را برای ما مسئلهسازی میکرد ،خود را بهمثابهی کانوالهوای عبووری سورمایههوا بوه میوان انودازد و سوود هوای
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فراوانی به دس آورند؛ و سپس آن را در مدارهای سرمایهای دیگر بوه سوود توسوعهی خوود بوه کوار گیورد .نبوودن رشود
اقتصادی در ایران مانع جذ سرمایهگذاری خارجی طی سالهای اخیر شده اس .
کشور ایران علی رغم دارا بودن منابع طبیعی فراوان ،انر ی ارزان ،نیوروی کوار مواهر ،شورایط جغرافیوایی متنووع ،امکانوات
زیر بنایی مناسب ،بازار مصرف انبوه داخلی و خارجی در کشورهای هومجووار ،خطووط ترانزیو قابو مالحظوه و ...موانع
جذ

سرمایه گذاری خارجی در کشور شده اس و ایون در حوالی اسو کوه بسویاری از کشوورهای درحوالتوسوعه کوه

دارای بسیاری از مزی های اقتصادی کشور ما نیستند توانسوتهانود طوی دهوههوای اخیور بوه موفقیو هوای چشومگیری
برجذ سرمایه های خارجی دس
اسالمی ،جن

پیدا کنند و وقوع برخی بییبواتیهوای سیاسوی  -اقتصوادی ناشوی از وقووع انقوال

تحمیلی و تحریمهای بینالمللی دهههای اخیر در کشور باع

بایباتی برخوردار نباشد .اهمی

شدهانود سورمایهگوذاری خوارجی از رونود

سرمایهگذاری خارجی در کشوور زموانی در کشوور مشوخص مویشوود کوه بودانیم بورای

تحقق اهداف برنامه ی پنجم توسعه به حدود  1000میلیارد دالر منوابع موالی نیواز اسو  .عوواملی ماننود وجوود اقتصواد
دولتی ،بوروکراسی اداری گسترده و حرک ایران به سوم اقتصواد درونگورا از مهومتورین عوواملی هسوتند کوه ریسو
سرمایه گذاری خارجی در ایران را افزایش مویدهنود .مهمتورین مثلفوههوای تأییرگوذار در دسوتیابی بوه سورمایهگوذاری
خار جی در ایران ،برقراری و تنظیم متناسب روابط خارجی کشور با جامعهی جهانی ،سازمانهای بوینالمللوی و ...کوه بوا
اتخاذ سیاس

خارجی مطلو و دیپلماسی فعال صورت میگیرد .بر اساس آمارهوای رسومی کشوور درحوالیکوه کشوور

ایران در حدود ی

در صد از جمعی

جهان را دارد تولید ناخالص آن حدود  2/0درصود از تولیود ناخوالص جهوان اسو

به عبارت سادهتر تولید ناخالص ایران  5برابر کمتر از میزان جهانی آن اسو  .از سووی دیگور متوسوط سورانه هور ایرانوی
نیز ی چهارم متوسط جهانی آن اس .
در چنین حالتی ،حرک در جه

تحوالت اقتصادی ،نهتنها بوه اتکوای داخلوی امکوانپوذیر نخواهود بوود چراکوه بیشوتر

درآمد افراد جامعه میباید برای خروج از فقور هزینوه شوود؛ در ایون صوورت ،سورمایهگوذاری خوارجی در کشوور اهمیو
مییابد .واحد اطالعات اقتصادی اکونومیس ایران را ازلحاظ ریس
درحالی که کشور سنگاپور در سال  2006کم ریس
امارات متحده عربی را کم ریس

سورمایهگوذاری در سوال  2006در رتبوه  58قورارداد

ترین کشور جهان شناختهشده اس و در سوط خاورمیانوه کشوور

ترین کشور برای سرمایهگذاری اعالم کرده اسو و شواخص ریسو

ایون کشوور را 28

و رتبهی جهانی آن را  11اعالم کرده اس .
توجه به زیرسواخ هوای قوانونی و تشوویق و تقویو

سورمایهگوذاری بخوش خصوصوی ،توجوه بوه کوارایی و بهورهوری

سرمایه گذاریهای انجامشده در زیرساخ هوا ،تو جوه بوه کوارایی ،بهورهوری و سوط مهوارت نیوروی کوار و اقوداماتی در
جه

افزایش یبات سیاسی کشور میتواند برجذ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران مثیر باشد و طوی دهوههوای

 57تا دهه ی  80عام باز بودن اقتصاد تأییر مثب اما بیمعنا و عام نسوب مخوارج دولو
تأییر منفی وبی معنایی برجذ

بوه تولیود ناخوالص داخلوی

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران داشتهاند.

