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  مقدمه -1

کنند. بازار جهانی گذاري خارجی، همه کشورها براي جذب این نوع سرمایه تالش میبا توجه به نقش مهم سرمایه
ویژه میان کشورهاي در حال توسعه، با توجه به لزوم دستیابی ها، بسیار رقابتی است. این رقابت به جذب این سرمایه

  .سریع به توسعه و کمبود منابع ملی، بیشتر است
رود. اما کشور هاي اقتصادي کشورها به شمار میترین شاخصگذاري خارجی به عنوان یکی از اصلیمیزان سرمایه

جایگاه مناسبی در جهان نداشته و در جهت شناسایی هاي خود ها و ظرفیتبا توجه به پتانسیل ،در این مهم ایران
متعاقب کشور، استانها نیز، در کشور شکل نگرفته است. این عقب افتادگی نیز عزم مشخصی در  و رفع دالیل

  گذاري خارجی عملکرد مناسبی ندارندحوزه سرمایه
دولت براي تشکیل سرمایه مورد با توجه به اهمیت جهانی شدن، محدودیت منابع داخلی و کافی نبودن درآمدهاي 

یابی به رشد اقتصادي، کشورها نیازمند تعامل و همکاري اقتصادي اي و دستنیاز در راستاي تحقق اهداف توسعه
گیري از منابع خارجی هستند. افزایش تعامالت اقتصادي از طریق جذب سرمایه، مشارکت و المللی و بهرهبین

گذاري خارجی یکی از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی است. جذب سرمایه اي دارد وتأمین مالی اهمیت ویژه
 ست از:ا خارجی عبارت بازارهاي از منابع این جذب و جلب نیاز پیش

 .کشور پولی و مالی بازار در انسجام داشتن .1

 ا.هوسازمان نهادها صحیح . کارکردهاي2

  .المللی بین بازارهاي در حضور . الزام3
گذاري هاي مختلف سرمایههاي طبیعی، جغرافیایی، منابع، معادن و زمینهفارس به دلیل برخورداري از مزیتاستان 

درصد  6درصد مساحت کشور،  5/7گذاران داخلی و خارجی بوده است. استان فارس همواره مورد توجه سرمایه
ر را به خود اختصاص داده است. هاي بانکی کشودرصد سپرده 4درصد تولید ناخالص داخلی،  5جمعیت کشور، 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 
همچنین موقعیت استراتژیک استان به دلیل نزدیکی به سواحل جنوبی و دسترسی به کشورهاي حاشیه خلیج فارس 
و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب یکی از مسیرهاي ترانزیت کاال است و زمینه را براي جذب 

  کند. گذاري خارجی فراهم میسرمایه
ابی و گذاري خارجی در استان فارس مورد بررسی قرار گرفته و به ارزیین مطالعه، موضوع سرمایهدر ا

ر گذاري خارجی و نقش بخش خصوصی دشود. همچنین عوامل موثر بر سرمایهشناسی آن پرداخته میآسیب
  گیرد.تحقق آن، مورد ارزیابی قرار می
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  گذاري خارجیسرمایه -2

ت شرایط منعکس کننده قدرت داد و ستد طرفین قرارداد تح در هر کشور معموالگذاري قراردادهاي سرمایه
حاکم بر قراردادهاي  پروژه هستند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه الگوي الزم االجرایی درباره کلیه مقررات

ه در این خصوص ذاکرگذاران و کشورهاي میزبان غالبا در هر مورد به مگذاري پدیدار نگشته است، سرمایهسرمایه
  پردازند.می

 قراردادهاي که است اهمیت حایز موضوع این به توجه ایران در گذاريسرمایه قراردادهاي تاریخی پیشینه درباره
 دولت میان قرارداد به توانمی میان این از که شدندمی شناخته 1امتیاز قراردادهاي شکل به ابتدا در گذاريسرمایه

 همچنین. کرد اشاره شد منعقد قمري هجري 1298 درسال که) انگلستان دولت( رویتر جولیوس بارون و ایران
 شخصی به سال 60 مدت براي نفتی امتیاز آن در که شد منعقد شمسی 1280 سال در که دارسی امتیازنامه یا قرارداد

 واقع در. شود می محسوب گذاريسرمایه قراردادهاي از یی ها نمونه شد، اعطا دارسی ناکس ویلیام نام به
 کشور در خارجی گذاريسرمایه زمینه در عملی اقدام و اولیه هاي گام زمره در توان می را فوق قراردادهاي

  .دانست

رفته پذی 1381گذاري خارجی ایهگذاري هاي خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمسرمایه
			قانون برخوردارند، به دو طریق قابل پذیرش هستند:شوند و از تسهیالت و حمایت هاي این می 	

			.است مجاز آن در خصوصی بخش فعالیت که هایی زمینه در خارجی مستقیم گذاريسرمایه – الف 	

                                                
١. concession 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 اخت،س و متقابل بیع مدنی، مشارکت هاي روش چارچوب در ها بخش کلیه در خارجی هاي گذاريسرمایه -ب
گذاري رمایهسا از عملکرد اقتصادي طرح مورد صرف حاصله منافع و سرمایه برگشت که واگذاري و برداري بهره

  ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت هاي دولتی نباشد.

  :تیب زیر طبقه بندي شده استتر کلی به چند روشکه براساس قانون سرمایه گذاري خارجی به 

  1خارجی مستقیم گذاريسرمایه -1-2

اعم از  ت داخلیایه گذار خارجی در یک شرکگذاري سهمی سرمسرمایهبه معنی گذاري مستقیم خارجی سرمایه
تابع محدودیت  در شرکت داخلی،ه گذار خارجی جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمای

مدیریت و اداره امور آن نقش داشته تواند در نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می
گذاري مستقیم خارجی عبارت سرمایه )2UNCTADحد (سازمان کنفراس توسعه و تجارت ملل متر از نظ باشد.

دهنده منافع پایدار و کنترل واحد گذاري که متضمن روابط اقتصادي بلند مدت بوده و نشاناست از سرمایه
  IMF(3 (ستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بین المللی پولگذاري مسرمایهیک کشور است.  اقتصادي

گذار انجام می شود و گذاري است که با هدف کسب منافع پایدار در کشوري به جز موطن فرد سرمایهسرمایه
فر (ناصحی گذاري، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشدگذار از این سرمایههدف سرمایه
 ).1394و همکاران، 

منظور کسب منفعت دائمی و گذاري که بهنوعی سرمایه توان را می (FDI)گذاري مستقیم خارجی سرمایه
گذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق راي اي مستقر در کشوري غیر از کشور سرمایههمیشگی در موسسه

                                                
١. Foreign Direct Investment 
٢. United Nations Conference on Trade and Development 
٣. The International Monetary Fund 



 

 

گذاري  جذب سرمایهجلب و بررسی نقش بخش خصوصی در 
                                         خارجی در استان فارس

 

 
    Page 14 of 173 

  
(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذاري . در ایران، سرمایه)1380عریف کرد (سید نورانی، ت موثر در مدیریت یک شرکت یا بنگاه اقتصادي است
گذار خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسوولیت مستقیم خارجی عموماً مستلزم آن است که سرمایه

مالی و پذیرش ریسک در سود و زیان، کنترل و اداره واحد تولیدي را نیز مستقیماً در دست داشته باشد. به این 
تولیدي نقش موثري ایفا کرده است. با توجه به تعاریف  هايطور مستقیم در اجراي فعالیتگذار بهسرمایهترتیب، 

هاي تامین مالی خارجی پایدارتر بوده و گذاري نسبت به سایر روششود که این نوع سرمایهفوق، مالحظه می
 و انسانی نیروي آموزش و مناسب وژيتکنول انتقال طریق از مستقیم خارجی گذاريچندان فرار نیست. سرمایه

 کشور در را اقتصادي رشد هاي زمینه تواند می داخلی گذاريسرمایه همچنین افزایش و وري بهره افزایش

  آورد. پدید

  انگیزه سرمایه گذاران - 1-1-2

ستند که هگذاري در کشورهاي میزبان هاي مختلفی براي سرمایهگذاران مستقیم خارجی داراي انگیزهسرمایه
  عبارتند از:

 :گذاري به منظور دسترسی به منابع اولیهسرمایه -1-1-1-2

خارجی، زمانی به منظور دسترسی به منابع اولیه خواهد بود که هدف از آن دسترسی به مستقیم گذاري سرمایه
 گذاريسه نوع سرمایه "1دانینگ"منابعی است که در کشور اصلی وجود نداشته یا هزینه دسترسی به آن باال است. 

خارجی را به منظور دسترسی به منابع اولیه شناسایی و معرفی نموده است. اولین نوع شامل  مستقیم
هایی که به دنبال توان از شرکتهایی است که در جستجوي منابع فیزیکی هستند. بعنوان مثال میگذاريسرمایه

ت کشاورزي و مواد معدنی هستند و یا تأمین منابع کم هزینه و تضمین شده مواد خام، منابع نفت و گاز، محصوال

                                                
١. Dunning 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 
شرکتهاي فعال در صنعت خدمات آموزشی و بهداشتی و توریسم نام برد. گروه دوم، شرکت هایی هستند که به 

گذاري مستقیم دنبال نیروي کار نیمه ماهر یا غیر ماهر کم هزینه می باشند. این گروه شباهت زیادي با سرمایه
گذاري با هدف کسب دانش، قابلیت ها و تجارب ی دارند. سومین طبقه، سرمایهخارجی به منظور افزایش کارای

گذاري به منظور در زمینه هایی از جمله بازاریابی، مدیریت و توسعه و بکارگیري فناوري است. این نوع از سرمایه
 .)1389د (سعیدي و میعادي، استفاده از دارایی هاي استراتژیک به کار می رو

 :به منظور دسترسی به بازارگذاري سرمایه -2-1-1-2

دالیل این  "دانینگ"ارائه خدمات و کاال در بازار محلی و یا بازار کشورهاي همسایه است.  FDIهدف این نوع 
گذاري توسط مشتریان با تامین کنندگانی گذاري را به چهار نوع تقسیم کرده است: اولین نوع سرمایهنوع سرمایه

گذار براي حفظ کسب و کار اندازي می کنند، تعریف می شود. شرکت سرمایه که تسهیالت تولید داخلی را راه
گذاري خود در جستجوي مشتریان و تامین کنندگان خود وارد بازارهاي خارجی می شود. دومین نوع سرمایه

ننده مستقیم خارجی به منظور دسترسی به بازار با نیاز به تطبیق محصول با سالیق محلی تعریف می شود. تولید ک
داخلی بدون آشنایی با بازار محلی، هیچ مزیتی در مقابل تولید کنندگان داخلی نخواهد داشت. سومین دلیل براي 

گذاري مستقیم خارجی، عبارت از هزینه هاي باالي حمل و نقل و تعرفه تبیین شده توسط دولت این نوع سرمایه
ها سوددهی صادرات را کاهش داده و از تولید داخلی و سایر موانع ایجاد شده توسط دولت است. این نوع تعرفه 

کند. چهارمین دلیل این است که ممکن است یک شرکت حضور در بازاري را که در مقابل واردات محافظت می
توسط رقبایش تحمیل می شود، ضروري بداند، چرا که با ورود خود به بازار باعث کاهش قیمت می شود و تأثیر 

 ).1992(دانینگ،  است یب، بیشتر از تأثیر آن بر خود شرکتاین کاهش قیمت بر رق
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 :گذاري به منظور افزایش کاراییسرمایه  -3-1-1-2

زار و منابع گذاري مستقیم خارجی به منظور دسترسی به باگذاري، عقالیی کردن سرمایهمحرك این نوع سرمایه
و ارائه محصوالت  گذاري، تولید در مکان هاي محدود متمرکز شده و از اقتصاد به مقیاساست. در این نوع سرمایه

بزرگ و  افزایش کارایی است، معموال FDIبه بازارهاي مختلف سود می برد. شرکت هایی که هدف آنها از 
گذاري وع سرمایهندو  "دانینگ" متنوع بوده و محصوالت استاندارد را  با فرایندهاي استاندارد تولید می کنند.

از هزینه هاي  مستقیم خارجی را به منظور افزایش کارایی شناسایی نموده است. اولین نوع، در صدد سود بردن
ا هدف سود باست. دومین نوع، در کشورهایی با ساختار اقتصادي مشابه و  هاي مختلفعوامل متفاوت در کشور

یفیت صنایع تأمین کننده مقیاس، اقتصاد دامنه و قابلیت تأمین مختلف اتفاق می افتد. عواملی نظیر ک بردن از اقتصاد
  .)1383، د (سیدنورانیدهگذاري مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار میو سیاست هاي دولت، این نوع سرمایه

  :گذاري به منظور استفاده از دارایی هاي استراتژیکسرمایه  -4-1-1-2

از طریق  گذاري است. این هدفدر صدد حفظ یا بهبود رقابت پذیري بین المللی شرکت سرمایه FDIاین نوع 
اي شرکتهاي هدارایی شود اما اغلب در صدد کسب اي با بازاریابی خاص حاصل میبهره برداري از مزایاي هزینه

  ).1385(شاوردي و همکاران،  خارجی با هدف تقویت موقعیت رقابتی است

گذاري مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل دهد سرمایهمطالعات نشان می
اقتصادي، اي روي متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد مالحظه

افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال و انتقال تکنولوژي، افزایش اشتغال، 
گذاري خود به دو نوع ها دارد. این نوع سرمایهتوسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت

  شود.خارجی تقسیم میگذاري مشترك گذاري مستقل خارجی و سرمایهسرمایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  انواع قراردادهاي سرمایه گذاري مستقیم - 2-1-2

  رد:ک بیانخارجی را می توان اینگونه  مستقیم گذارياما انواع قراردادهاي مربوط به سرمایه 

  1بیع متقابل -1-2-1-2

 نصب همچون گذاريسرمایه مورد طرح انجام هاي هزینه کلیه خارجی گذارسرمایه شرکت قرارداد، این طبق
 و گیرد می عهده بر را تکنولوژي انتقال و اندازي راه میادین، بازسازي و نوسازي توسعه، و اکتشاف تجهیزات،

 خارجی، گذارسرمایه قرارداد نوع این در. کندمی واگذار میزبان کشور به را آن پروژه، اندازي راه و اتمام از پس
 پروژه آن تولیدي محصوالت دریافت طریق از صرفا را خود گذاريسرمایه از ناشی سود همچنین و سرمایه اصل
 سرمایه اصل پرداخت دوره پایان از پس گذارسرمایه متقابل بیع قرارداد در. کندمی برداشت مشخصی مدت طی

 مالکیت و حاکمیت به قراردادها این در. بود نخواهد پروژه به نسبت حقی گونههیچ داراي ها، گذاريسرمایه وسود
 مفاد و بود خواهد حاکم قرارداد بر میزبان کشور اصوال قوانین و شده تصریح طبیعی منابع بر میزبان کشور کامل

 گذار،سرمایه سود و اولیه گذاريسرمایه بازپرداخت در. شود می تفسیر و تعبیر ایران، قوانین اساس بر قرارداد
، آیین نامه چگونگی قراردادهاي 2ماده  در .شودمی انجام المللی بین روز قیمت با و اقساط صورت به ها پرداخت

از روش اي یا معامالت دوجانبه به مجموعهبیع متقابل غیر نفتی، بیع متقابل چنین تعریف شده است: بیع متقابل 
کند تمام یا بخشی از تسهیالت مالی (نقدي گذار تعهد میبه موجب آن سرمایه هاي معامالتی اطالق می شود که

ي یا مواد اولیه یا اي یا واسطهامورد نیاز، شامل کاالهاي سرمایهو غیرنقدي) را براي تامین کاالها و خدمات 
خدمات براي ایجاد، توسعه، بازسازي و اصالح واحد تولیدي یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و باز 

                                                
١. Buy Back 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

، شامل اصل و هزینه هاي تبعی آن را از محل صدور کاالو خدمات تولیدي سرمایه پذیر دریافت پرداخت تسهیالت
  کند.

  )BOT(برداري و واگذاري ساخت، بهره -2-2-1-2

خته اي با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی خارجی یا داخلی سا، پروژهBOTدر یک قرارداد متعارف 
دت قرارداد، گیرد و پس از انقضاي مبرداري آن شرکت قرار میشود و پس از ساخت براي مدتی مورد بهره می

کل از گردد. به عبارت دیگر دولت به یک کنسرسیوم خصوصی متشپروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می
ا رنهده دار شده و آرح زیربنایی را عشرکتهاي مختلف امتیاز می دهد، تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تامین مالی ط

ر عهده داشته و . به این ترتیب که در خالل دوره ساخت، منابع مالی بخش خصوصی تامین مالی پروژه را ببسازد
مایه نماید  و پس با عملیاتی شدن پروژه، شروع به بهره برداري از آن به منظور باز پرداخت وام و کسب سود سر

ید و مشارکت مسأله تول BOTالف وام در . برخاي بازگرداندچ هزینهاز آن پروژه را به نهاد دولتی بدون هی
  گذار و ریسک مطرح است.سرمایه

هاي مربوط به پروژه را به بخش خصوصی منتقل کرده، خود دولت بخش عظیمی از ریسک BOTبا اجراي پروژه 
اتکا  تواند توسعه تاسیسات زبربنایی خود را بدونکند و میهاي الزم رها میدیریت و هماهنگیرا از بار سنگین م

رین نحو انتقال هاي خارجی دنبال کند. در حین اجراي پروژه به بهتبه بودجه عمومی و یا تحمل فشار و وام
که مدیریت بخش خصوصی بر پروژه هاي عمومی، موجب رشد کیفیت تر آنگیرد. مهمتکنولوژي صورت می

ت خصوصی، عالوه بر فراهم آوري گردد. اجراي یک پروژه زیرساختی با مدیریمدیریت و بهره وري پروژه می
گردد عمومی می –هاي عمومی، موجب تحرك در مدیریت دولتی کیفیت باالتر خدمات، درمقایسه با پروژه

  ).2002، 1(کوماراسامی

                                                
١. Kumaraswamy 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  انواع قراردادهايBOT 	 از نظر ساختاري  

ساخت (شامل تامین برپایه اعطاي امتیاز توسط کارفرما به یک کنسرسیوم بخش خصوصی براي 	 BOTهايپروژه
منابع مالی، طراحی، مدیریت ساخت پروژه و تدارك پروژه)، بهره برداري (شامل مدیریت و بهره برداري و 

گذاري و هاي سرمایهنگهداري از تسهیالت فروش محصوالت و تحویل خدمات، تالش براي بازپرداخت هزینه
اي و در شرایط مطلوب و قابل ت بدون هیچ هزینهتامین مالی پروژه و تحصیل سود مورد نظر) و انتقال تسهیال

هاي متنوع کارکرد به کارفرما، بنا شده است. تغییر در نحوه ي واگذاري یک یا چند مورد از وظایف فوق روش
  BOTنشان دهنده انواع قراردادهاي  2-1جدول دارند.  BOT	بسیاري را ایجاد کرده است که مشابهت زیادي با

  ).2002، 1(داناقوباشد می
  
  

  از نظر ساختار BOTانواع قراردادهاي  -2-1 جدول

                                                
١.  Donaghue 

  )BOO )Build, Own,Operate  ساخت، مالکیت، بهره برداري

  )BOOT )Build, Operate, Own, Transfer  ساخت، مالکیت، بهره برداري، انتقال

  )BOOS  )Build, Own, Operate, Sell  ساخت، مالکیت، بهره برداري، فروش

  )BLT )Build, Llease, Transfer  ساخت، اجاره، انتقال
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  

بانی پروژه مسئولیت طراحی، ساخت، تامین مالی، بهره برداري، نگهداري و همچنین ریسکهاي   BOOT	در روش 
گیرد. در واقع در این دوره مالکیت پروژه به بخش خصوصی پروژه را در زمان مشخص شده برعهده می 	مالی