در طول سال های اخیر شاید هیچ اقدامی عاقالنهتر از جلوگیری از ورود مازاد سورمایههوای فوروش نفو در طوول چنود
سال گذشته به درون نظام مالی و اقتصوادی کشوور انجوام نگرفتوه باشود و گروهوی از قووانین و سوازوکارهای ایجادشوده
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درزمینه ی تشویق سرمایهگوذاریهوای خوارجی نیوز در ایون زمینوه امیودبخش هسوتند .بوه دلیو وجوود مشوکالت در
ٔ
سیاسوی ایوران در دهوهی اخیور رقوم

بررسی های انجام شده توسط مثسسات مالی  -بینالمللی ،نشان میدهد که ریس

 4و در جایگاه  30الی  35متغییر بوده اسو کوه ایون نوسوانات بوا توجوه بوه تحرکوات اخیور اروپاییوان و بحو انور ی
هستهای ایران ،سیر نزولی به خود خواهد گرف .
- 1- 4محدودیتهای داخلی در جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران
 . 1ذهنی منفی نسب

به سرمایهگذاری خارجی در ایران که بیشتر از هر چیز تجربوهی نواموفق تواریخی در ایون زمینوه

بوده اس  .2.ریس

باالی سرمایه گذاری خارجی در کشور .3 .توسعه نامناسب بازار مالی که اساسا سواختار موالی ایوران

اس

و نتوانسته اس در جذ سرمایهی خارجی مثیر باشد .4.امنی مالی و بیمه سورمایهگوذار یکوی از

مبتنی بر بان
عواملی اس

که برای ایجاد امنی مالی برای سرمایهگذار نقش مهمی را ایفا مویکنود و متأسوفانه در کشوور موا بوه ایون

مهم زیاد توجه نشده اس  .5.مقررات اداری پیچیده.
- 2- 4م وانع جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران
موانع اقتصادی :گسترش بیشازحد بخوش دولتوی ،نوسوانات ارزی ،سیاسو

تجواری ناکارآمود ،نبوود یبوات اقتصوادی،

عدم زیرساخ های فیزیکی ،ضعف بندرها ،عدم مهارت کافی نیروی انسانی و...
موانع حقوقی :وجود قوانین ،مقررات و خطمشیهای روشن مرتبط با سرمایهگذاری خوارجی از قبیو قووانین گمرکوی،
مالیاتی ،تجاری و...ازجمله اشکال تسهی کننده سرمایهگوذاری خوارجی هسوتند؛ ولوی کشوور جمهووری اسوالمی ایوران
درزمینه های ذکرشده اس کوه موانوع و محودودی هوای جودی را درراه جوذ سورمایهگوذاری
ٔ
دارای قوانین و مقرراتی
خارجی ایجاد کرده اس  .ازجمله این قوانین ،اصولی از قانون اساسی (اص  44،77،81و  ،)139قوانون جلوب و حمایو
از سرمایهگذاری خارجی مصو

 1334و سایر قوانین مرتبط با سرمایهگذاری خارجی میباشد.

موانع فرهنگی :ارتباط ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی ،عدم وجود مدارس دوزبانه در ایران و...
موانع سیاسی :مهم ترین موانع سیاسی ،اراده خصمانه قدرت های بزرگوی همچوون ایواالتمتحوده آمریکوا علیوه دولو
جمهوری اسالمی ایران اس که ما نمونه هوای آن هوا در تحوریم هوای شودید چنود سوال اخیور و جلووگیری از ورود بوه
سازمان تجارت جهانی مشاهده می کنیم و پس ازآن نیز عدم اجمواع داخلوی بور سور جوذ و چگوونگی جوذ سورمایه
خارجی اس .
البته این عام اخیر ،خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشوته اسو و باعو

عودم انسوجام و همواهنگی الزم

بین دستگاه های مختلف اجرایی شده اس  .البته از این امر نمی تووان چشوم پوشوی کورد کوه در سوالهوای اخیور ایوران
تالش های زیادی برای مساعد کردن زمینه داخلی انجام داده اس  ،اما اراده خصومانه قودرت هوای بوزرگ چوون آمریکوا و
سورمایهگوذاری

انگلستان با تحریم های بین المللی شان علیوه دولو ایوران تشودید شوده و موانع بزرگوی بورای تشوویق
مستقیم خارجی در ایران شده اس .
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عوام دیگر ،مانند عدم یبات سیاسی ،مشکالت امنیتی ،تفسویرهای گونواگون از اسوتقالل سیاسوی ،اخوتالف نظور بیی
جریان های سیاسی راجع به حضور سورمایه¬گوذاران خوارجی و...را نیوز در ایون رابطوه موی تووان ذکور کورد(...عباسوی،
.)1383
اما در ی