انتقال  BOTشود. در واقع تفاوت عمده آن با روش مالکیت به دولت منتقل میشود و در پایان، واگذار می
قرارداد طراحی و ساخت به صورت یکپارچه  DBOبه بانی پروژه در اثر انتقال مالکیت است. در روش  هاریسک

اند و در مآید. در این روش مالکیت در اختیار بخش خصوصی باقی میبا قرارداد نگهداري و بهره برداري در می
قیمت از پیش تصویب شده  		نهایت دولت مالکیت منتقل شده به بخش خصوصی را بعد از دوره مشخص با

کامال مشابه روش  BOOنماید. روش تسهیالت را قبول می	هاي مالکیت کند و در نتیجه تمام ریسکخریداري می
BOOT 	شود و دولت فقط صی واگذار میاست با این تفاوت که مالکیت پروژه به صورت دائم به بخش خصو
شود که خدمات را براي یک دوره مشخص زمانی از بانیان پروژه خریداري نماید. این توافق براي اطمینان متهد می

شود. نتیجتا با اندکی تغییر در عنواین گذاران و بانیان پروژه از بازپرداخت سرمایه و دریافت سود انجام میسرمایه
  را نشان داد.	BOTهاي جدیدي از قراردادها ن مکانیزمتواو اصطالحات، می

  :BOT	مزایا و معایب استفاده از روش

  )BTO  )Build, Transfer, Operate  بهره برداري 	ساخت، انتقال،

  )ROT )Rehabilitate, Operate, Transfer  انتقال	احیاء، بهره برداري 

  )DBO )Design, Build, Operate  طراحی، ساخت، بهره برداري

  )DBOT )Design, Build, Operate ,Transfer  طراحی، ساخت، بهره برداري، انتقال
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

بسیار  هاي شهري کاربردبخش خصوصی در پروژه 	گذاري و مشارکتبه عنوان روشی براي سرمایه	 BOTروش 
ذاري مبتنی بر گسرمایههاي قدیمی زیادي یافته و به عنوان روشی مطمئن در بسیاري از کشورها، جایگزین روش

روش وجود دارد  منابع قرضی و یا بودجه دولتی براي ساخت تسهیالت زیربنایی شده است. البته مشکالتی در این
ن مزایا و معایب بررسی قرار گیرد و راه حل هایی مناسب براي رفع آنها اندیشیده شود. مهمتری 	که باید مورد

  بیان شده است. 2-2در جدول 		 BOTروش 

  BOT	مزایا و معایب استفاده از روش  -2-2 جدول

  معایب  مزایا
  تسریع ساخت پروژه هاي شهري زیرنظر شهرداري -
اي امکان تامین منابع مالی بیشتر براي اجراي پروژه ه -

  شهري
  افزایش رتبه بندي اعتباري کشور در بازارهاي جهانی -
ایجاد انگیزه کافی براي افزایش کارایی در مراحل  -

  مختلف توسعه
انتقال تکنولوژي ، آموزش پرسنل محلی و افزایش  -

  کارایی و توسعه بازار سرمایه داخلی
  افزایش کارایی پروژه و کاهش هزینه ها -
خص بهره برداري و کنترل پروژه پس از دوره مش 	انتقال	-

  به دولت
ه کنرخ بازگشت سرمایه اي بیشتر نسبت به پروژه هایی  - 

  برعهده دولت می باشد.
  کاهش و انتقال ریسک پروژه ها به بخش خصوصی- 

  پیچیدگی بسیار زیاد از لحاظ مالی و حقوقی -
سعه احتیاج به زمان زیاد براي مراحل مذاکره و تو -

  پروژه
  احتیاج به حمایت هاي قوي دولتی -
  وجود ریسک - 

تعریف قوانین و آیین نامه هاي مشخص و  -
  تعریف شده
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  1تفاعیان مشارکت				 -3-2-1-2

منظور  نیا ي. برارندیگیرا بر عهده م یچند شخص که بطور مشترك تعهد به انجام عمل ایدو  نیاست ب يقرارداد	
اشخاص  نیکه ا حیتوض نی. با ارندیدانش و هنر خود را به طور مشترك به کار گ ایمال، پول  دیبا یاشخاص نیچن
عت، حق اشتراك منف ،يقرارداد نیچن نعقادشخص باشند. ا يشرکا جز ای هیسهامدار شرکت سرما توانندینم

مفهوم مشارکت  گر،یارت درا به دنبال دارد. به عب مشارکت انتفاعیانجام امور  يکنترل برابر و وکالت متقابل را برا
رابطه شکل  نی. در اشودیمحقق م یکسب انتفاع آت يآن دانست که برا یشرکت به مفهوم مدن توانیرا م یانتفاع

  اشکال شرکت.    ریو نه سا ردیگینظر قرار م نظورم يخاص شرکت عقد

  است: میقابل تقس یبه دو قسم کل یمشارکت انتفاع 

  شرکتی انتفاعی مشارکت -1 			

  قراردادي انتفاعی مشارکت -2			

 که شرکت مفهوم با انتفاعی مشارکت مفهوم که گفت توانمی خالصه بطور شده، ارایه تعاریف کلی بررسی با
 مفهوم با انتفاعی ارکتمش مفهوم تمایز نقطه البته. دارد فراوان مشابهت شده تعریف ایران مدنی قانون  571 ماده در

 با ارتباط در. آتی انتفاع براي فعالیت قصد به است مشارکتی انتفاعی مشارکت که است این از عبارت شرکت
  :است زیر صورت به که است طرح قابل ظریفی مسائل انتفاعی، مشارکت انواع از هریک

  مشارکت انتفاعی شرکتی-1

 مشارکت انتفاعی شرکت ایجاد طریق از غالبا ایران در خارجی هاي شرکت گذاريسرمایه و تجاري هاي فعالیت
 تشکیل به منجر طرفین بین توافق انتفاعی، مشارکت از نوع این در. گیردمی صورت ایرانی هاي شرکت همراه به

                                                
١. Joint venture 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 است الزم توضیح این. شود می گفته مشترك شرکت آن به و است حقوقی شخصیت واجد که شودمی شرکتی
است، در  مشترك شرکت همین شودمی متبادر ذهن به مشارکت انتفاعی اصطالح معموال از که مفهومی که

ها شرکتاین . است انتفاعیمشارکت  قراردادي نوع که گیردمی بر در هم را دیگري شکل اصطالح این کهحالی
 فعالیت به کامال مستقل هاییشرکت صورت به توانندمی الزم مجوزهاي تحصیل از پس و هاشرکت متقابل توافق با

 در خارجی طرف آورده میزان حاضر، قوانین و مقررات موجب به. کنند قرارداد انعقاد به اقدام مستقل و پرداخته
  .است حصول قابل نیز درصد100  میزان تا حتی و نیست محدودیتی مشمول ونچر جوینت شرکت

			  
  قراردادي انتفاعی مشارکت -2 	

رسانند که می توان اردادي را به امضا میقر و آیندمی گرد هم دور به شرکایی نیز انتفاعی مشارکت از نوع این در	
قرارداد براي انجام کار یا فعالیتی تجاري است که آن را نوعی مشارکت (به مفهوم بانکی آن) دانست. انعقاد این 

نوع فعالیت چندان مهم نیست  هشرکاي قرارداد، خواهان مشارکت در منافع حاصل از آن هستند. با توجه به اینک
توان هر نوع فعالیت تجاري را موضوع آن قرارداد. تمام اعمالی که در که ماهیت قرارداد را تغییر دهد، بنابراین می

مشارکت انتفاعی شرکتی باید از سوي شرکت مشترك انجام شود، در مشارکت انتفاعی قراردادي بین اشخاصی 
ترین این وظایف، انجام کارهایی گیرند. مهمها را برعهده میشود که هریک بطور جداگانه انجام آنتقسیم می

 -هاي فنیبطه، بسته به مهارت ها و تواناییشود. در این راها منعقد میاست که قرارداد اصلی به خاطر انجام آن
گیرند و هر یک مسوول اقتصادي، هر یک از شرکاي مشارکت انتفاعی انجام قسمتی از کارها را بر عهده می

  شود. هایی هستند که در حین انجام کارها و ناشی از آن پرداخت میهزینه

ر کشور عمدتا کمک به رشد و توسعه اقتصادي، گذاري خارجی در هتوان گفت هدف عمده از پذیرش سرمایهمی
افزایش فرصت هاي شغلی، اخذ و توسعه و جذب فناوري و مــهــارت هاي مدیریتی همینطور ارتقاي کیفیت 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 
تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است. مضاف بر اینکه تحوالت جهانی در راستاي آزادسازي هر چه بیشتر 

گذاري در بخش خصوصی افزایش یابد. یکی از مواردي که باعث افزایش ایهاقتصاد، اقتضا دارد که سرم
شود، افزایش امنیت و ثبات اقتصادي و برخورد مناسب با موارد مشابه گذاري خارجی در هر کشور میسرمایه
گذاري در کشور است، بدیهی است در کشوري که بطور بالقوه غنی و داراي منابع طبیعی سرشار است، سرمایه

گذاري خارجی و پیش بینی مقررات منعطف نیل به این هدف جز با تدوین هوشمندانه مقررات مربوط به سرمایه
  شود.و همچنین مرجع صالح بی طرف در حل و فصل اختالفات فی مابین طرفین، میسر نمی

  1گذاري مستقل خارجیسرمایه -2-2

رجی با مالکیت صد درصد خارجی اطالق هاي خاهاي مستقل خارجی از نظر حقوقی به شرکتگذاريسرمایه
گذار سرمایه مورد نیاز خود گذاري، سرمایهطور که از عنوان آن نیز پیداست در این نوع سرمایهشود و همانمی

هاي بزرگ براي گذاران خارجی از هر جهت داراي استقالل کامل هستند. شرکتکند و سرمایهرا، خود تامین می
گذاري استفاده در راستاي تامین منابع مالی خارجی کشور میزبان، از این نوع سرمایه گسترش امور تجاري خود و

 تنها غیرمستقیم گذاريکنند. سرمایههاي تحت قوانین تجاري کشور میزبان میکرده و اقدام به تاسیس شرکت

 این در کمتري قدرت از مستقیم گذاريسرمایه با مقایسه در هم که آن داخلی گذاريسرمایه افزایش طریق از

  شود. اقتصادي رشد به منجر تواندیم است برخوردار زمینه

                                                
١. Foreign Independent Investment 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

   1گذاري مشترك خارجیسرمایه -3-2

گذاران داخلی و ها، به تناسب میان سرمایهگذاريگذاري و منافع حاصله در این قبیل سرمایههاي سرمایههزینه
هاي خارجی در گذاريیافته سرمایهاشکال تکاملگذاري مشترك خارجی یکی از شود. سرمایهخارجی تقسیم می

  شود:کشورهاي در حال توسعه است و به دو دسته تقسیم می
 گذاري توافقات میان کشور پذیرنده و : این نوع سرمایه2گذاري مشترك مستقیم قرارداديسرمایه

رکز مورد استفاده قرار شود و بیشتر در کشورهایی با اقتصاد متمگذار در یک قرارداد گنجانده میسرمایه
 گیرد. می

 3گذاري مستقیم مشترك سهامیسرمایه 

مالکیت  گذاري مستقیم مشترك سهامی است که در آنهاي مشترك خارجی، سرمایهگذاريیکی از انواع سرمایه
در ت سهم خود شود و شرکا به طور معمول به نسبگذاران داخلی و خارجی تقسیم میسهام و سرمایه میان سرمایه

اران از طریق گذاران و سهامدمدیریت واحد تولیدي یا خدماتی نقش دارند. در این حالت، روابط میان سرمایه
  شود. قوانین تجاري کشور میزبان تعیین می

 آن انفراو مثبت هاي خارجی است. آثارگذاريترین انواع سرمایهگذاري یکی از متداولاین نوع سرمایه

  : عبارتست
 جدید صادراتی بازارهاي به دسترسی 

 پذیري رقابت سطح ارتقا 

 بنگاهها به مدیریتی و فنی دانش انتقال 

                                                
١ . Joint Venture 
٢ . Direct Joint Venture Agreement 
٣. Direct Investment in Common Stock 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 اقتصادي امنیت 

 کشور ومادي مالی و انسانی منابع اشتغالزایی.  

  1گذاري غیرمستقیم خارجیسرمایه	 -4-2

شود هایی اطالق میگذاريگذاري پورتفوي، به آن دسته از سرمایهگذاري غیرمستقیم خارجی یا سرمایهسرمایه
که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک موسسه یا شرکت مالی بدون آنکه 

دهند. خرید اوراق ر میزبان قرار میگذاري شرکت کنند، سرمایه خود را در اختیار کشومستقیماً در امر سرمایه
هستند که در این  FPIهاي خارجی از انواع ها در معامالت بورس و قبوض سپرده در بانکقرضه و سهام شرکت

  گذار خارجی در اداره واحد تولیدي نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وي نیست. حالت، سرمایه
گذاري و باال بودن دوره سرمایه ها، پایین بودن درجه ریسک، کوتاهگذاريسرمایهگونه هاي بارز ایناز ویژگی

گذاري فرار بودن آن است؛ به عبارتی، در این نوع بودن قدرت نقدشوندگی است. البته ایراد این نوع سرمایه
هادار، سرمایه خود را تواند با فروش سهام یا اوراق بگذار خارجی هر لحظه که بخواهد میگذاري، سرمایهسرمایه

از کشور خارج کند و به کشور دیگري انتقال دهد. در این حالت وقتی اقتصاد کشوري در حالت رکودي باشد یا 
میزان بازدهی سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش یابد، این نوع سرمایه از کشور خارج شده و باعث تشدید 

  نابسامانی و رکود در کشور میزبان خواهد شد.

                                                
١. Foreign Portfolio Investment 



 

 

گذاري  جذب سرمایهجلب و بررسی نقش بخش خصوصی در 
                                         خارجی در استان فارس

 

 
    Page 27 of 173 

  
(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  خارجی يگذارجذب سرمایهجلب و موانع  -3

  

هاي با چالش بسیار مهم است اما اي از اهداف اقتصاديگذار خارجی براي تحقق بخش عمدهجذب سرمایهجلب و 
اقتصادي، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بسیاري روبرو است. در این میان عواملی وجود دارد که بر جلب و جذب 

گذاري توجه به بسترسازي و برطرف نمودن موانع جذب سرمایه ،. بنابراینهستنداثرگذار خارجی  يگذارسرمایه
گذاري بنیادي و نشأت گرفته از فرهنگ و ساختار سیاسی سزایی دارد. برخی از این موانع سرمایهخارجی اهمیت به

هم منشا خارجی  و برخی از دالیلکشور است و یا مربوط به عملکرد عامالن اقتصادي است و منشا داخلی دارند 
  عبارتند از: دارند. عوامل موثر بر سرمایه گذاري خارجی

 درونگرایی اقتصاد -1

ساختار دولتی اقتصاد، ضعف بخش خصوصی، نبود رقابت سازنده و حمایت دولت از برخی صنایع منجر به  
 ،گذار خارجیهد سرمایبنابراین از دی .کندگرا میشود و اقتصاد را دروناقتصاد می رایجاد انحصار دولتی د

هاي اصلی توسعه کشور گذاري در چنین کشورهایی پر ریسک خواهد بود. یکی از اهداف و برنامهسرمایه
 باشد.که در اقتصاد مقاومتی نیز مطرح است حرکت به سمت برونگرایی اقتصاد می

 عدم ثبات اقتصادي -2

هاي مالی و پولی در یک کشور است وم سیاستهاي اقتصادي که در نتیجه تغییرات مدارشد و تنزل شاخص 
گذارد. یکی از معیارهاي شود و بر حجم سرمایه ورودي تأثیر میگذاران میباعث افزایش ناامنی براي سرمایه

گذاري براي هاي خارجی، اطمینان از پایین بودن درجه ریسک سرمایهاساسی براي جذب سرمایه
اران خارجی معموالً دو عامل ریسک و سود را در تعیین مکان گذگذاران خارجی است. سرمایهسرمایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 اقتصادي ثبات با و باز فضاي ایجاد راستاي در هاي دولتدهند. اگرسیاستگذاري مد نظر قرار میسرمایه

  یافت.  کاهش خواهد گذاريسرمایه ریسک میزان باشد،
تر بوده و امنیت سیاسی و پذیر پایینمایهگذاري کشور میزبان و سرپذیري و خطر سرمایههر چه میزان ریسک

گذار بیشتر یهگذاري خارجی از سوي کشورهاي سرمااقتصادي در آن بیشتر برقرار باشد، تمایل براي سرمایه
گذاران به هاي خارجی از سوي سرمایههاي مطرح براي ارزیابی ورود سرمایهخواهد بود. از جمله شاخص

یسک هاي اقتصادي، ریسک ساختار اقتصادي، رسیاسی، ریسک سیاست ریسک :کشور میزبان عبارتند از
گذاري شامل ریسک کاهش ارزش پول، ریسک بازپرداخت بدهی دولت نقدینگی و ریسک خاص سرمایه

  و ریسک نظام بانکی. 
 تورم  -3

 خواهد کمتر ها دارایی در ارزش کاهش میزان باشد تر پایین میزبان کشور در تورم سطح چه هر واقع در

 .یابد می افزایش مستقیم گذاريسرمایه آن جریان تبع به و یافته تقلیل گذاريسرمایه ریسک نتیجه در بود
تقویت  کشور آن به سرمایه ورود جریان طریق از مالی تأمین امکان باشد کمتر کشوري بدهی بار چقدر هر
 بروز شاهد بانک مرکزي، از استقراض طریق از آن تأمین و بودجه کسري وجود صورت شود. در می

  .دارد خارجی سرمایه جریان بر منفی اثر امر این و بود خواهیم میزبان کشور در تورم
  مشکالت مربوط به سیستم ارزي -4
گذار خارجی، مشکالت مربوط به گذاري در هر کشور به خصوص براي سرمایههاي سرمایهیکی از چالش 

 به ارز تبدیل سرمایه نقدي، گذار، به صورت مستمر از سیستم ارزي براي ورودنظام ارزي است. زیرا سرمایه

حقوق استفاده  پرداخت ي،اسناد اعتبار گشایش ماشین آالت، ورود و  سفارش ثبت واحد پول کشور میزبان،



 

 

گذاري  جذب سرمایهجلب و بررسی نقش بخش خصوصی در 
                                         خارجی در استان فارس

 

 
    Page 29 of 173 

  
(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 می ایجاد کشور اقتصادي فضاي در بیشتري اطمینان باشد داشته ثبات ارز نرخ که صورتی درکند. می

  .شودیم تر ساده خارجی گذارانسرمایه براي گیري تصمیم تبع آن به و شود
 هاي گمرکینبود چارچوب مشخص براي تعرفه -5

ت. همچنین گذاري خارجی مشخص نبودن تعرفه براي بعضی از کاالها اسسرمایهیکی از عوامل اثرگذار بر 
رمایه گذاري خارجی گمرکی براي کاالهاي مختلف و باال بودن میزان تعرفه نیز بر س متفاوت بودن میزان تعرفه

  ).1386موثر است (رهبر و همکاران، 
 پیچیدگی، طوالنی بودن و هزینه بر بودن صادرات کاال  -6

 فرآیند طوالنی و پیچیده واردات کاال -7

یکی از مشکالت سرمایه گذاري خارجی، فرآیند طوالنی، پیچیده و هزینه بر واردات کاالست. در این فرآیند 
مشکالت متعددي از جمله انجام آزمایش هاي متعدد در زمان ترخیص برخی کاالها از سوي گمرك، 

ضمن هزینه داشتن، زمان زیادي نیاز دارند. یکی دیگر از این استاندارد و بهداشت است که این آزمایش ها 
برخی از کاالهاي وارداتی چون قبال وارد نشده اند، زمان ورود  .موارد، نداشتن مشخصات فنی استاندارد است

به دلیل نداشتن مشخصات فنی، توسط استاندارد تأیید نمی شوند. اخیرا نیز گمرك براي ترخیص کاالهاي 
کند. براي این کار باید کاالها و بسته بندي مربوطه باز و برچسب وارداتی بر آنها برچسب اصالت نصب می

ند که این امر ضمن ایجاد مشکل، زمان بر و داراي هزینه است. بدین ترتیب، سیستم واردات، به ها نصب شو
 عنوان یک مشکل محسوب می شود.