سرمایهگذاری خارجی در ایران به موارد زیر اشاره کرد:

میتوان در چالشهای سیاسی
تقسیمبندی دیگر ،

- 1تحریمهای آمریکا و سازمان مل متحد
- 2بییباتی اقتصادی در کشور ایران
- 3شرک های نفتی خارجی از کار کردن در ایران منع میشوند
- 4مشکالت سیاسی باع

شده تا خیلی از بان های مطرح و مشهور روابط تجاری خود را با ایران قطع کنند

( .)Fesharaki & adibi, 2014
 .5نتیجهگیری و راهکارهای پیشنهادی
شرایط موجود اقتصادی کشور ،نیازمند تحوالت بنیادین در اندیشه و عمو در جهو کسوب جایگواه شایسوته در عرصوه
بین المللی اس  .وضعی و جایگاه اقتصاد کشور در جهان با تواناییهای بالقوه و بالفعو جامعوه ایرانوی همخووانی نودارد
جامعه ما نیازمند اقدامات اساسی در جه

تحول و تغییر اس  .ازاین رو مهم ترین عام رونوق اقتصوادی یوا ارتقواء ایوران

در اقتصاد جهانی ،جذ سرمایه گذاری خارجی اس  .کانون اصلی توسعه ،سورمایهگوذاری خوارجی اسو کوه مویتوانود
کشور ایجاد کند که رشود اقتصوادی مویتوانود نتیجوهی آن

همچون لوکوموتیو که می تواند نیروی حرکتی در اقتصاد ی

باشد .سرمایه گذاری حاص پسانداز باال و امنی در سرمایهگذاری اس و درآمود کوافی موردم و انتظوار مثبو از آینوده،
نتیجه ی پس انداز اس ؛ بنابراین بودن بخش خصوص ی بزرگ و کارآمد که بوا خصوصویسوازی و حوذف انحصوارت ایجواد
می شوود و بوا ایجواد درآمود کوافی بورای موردم ،اسوتقالل از نوسوانات ناشوی از نفو و انتظوار مثبو از آینوده در کنوار
استفاده ی درس
امنی

از جمعی میتواند شرایط داشتن پوسانوداز بواال را ایجواد کنود؛ و ایجواد حقووق مالکیو

نیوز محوور

سرمایهگذاری خارجی را به وجود آورد.

اگر سرمایه گذاری خارجی بخواهد به رشد اقتصادی منجر شود ،دو بستر مناسب سیاسوی و اقتصوادی نیواز دارد کوه عودم
وجود این بسترها باع میشود سرمایهگذاری خارجی به رشد اقتصادی کمکی نکنود .بسوتر مناسوب اقتصوادی نیازمنود
فعال سازی صوندوق ذخیوره ارزی و ایجواد عودال  ،ایجواد بوازار آزاد از طریوق کواهش دخالو دولو  ،کواهش انحصوار و
رقاب  ،تقوی

برونگراییتجواری ،موالی و تولیودی و درنهایو

فعوال شودن پتانسوی سورمایهگوذاری خوارجی از طریوق

پتانسی صنعتی شدن کشورهای خاورمیانه اس .
بستر مناسب سیاسی برای اینکوه بتوانود رشود سورمایهگوذاری خوارجی را تسوهی کنود ،نیازمنود برطورف کوردن حو
چالش های دول
و حکوم
دول

در دنبال نمودن اهداف بلندمدت از طریق ابزارهای علمی و دوری از سیاسو زدگوی ،همکواری دولو

در عرصههای مهم اقتصادی ،ایجاد دموکراسی رشد یافته بهجای دموکراسی فرقوهای ،تقویو

نقوش حاکمیو

و کاهش تصدیگری ،تحول سیاسی و ایجاد احزا سیاسی فعال و پایودار اسو  .همچنوین راهکواری دیگور بورای

ارتقای سورمایه گوذاری خوارجی در الگووی توسوعه ای ایوران ،تقویو
زیس محیطی و کاهش فقر در جامعه اس .
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لذا برای اینکه بتوان از سرمایه خارجی به عنوان مثلفه ای در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشورف
باید هم در بعد داخلی در زمینههای قوانین مناسب ،امنی

ایوران اسوتفاده نموود

سرمایهگذاری ،مسوال گمرکوات ،مشوکالت بیموه و هوم در

بعد خارجی – برقراری روابط با دیگر کشورها ،پذیرش قواعد سرمایهداری تجدیدنظر نموود توا بتووان بوا اسوتفاده از ایون
فرص مشکالت اقتصادی را کاهش داد؛ بنابراین مسئوالن میبایس

بوا کمو

از متخصصوین در ایون زمینوه در جهو

اعتالی کشور گام بردارند.
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