 مالیات مضاعف -8

 گذارخارجیسرمایه که است طبیعی گذاري خارجی دارد.بر سرمایه  منفی اثر هم مضاعف مالیات وجود 
گذاران خارجی ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد در کشور سرمایه .بپردازد مالیات کشور دو در تواندنمی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 
خود هستند. همچنین باید نسبت به پرداخت مالیات در کشور مقصد نیز اقدام  کنند. براي جلوگیري از 
پرداخت مالیات مضاعف باید دو کشور اقدام به انعقاد موافقتنامه جلوگیري از اخذ مالیات مضاعف کنند ولی 

گذار چنین قراردادي نداشته باشند و امکان اثبات این موضوع نیز کشور مبدا و مقصد سرمایه ممکن است
  میسر نباشد.

 مالیات تبعیضی -9

گذاران هاي داخلی موجب نارضایتی سرمایههاي خارجی به نسبت شرکتباال بودن مالیات براي شرکت
هاي مالیاتی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده ). همچنین، طوالنی1394(بهروزي و همکاران، گردد خارجی می

 هر). 1390گذار خارجی بسیار اثرگذار است (دارینی، گذاران بر جذب سرمایهو نحوه پاسخگویی به سرمایه

 باشد، خارجی بیشتر گذارانسرمایه نیاز مورد ايسرمایه و ايواسطه هاينهاده بر گمرکی هايیتمعاف چقدر

  بود. خواهد بیشتر کشور به FDI جریان
  هاي صنعتیمشکالت مربوط به شهرك -10

شهرك هاي صنعتی، از اساس، با اهداف خاصی ایجاد شده و اگر این اهداف برآورده نشود، ایجاد 
هاي صنعتی بیهوده است. ایجاد زیرساخت هاي الزم از قبیل آب، برق، گاز، فاضالب، جاده در حد شهرك

، تجمیع واحدهاي صنعتی در جاهاي مشخص، تفکیک واحدهاي تولیدي نیاز، رعایت مسائل زیست محیطی
و صنعتی از مکان هاي مسکونی و شهري از اهداف ایجاد شهرك هاي صنعتی است. این تسهیالت و مزایا به 
این دلیل پیش بینی شده اند تا واحدهاي تولیدي تشویق شوند جهت سهولت تولید در شهرك هاي صنعتی 

این، در صورت عدم پیش بینی و ارائه زیرساخت ها و تسهیالت الزم در شهرك هاي مستقر شوند. بنابر
 صنعتی، نقض غرض حاصل می شود. 

 قوانین متناقض و متعدد براي دریافت مجوز صنایع به ویژه صنایع کوچک  -11
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 دریافت مجوزهاي صنایع، به ویژه صنایع کوچک استگذاري خارجی سرمایهیکی از مشکالت مرتبط با 
که دریافت آنها ضروري است. از جمله آنها، جواز تاسیس و پروانه بهره برداري است. این مجوزها، به نوعی 

گاه نمایان شدن مشکالت حوزه صنعت و معدن است. قوانین و مقررات متعدد و بعضا متناقض، در زمان وگل
ها، در زمان صدور مجوز  صدور مجوزهاي فعالیت اعمال می شوند و وجود هر گونه مشکل در این زمینه

 .کندبروز می

  مقررات اداري پیچیده -12
شود، مقررات اداري پیچیده و طی کردن مراحل گذار مییکی از مواردي که موجب سرخوردگی سرمایه 

اداري زیاد چه در هنگام ورود سرمایه و چه هنگام اجراي برنامه است. در اکثر کشورهاي دنیا با کاستن مراحل 
کنند. در کشور ما به دالیل گذار جلوگیري میچیده و تسهیل شرایط، از بروز سرخوردگی سرمایهاداري پی

ناشی از اقتصاد دولتی، حجم عملیات بروکراتیک در جذب و بکارگیري سرمایه باالست. در قانون تشویق و 
ها مربوط به بررسی برنامهمور اداري گذار خارجی، تدابیري براي کاستن این مراحل و تسهیل احمایت سرمایه

گذاري گذاري و همچنین ایجاد مرکز خدمات سرمایهو ارائه پاسخ و صدور مجوزهاي الزم براي سرمایه
 ). 1394ت (بهروزي و همکاران، خارجی اتخاذ شده اس

  شفافیت اطالعات: -13
 ارزیابی رجی بهخا گذارانسرمایه اعتماد باشد تر سهل آن به دسترسی و تر شفاف اطالعات چقدر هر

 .شود می تسهیل کشور به گذاريسرمایه جریان و بیشتر هایشان

 مشکالت مربوط به اداره کار  -14

با مسائل نیروي انسانی درگیري مستقیم دارند و وجود هرگونه برخورد خارج از  ،کلیه بنگاه هاي اقتصادي
چارچوب، از یک سو، و عدم وجود مقررات شفاف، از سوي دیگر، باعث ایجاد چالش براي بنگاه هاي 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

شود. شود. یکی از مشکالت سرمایه گذاري خارجی به نیروي کار و اداره کار مربوط میاقتصادي می
  بط با اداره کار در دو بخش قابل بررسی است:مشکالت مرت

  مشکالت مرتبط با قوانین و مقررات.  الف: 
 مشکالت و موانع مرتبط با صدور و تمدید پروانه کار. ب: 

 درصد سهام متعلق به طرف خارجی  49ها با بیش از جلوگیري از ثبت شرکت -15

قانون اساسی، ثبت شرکت  81مختلف، از جمله اصل بر اساس تفاسیر خاص و سلیقه اي از قوانین و مقررات 
چون قانون در  .ایرانی با مالکیت اکثریت سهام توسط اشخاص خارجی فراز و نشیب هایی داشته است

(دارینی،  خصوص عدم وجود مشکل در ثبت شرکت ایرانی با سهامداري اکثریت خارجی صراحت ندارد
1390.( 

 بیگانه بر روي تولیدات قانون جلوگیري از استفاده کلمات -16

 بین معتبر و بزرگ هاي شرکت ویژه به مختلف، هاياستفاده از نام و عالئم تجاري یکی از اصول شرکت 
 تجاري خاص عالمت و نام متمادي، هايسال طی در ها شرکت این. است اقتصادي فعالیت انجام براي المللی،

تواند حتی شرکت کنند. وجود هرگونه مشکل در این زمینه میز آن استفاده میا و شناسانده جهان در را خود
 .را از فعالیت اقتصادي باز دارد

 مشکالت مربوط به صدور روادید و ویزا  -17

گذاران است. یکی از موضوعات اصلی در جذب سرمایه گذاران خارجی، سهولت در ورود و خروج سرمایه
که بایستی با رعایت مالحظات سیاسی و امنیتی، تسریع در باشد متولی این امر نیز وزارت امور خارجه می

صدور روادید را مد نظر داشته باشد. در برخی موارد سرعت در اخذ روادید و ضرورت حضور یک سرمایه 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 
گذاري در زمان مشخصی براي احیاء یک پروژه حیاتی است و با گذر زمان ممکن است امکان جذب آن 

 ).1394(بهروزي و همکاران،  پذیر نباشد گذار براي پروژه امکانسرمایه

 گذاران خارجی موانع فرهنگی و داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه -18

میزبان  ارتباط و تعامل ضعیف بین مردم یک کشور و اتباع خارجی و کمبود مدارس دو زبانه در کشور
 گذار خارجی داشته باشد.تواند اثرات منفی بر جذب سرمایهمی

 هاي کشوربنادر کشور به عنوان گلوگاه ضعف -19

 )1391نی، ها و ممنوعیت فروش بعضی از کاالها و خدمات به یک کشور خاص (معمارزاده و امیتحریم -20

 عدم توافقات داخلی بر سر جذب سرمایه خارجی -21

ار براي شرکت تواند به صورت آهسته و خزنده صورت پذیرد و نهایتا ادامه کخلع ید از مالکیت که می -22
 شود.فایده کند و سبب خروج شرکت خارجی از کشور میزبان میخارجی را بی

 هاگذاريگذاري و ضعف در تامین بیمه سرمایهباال بودن ریسک سرمایه -23

گذار با خطراتی گذاري کامال مساعد باشد، اما سرمایهحتی اگر انگیزه هاي اقتصادي، مالی و فنی براي سرمایه
از قبیل سلب مالکیت، عدم امنیت جانی و مالی، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و غیره مواجه باشد، وي 

گذار خارجی که در محیط خارج از موطن گذاري و بویژه سرمایهگذاري نخواهد کرد. سرمایهاقدام به سرمایه
اصلی خودش به کسب و کار می پردازد، حساسیت زیادي نسبت به خطرات فوق دارد و همان طور که قبال 

گذار مهم ترین عامل است. در راستاي رفع این نگرانی، کشورها نیز ذکر شد، امنیت سرمایه و سود براي سرمایه
گذار را به حداقل ممکن برسانند. یکی از فاده می کنند تا نگرانی سرمایهاز ابزارها و روش هاي مختلفی است

گذار خارجی است. در بسیاري از کشورها، قوانین بیمه کشور این روش ها، اجراي قوانین بیمه براي سرمایه
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شود و در صورت بروز حوادث و خطرات، با پرداخت خسارت بین اتباع داخلی و خارجی تبعیض قائل نمی
 )1396(آرگون،  .کندالنه، زیان آنها را جبران میعاد

عمومی به  قانون ملی کردن و انتقال مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی با این پیش فرض که مالکیت -24
 نفع مردم است

 جنگ، شورش و آشوب در یک کشور  -25

 فساد مالی به شکل رشوه و درخواست مبالغ ویژه در زمینه مجوزهاي مختلف  -26

 )2001، 1سرمایه انسانی پایین و کم بودن نسبت شاغالن با تحصیالت باال به کل شاغالن (ریولین -72

 مزیت دیگر ماهر غیر کار نیروي شود، وجودمی ترپیچیده جهان در خدمات و کاالها فرایند تولید هرچه

 دیده آموزش کار نیروي یک از که هستند ترموفق سرمایه جذب در کشورهایی رود. لذانمی شمار به

 باشند. برخوردار

 کوچک بودن اندازه بازار -28

یابد و تر باشد میزان پیامدهاي خارجی مثبت کاهش میهرچه میزان اندازه بازار در یک کشور کوچک
 باشد هنشد اشباع هنوز و باشد تر گسترده کشوري بازار چقدر هریابد. گذاري خارجی کاهش میسرمایه

 .شودمی تقویت کشور آن به سرمایه جریان

  میزان رشد اقتصادي -29
 یابد.گذاري خارجی کاهش میهرچه میزان رشد اقتصادي یک کشور کمتر باشد سرمایه

 گذاري داخلیمیزان سرمایه -30

                                                
١. Rivlin 
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گذاري داخلی در یک کشور نشان دهنده میزان گرایش مردم آن کشور به کسب و با توجه به اینکه سرمایه
گذار خارجی تمایل کمتري گذاري داخلی کمتر باشد، سرمایهکار و امید به آینده است بنابراین هرچه سرمایه

  گذاري در آن کشور دارد. به سرمایه
 وضعیت نامناسب محیط کسب و کار -31

 حاکمیتی، هايدستگاه کیفیت مانند اقتصادي واحدهاي عملکرد بر مؤثر عوامل کسب وکار محیط از منظور

هیالت از مشکالت دریافت مجوزها، دریافت تس .است وغیره ها زیرساخت کیفیت مقررات، و قوانین ثبات
ازارهاي غیررسمی از طریق بها، ، ضعف در بازارهاي سرمایه براي تأمین مالی و نرخ باالي تأمین مالی بانک

 باشد.هایی است که بیان کننده نامساعد بودن محیط کسب و کار میاز جمله مؤلفه

 هاي اقتصادي مناسبنبود زیرساخت -32

- گذاران خارجی براي حضور در کشور میهاي مناسب منجر به کاهش تمایل سرمایهعدم وجود زیرساخت

 مؤثر وغیره عوامل ارتباطی هايسیستم بنادر، ها،راه نظیر تر گسترده اقتصادي هايساخت زیر شود. وجود

 هستند. سرمایه جذب در

 گذاري خارجیهاي الزم و جذاب در قانون حمایت و تشویق سرمایهکافی نبودن مشوق-33

 گذارگذاري و بازاریابی در راستاي جذب سرمایههاي سرمایهضعف در شناساندن فرصت -34

هاي سرمایه در جهان، عدم ، آشنا نبودن متقاضیان سرمایه با شرایط جذب سرمایه و کانونضعف اطالعات
ر، هاي اقتصادي یک منطقه و یا یک کشوهاي داراي بازده و فرصتآشنایی با فنون مذاکره، عدم معرفی طرح

 .گذاري خارجی اثرگذار استبر میزان سرمایه

  ضعف نظام بانکی -35
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 کشور بانکی نظام وضعیت چقدر هر باشد. هاي بانکی جهاندلیل عدم انطباق با نظام بهتواند میاین ضعف  

ي برا را الزم هاي زمینه دهد، خود ارائه مشتریان به بیشتري و ترسهل تسهیالت و باشد تر قوي
  آورد.می  فراهم بیشتر خارجی گذارانسرمایه

 تجاري تراز ثبات -36

خارجی  گذارانسرمایه اعتماد نتیجه در و بوده خارجی تجارت نظام پایداري مفهوم به تجاري تراز ثبات 
  د.نمای می جلب گذاريسرمایه به را

  گسترده رسانی اطالع شبکه وجودعدم  -37
 کار، نیروي خصوص در را دقیق و روز به اطالعات که قوي رسانی اطالع هشبک یک وجود صورت در 

 تقویت کشور به سرمایه ورود انگیزة دهد، قرار گذارانسرمایه اختیار در غیره و امتیازات ها،ساخت زیر

 . شودمی
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  گذاري خارجی بر کشور میزبانآثار سرمایه -4

 عدادي ازتنتایج است. مبهم خارجی، بر رشد اقتصادي گذاري یر سرمایهتغمتاثیر ات، قیقبراساس نتایج تح 
متغیرهاي خرد  وآن بر رشد اقتصادي  معنادار خارجی حاکی از تاثیر گذاريشده در مورد سرمایه تحقیقات انجام

کند که رابطه میان هاي اقتصادي بیان می). برخی از مدل1392 وشیرمرد، جهانگرد(و کالن اقتصادي است 
در ، مدلی که گذاري مستقیم خارجی و رشد اقتصادي به مداخله عوامل دیگر مشروط است. به عنوان مثالسرمایه

ي مشروط به گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادکنند که اثر سرمایهارائه شد پیش بینی میالعات مختلف مط
هاي مالی ریسک توسعه بازارهاي مالی کشورهاي میزبان است. بر اساس نظر اقتصاددانان، عملکرد خوب بازارهاي

ا کاهش می رفناوري هاي جدید هستند  گذاري که توسط بنگاه هاي محلی که به دنبال تقلیدطبیعی در سرمایه
گذاري مایهتوسعه بازارهاي محلی پیش شرط مهمی براي اثر مثبت سر ات صورت گرفتهدهد. با توجه به مطالع

  مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي است.

عنوان  اند. بهبرخی از مطالعات نقش محوري جریان سرمایه خصوصی براي ارتقاء کارایی اقتصادي را تأیید نموده
تواند سرمایه اضافی را ) مطرح نمودند که حضور جریان سرمایه خارجی می1998و همکاران ( 1مثال، بورنسز تین

براي پس انداز محلی و ارتقاء سرمایه تجمعی فراهم آورد. بنابراین، جریان سرمایه می تواند رشد اقتصادي را از 
گذاري ) سرمایه2004و همکاران ( 2کوزمطالعه  بر اساسهد. طریق سرریز دانش و تأثیرات کارایی بازار افزایش د

مستقیم خارجی اثر منفی نوسانات ستاده بر رشد اقتصادي را کاهش می دهند، در حالی که جریان هاي مالی دیگر 
گذاري مستقیم خارجی با معرفی فناوري هاي جدید مانند کنند. سرمایهرابطه منفی نوسانات رشد را تشدید می

                                                
١ Borensztein 
٢ Kose 
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اي جدید در افزایش موجودي ها و تنوع در کاالهاي سرمایههاي مدیریتی، ایدههاي تولید جدید، مهارتشیوه
  .)1391(فرزین و همکاران،  کندسرمایه و همچنین رشد اقتصادي کمک می

گذاري مستقیم خارجی سیستم مالی، تخصیص کارامد منابع را افزایش می دهد و با توجه به جریان ورودي سرمایه
د انتشار کند. سیستم هاي مالی توسعه یافته تر ممکن است به رونبه ظرفیت جذب در کشور میزبان کمک می

ي مالی خوب ) اهمیت واسطه ها1911گذاري مستقیم خارجی کمک کنند. شومپیتر (فناوري هاي مرتبط با سرمایه
ل مطرح نموده تصادي در یک قرن قبتوسعه یافته را در افزایش نوآوري تکنولوژیکی، موجودي سرمایه و رشد اق

مایه اختصاص کند که عملکرد خوب بازارهاي مالی از طریق کاهش هزینه مبادله، سرهمچنین مطالعات تأیید می
. عالوه بر این، مک داده شده در پروژه هاي با بازدهی باال تضمین می شود و در نتیجه رشد اقتصادي باال می رود

ملکرد و فرایند عه بازارهاي مالی براي پروراندن پذیرش فناوري هاي داراي بهترین کند که توسعکینون مطرح می
الی، هزینه مالی م) دریافتند که توسعه 1998یادگیري از طریق انجام کار الزم و کافی است. راجان و زینگالس (

 ).1391(فرزین و همکاران،  خارجی بنگاه را کاهش می دهد و منجر به ارتقاي رشد می شود

هاي در مدل هاي اخیر رشد درونزا توجه به بخش مالی داخلی به عنوان مکانیزم انتقال سطح تکنولوژي میان جریان
ها سیستم مالی خوب توسعه یافته از دو مسیر جمع آوري پس انداز. سرمایه بین المللی و رشد اقتصادي شده است

گذاري، افزایش دهد. نظارت بر پروژه هاي سرمایه گذاري تأمین مالی راکه ممکن است حجم قابل دسترس سرمایه
که موجبات کاهش هزینه بدست آوردن اطالعات و افزایش بهره وري در جریان پروژه ها را فراهم می آورد 

اي توسعه یافته و یا با رشد ) جامعه1966( 1بر اساس مطالعات پاتریک. سبب تسریع در رشد اقتصادي می گردد
د نهادهاي مالی مدرن و خدمات گوناگون آن است. بر خالف نظریه مک کینون و شاو که اقتصادي باال نیازمن

معتقد بودند بازارهاي مالی توسعه یافته الزمه رشد اقتصادي باالست. پاتریک معتقد است که جامعه توسعه یافته 

                                                
١ Patrick 
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صاد به رشد بازارهاي کند که رشد بخش هاي واقعی اقتبه نهادهاي مالی مدرن و خدماتش نیاز دارد و مطرح می
) دو متغیر رشد اقتصادي و بازارهاي مالی توسعه یافته 9019( 1جوانویچ کند. بنابر نظر گرین ومالی کمک می

اي متقابل با یکدیگر دارند، به این معنا که آنها در بلندمدت بر هم تأثیر گذارند. به این ترتیب که در آغاز رابطه
کند، اما جاد نهادهاي مالی و عرضه انواع دارایی ها به رشد بیشتر اقتصاد کمک میرشد، بازارهاي مالی از طریق ای

کند. پس از کامل شدن مراحل توسعه این رابطه برعکس شده و رشد اقتصادي به توسعه بازارهاي مالی کمک می
  3هستند. لوین) متعقدند که سیستم هاي مالی در بهره وري و توسعه نقش مهمی را دارا 2000و همکاران ( 2بک

که یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار سرمایه رشد اقتصادي است که با تکامل  است ) معتقد1998(
روند آن نیاز به نهادهاي مالی بیشتر می شود. این رشد تقاضا منجر به ایجاد نهادهاي مالی جدید و پیچیده شده تا 

ادي عالوه بر اینکه از طریق قیمت ها بر عرضه و تقاضاي بازار اثر می بتواند پاسخگوي نیاز جامعه باشد. رشد اقتص
گذارد (طبق نظریه راسل) می تواند سطح اطمینان بازار را نیز افزایش دهد و از این طریق زمینه هاي رشد تقاضاي 

وي تمام بخش متوجه شد که رشد اقتصادي به تنهایی پاسخگ )1998( داخلی و بین المللی را فراهم می آورد. لوین
مالی و اقتصادي نیز بر بازار تاثیر گذار است (فرزین و همکاران،   هاي بازار نیست و عامل دیگري بنام سیاست هاي

1391.( 

روه بخش براساس نتایج تحقیق انجام شده در خصوص بررسی اثرات سرریز ورود بنگاه هاي خارجی به زیر گ
داخلی می  یوند هاي پیشین موجب افزایش بهره وري بنگاه هايگذاري خارجی از طریق پصنعت ایران، سرمایه

  )1391 و نجاتی، نباشود (مرز

                                                
١ Greenwood & Jovanovic  
٢ Beck 
٣ Levine 
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گذاري مستقیم خارجی به عنوان عاملی براي انتقال فناوري پیشرفته، مدیریت کار آمد و توسعه منابع انسانی سرمایه
و مالی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. اما تأثیر این متغیر بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه (میزبان) به شرایط 

تگی دارد. به طوري که در کشورهاي مورد مطالعه، اتخاذ محیطی براساس نوع استراتژي توسعه اتخاذ شده بس
گذاري سیاست برونگردي توسعه صادرات با گرایش به خلق مزیت نسبی، امکان بهره مندي از اثرات مثبت سرمایه

گذاري خصوصی داخلی و خالص مستقیم خارجی را فراهم آورده است که این امر در بلند مدت بر سرمایه
  ).1380، سید نورانی(گذاشته است  مثبتصادرات تأثیر 

کنند و با بسیاري از کشورها، به ویژه کشورهاي در حال توسعه، براي رسیدن به توسعه اقتصادي تالش بسیار می
گذاري کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادي مستمر خود را در گرو سرمایهاتخاذ سیاست هاي اقتصادي می
م تشکیل سرمایه کافی می تواند به کاهش بهره وري بینجامد که آن نیز به کاهش تأمین نمایند. از طرف دیگر، عد

  )1390،  (دارینی دسطح درآمدها و رشد اقتصادي و قدرت کی تولید، منجر خواهد ش

از جمله منافع و مزایاي مذکور می توان به تأمین سرمایه انتقال دانش فنی و فناوري، تأمین بخشی از منابع ارزي و 
تراز ارز، افزایش کیفیت کاالي داخلی و بازدهی تولید، انتقال مهارت هاي مدیریتی، باالرفتن حاشیه امنیتی  بهبود

کشور، تعامل با اقتصاد جهانی، دسترسی به بازارهاي جهانی و افزایش صادرات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهاي 
بهره وري نیروي کار، تأثیر در رشد و توسعه  کشور (مالیات و عوارض) آموزش نیروي انسانی داخلی و افزایش

  )1389شاوردي و همکاران ، اقتصادي کشور، ورود ماشین آالت و تجهیزات جدید و پیشرفته اشاره نمود (

گذاري خارجی مضراتی نیز براي کشور گذاري مستقیم خارجی، سرمایهعالوه بر منافع ذکر شده براي سرمایه
توان به امکان تسلط خارجیان بر اقتصاد انتقال معکوس سرمایه و ارز در بلندمدت می ،لهاز جممیزبان به دنبال دارد. 

به انتقال تکنولوژي پیشرفته و فناوري مفید، عدم  گذاران خارجیو خروج درآمدهاي ارزي، عدم تمایل سرمایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

مخدوش کردن ساختار پرداخت مالیات بر درآمد و کم نشان دادن سود، آسیب به محیط زیست، ایجاد انحصار و 
بهروزي و همکاران، بازار، وابستگی اقتصادي و فناورانه، افزایش نوسانات و ناپایداري اقتصادي اشاره نمود (

1394(  
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  خارجی يگذارهاي جلب و جذب سرمایهراه -5

  گیرد.گذاري تفاوت وجود دارد که مورد بررسی قرار میبین جلب و جذب سرمایه

 خارجی:گذاري هاي جلب سرمایهراه -1-5

از: حذف مقررات،  ندعبارتگذاري خارجی وجود دارد که هاي مختلفی براي جلب سرمایهطبق مبانی نظري، راه
گذاران هاي دست و پاگیر و موازي، ایجاد اطمینان و تضمین بلندمدت به سرمایهبروکراسی پیچیده و بعضی رویه

هاي با اولویت و اعطاي امتیازات خاص به طرحي مزیت دار بندي طرح ها در خصوص عدم تغییر قوانین، اولویت
 با ارز نرخ کردن نرخی تک ،)…گذاري(راه ارتباطی، آب، انرژي وباال، ایجاد زیرساختهاي الزم براي سرمایه

 بانکهاي از تسهیالت دریافت شرایط تسهیل ارز، تسعیر نرخ نوسانات ریسک کاهش و مربوطه جوانب رعایت
 با دولتی شبه و دولتی بخش بین تبعیض رفع و انحصار شکستن خارجی، و داخلی گذارانسرمایه براي داخلی
گذاران، تخصیص اي، مشوق هاي تولیدي و صادراتی براي سرمایهاي مالیاتی و بیمههبخشودگی خصوصی، بخش

در پیمان هاي جهانی تجارت بودجه و الزام بخش دولتی در پرداخت بدهی ها به بخش خصوصی، عضویت ایران 
ریع و س انتشار هدف، بازارهاي برخی به صادرات راستاي در جانبه دو تجاري قوي هايپیمان و	 WTOمانند 

، ایجاد فضاي کسب و شفاف اطالعات مالی و استفاده از نرم افزارهاي نوین و به روز دنیا جهت انتشار اطالعات
کار مناسب، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، ثبات الزم در نظام اعتبارات و مالیات، تضمین الزم براي اجراي 

  .اجراي قراردادهاقرادادها 

برخورداري از یک مکانیزم و نظام تامین مالی مناسب جهت ، یکی از ضرورت هاي رشد پایدار و باالهمچنین، 
گذاري مدون براي جلب سرمایه جدید به چرخه تولید است. به همین منظور تدوین برنامع جامع وهاي ورود سرمایه

داشته باشند. را گذاران به سرمایهي یک کشور هایی که سعی در شناساندن مزیت ها، برنامهبسیار ضروري است
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

تر تواند ورود سرمایه را جذابمیهایی است که در این راستا، عالوه بر موارد ذکر شده، بازار ایران داراي مزیت
انرژي و سوخت ارزان، میزان دستمزد حقیقی پایین نیروي کار در ایران (به نسبت ها عبارتند از: کند. این مزیت

سایر کشورهاي مطرح منطقه و توسعه یافته)، محور ترانزیتی بودن و موقعیت مناسب ایران جهت دسترسی به بازار 
ه باید با برنامه هاي جامع و مدون خطوط ارتباطی به خصوص خطوط ریلی کشور کشورهاي همسایه که البت

 .گسترش یابد

  :خارجی گذاريهاي جذب سرمایه راه -2-5

باشد و این مورد از اهمیت باالیی همراه انتقال تکنولوژي به کشور  بایست بامیگذاري خارجی جذب سرمایه 
براي سیاست گذاران برخوردار است. همچنین برنامه اي جامع براي تامین مالی مناسب در کشور باید تدوین شود 

 و بپذیرد سرمایه جذب در را تري پُررنگ نقش نیز سرمایه بازار	که در کنار تامین مالی خارجی و تقویت آن، 
 صورت به هم بانکی نظام در مالی مشکالت هاي ریشه تا است الزم حال عین در باشد، داشته تري برجسته نقش

ف مقررات و رویه هاي پیچیده و ایجاد امنیت حذ قوانین، اصالح. شود رفع جامع اي برنامه با و بررسی مناسب
لد اصالتاً هاي موگذاريبایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. سرمایهبراي سرمایه هاي داخلی و خارجی نیز می

گذاري هاي رانتی محتاطانه و بدبینانه اي دارند اما در مقابل سرمایهگذاري هاي فراري هستند و ذاتاً نگاه سرمایه
به طور چشمگیري به دنبال فضاي اقتصادي متشنج و غیرقابل کنترل هستند چون تنها در این شرایط می توانند 

  کسب منفعت نمایند

 فضاي 	گذاري خارجی وبا اصالح برخی از قوانین براي ارتقاي سرمایه توانندمی هاکشور گذاريالس قانونمج
 توانمند خصوصی بخش وجود .دنکن پررنگ را خارجی و داخلی خصوصی بخش حضور ، کشور کار و کسب

  باشد. 	گذاري خارجی کشورهاي مختلفهاي سرمایهمشوق تواندمی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

یگاه اقتصادي جا جمله از ها زمینه همه در تأثیرگذار موضوع ،ساله 20 انداز چشم سند اینکه به توجه با در ایران
گذاري خارجی جهت دستیابی به اهداف این سند چشم کشور است، الزم است مشکالتی قانونی فراروي سرمایه

هاي اقتصادي کشور (برق اندار با تعامل مثبت و هماهنگی مجلس و دولت حل شود. کمک به ارتقاي زیرساخت
مکان پذیراست و نقش موثري جهت ا دولت و مجلس همکاري با) …هاي کشور وي، آب، توسعه راهوانرژ

 گذاري بخش خصوصی خواهد داشت.تسهیل سرمایه

داخلی  هاينشستشامل: برگزاري گذاري وجود دارد سایر انتظاراتی که از مجلس و دولت براي تسهیل سرمایه
نا سازد، آش کشور در گذاريسرمایه مزایاي با 	کشور، تا افکار عمومی راهاي اجرایی و خارجی از طرف دستگاه

هاي دست و پاگیري که براي حضور بخش خصوصی وجود دارد، تسهیل ورود نامهحذف قوانین، رویه ها و آیین
با رعایت جوانب  کشور به سازمانهاي بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، تک نرخی نمودن نرخ ارز

گذاران، پرداخت بدهی هاي مالیاتی و بیمه اي یا مشوق هاي تولیدي و صادراتی براي سرمایهربوطه، بخشودگیم
ها و پیمانکاران خصوصی، کاهش نرخ بهره تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی و بخشش هاي دولت به بانک

اران داخلی گذابل اتکا براي سرمایههاي قجرایم دیرکردي که ناشی از شرایط کلی اقتصاد کشور باشد، ایجاد بیمه
  .وخارجی

 گذار خارجیجذب سرمایهجلب و نقش بخش خصوص در  -3-5

 خدمات مراکزبخش خصوصی، مثل اتاق بازرگانی، سندیکاهاي مختلف بخش خصوصی و غیره به عنوان 

 هايکمک و گذاريسرمایه سازمان نماینده گذاري خارجیدر جلب و جذب سرمایه استانی گذاريسرمایه

 داخلی گذاريسرمایه متقاضیان و گذارانسرمایه مراجعه کلیه کانونباشند. این مراکز می ایران فنی اقتصادي و

 مجوزدهنده و خدمات اجرایی هايدستگاه کلیه و گذاريسازمان سرمایه با استان ماهنگیه مرجع و خارجی و
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 امور تسریع و تسهیل حمایت،عالوه بر  اکزمر این اصلی وظایف از ند.باشمی هااستان سطح در گذاريسرمایه

 هماهنگی ،استان گذاريسرمایه هايفرصت معرفی و شناسایی به توانمی هااستان در گذاريسرمایه به مربوط

 مجوزهاي اخذ به امور مربوط هرگونه و نمود اشاره استان در گذاريسرمایه متقاضیان اجرایی امور پیگیري و

  .دارند عهده بر نیز را گذاريسرمایه انسازم از خارجی گذاريسرمایه

ها هستند. یک گذاران خارجی شبه دولتیبزرگترین چالش و ریسک براي حضور در اقتصاد ایران از منظر سرمایه
گذار خارجی برمبناي منطق اقتصادي به دنبال تولید و عرضه محصوالت و خدمات در داخل و خارج ایران سرمایه

ما اگر در میان این رقبا، شبه دولتی هم حضور تواند و باید با رقباي متعددي رقابت کند ااست، در این مسیر می
مشکالتی که از رقابت با یک شبه دولتی ها باشد. به نفع شبه دولتیها و ارتباطات ممکن است داشته باشند، رانت

گذاران دولت باید براي جلب سرمایه. گذاري منجر شودشود و حتی ممکن است به شکست سرمایهناشی می
گذاران داخلی با انحصارات مقابله کند، به وضعیت قوانین و مقررات سروسامان دهد یهخارجی و کمک به سرما

. ردو زمینه رقابت واقعی را فراهم آورد. از این رو باید به سمت یک بازنگري در نظام اقتصادي حرکت ک
موجود عجیب هاي مختلف در این نظام باید در سه قالب کامالً خصوصی، تعاونی و دولتی تعریف شوند و بخش
گذاران خارجی مسیر خود را براي دسترسی ایی به نام شبه دولتی نباید امکان و حق حیات داشته باشد. سرمایهالخلقه

گذاران سرمایه است کهد به همین دلیل نکند و در این بررسی قطعاً رقبا را نیز ارزیابی مینکنبه بازار بررسی می
اند اند که به دولت مرتبط بودههایی رفتهاند اغلب سراغ حوزهشده ایران خارجی که تاکنون حاضر به همکاري با

 .مانند خودروسازها

 صورت هادولتی شبه و دولتی هايشرکت دولت، توسط ما کشور در تولیدي هايفعالیت درصد هشتاد حدود
 استفاده در دولتی هايشرکت که است آن جهان سطح در دولتی هايشرکت کلیدي هايویژگی از یکی. گیردمی
 حداکثر و تولید در هاهزینه کردن حداقل هدف با خصوصی بخش اما. نیستند قایل خود براي محدودیتی منابع، از
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 نوسازي و توسعه گذاري مجدد،سرمایه براي باالیی بالقوه توان لذا و کندمی فعالیت سود و درآمد خروجی، سازي
 قابل بخش خصوصی، هايبنگاه از متنافر و متفاوت عملکردي با دولتی هايشرکت ما کشور در. باشدمی دارا

 مردم از توجهی قابل نیازهاي که خصوصی بخش به اندکی سهم لذا و اندداده اختصاص خود به را منابع از توجهی
 .است یافته اختصاص کند تأمین تواندمی را
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 گذاري خارجی در مطالعات و اسناد باالدستیسرمایه -6

اسناد باالدستی نیز، بر لزوم تعامل جهانی و افزایش رشد اقتصادي تأکید شده است. براي تحقق اهداف سند در 
انداز و بهبود وضعیت اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي مورد توجه است و با توجه به اینکه منابع داخلی به تنهایی چشم

توان به اهداف برنامه گذاري خارجی مید سرمایههاي مورد نیاز کافی نیست بنابراین با رشگذاريبراي سرمایه
 تسهیل در با گذاريسرمایه جذب مانند کاهش نرخ بیکاري و افزایش نرخ رشد اقتصادي دست یافت. براي

هاي طرح اجراي مالیاتی، هايمعافیتیارانه،  اعطاي خاص، اعتبارات تخصیص مقررات، و قوانین
 کلی هايسیاست قانون تصویب و خارجی گذارياز سرمایه حمایت و تشویق قانون تصویب گذاري،سرمایه

 انتقال ها،پروژه تأمین مالی به کشور نیاز گذاري،سرمایه موضوع اهمیت به توجه اساسی با قانون 44اصل

  .است گرفته و غیره صورت مناسب اشتغال ایجاد تکنولوژي،

  خارجی گذاريسرمایه حمایت و تشویق قانون -1-6

 کلیه باشد.می خارجی گذاريسرمایه بر حاکم قانون خارجی، گذاريسرمایه حمایت و تشویق قانون

 قانون براساس که حقوقی .گذاري کنندسرمایه کشور در قانون این اساس بر توانندمی خارجی گذارانسرمایه

 :باشدمی موارد ذیل شامل گیرد می تعلق خارجی گذارسرمایه به مذکور

 خارجی ارز به آن منافع و سرمایه و سود انتقال حق -

 خارجی سرمایه شدن ملی و مالکیت سلب از ناشی خسارت دریافت حق - 

 اجراي یا توقف ممنوعیت موجب که دولت مصوبات یا قوانین وضع از ناشی خسارت دریافت حق - 

 .گردد خارجی گذارسرمایه مالی قراردادهاي

  داخلی گذارانسرمایه با برابر و یکسان رفتار از برخورداري - 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذار خارجی که در این قانون بیان شده است حمایتی در جذب سرمایه و تشویقی همچنین از جمله عوامل
  توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 .خارجی گذارسرمایه هاي شرکت تولیدات مورد در مالیاتی معافیت. 1

 .گذارانسرمایه اي بیمه هايپوشش اعطاي .2

 .جیخار گذارسرمایه هايشرکت نیاز مورد هاينهاده واردات مورد در گمرکی هايمعافیت . اعطاي3

  .محلی کار نیروي امر آموزش در یارانه . اعطاي4
 .گذاريسرمایه براي آزاد مناطق .  ایجاد5

 .برق و آب نظیر ترارزان عمومی خدمات و بنایی زیر تسهیالت . اعطاي6

 ها.کردن آن ملی و مصادره از جلوگیري و سرمایه اصل و سود برگشت . تضمین7

   :باشدمی زیر معانی داراي قانون این در شده بکاربرده عبارات و اصطالحات - 1 ماده
  .خارجی گذاريسرمایه حمایت و تشویق قانون - قانون

 که خارجی منشاء با سرمایهاز  استفاده با ایرانی یا و غیرایرانی حقوقی یا حقیقی اشخاص - خارجی گذارسرمایه
  .باشند نموده اخذرا ) 6( ماده موضوع گذاريسرمایه مجوز

 شودمی وارد کشور به گذارخارجیسرمایه توسط که نقدي غیر یا و نقدي از اعم سرمایه انواع - خارجی سرمایه
   : گرددمی زیر موارد شامل و

 تأیید مورد که وجوه طرق انتقال دیگر یا بانکی نظام طریق از تبدیل، قابل ارز صورت به که نقدي وجوه - الف
  وارد شود. کشور به باشد،ایران  اسالمی جمهوري مرکزي بانک
  تجهیزات. و آالت ماشین - ب
  کمکی. و افزودنی اولیه، مواد و منفصله قطعات یدکی، قطعات و ابزار - ج
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  تخصصی. خدمات و تجاري عالئم و اسامی فنی، دانش اختراع، حق - د
  خارجی. گذارسرمایه انتقال قابل سهام سود -هـ
  .دولت هیأت تصویب با مجاز موارد سایر - و

مجوز  ذاخ از موجود پس یا جدید اقتصادي بنگاه یک در خارجی سرمایه بکارگیري - خارجی گذاريسرمایه
  .گذاريسرمایه
 صادر خارجی گذاريمورد سرمایه هر براي قانون این) 6( ماده برطبق که مجوزي - گذاريسرمایه مجوز

  .شودمی
 امور وزارت قانون تشکیل) 5( ماده موضوع ایران فنی و اقتصادي هايکمک و گذاريسرمایه سازمان - سازمان
  .1353,4,24 مصوب دارائی و اقتصادي

 .قانون این) 6( ماده موضوع خارجی گذاريسرمایه هیأت - هیأت

 خارجی سرمایه پذیرش عمومی شرایط - دوم فصل

 کشور جاري ومقررات قوانین سایر رعایت با و قانون این براساس خارجی گذاريسرمایه پذیرش - 2 ماده
 ضوابط براساس خدمات و کشاورزي صنعتی، معدنی، از اعم تولیدي فعالیتو  آبادي و عمران منظور به بایستمی
  :پذیرد صورت زیر

 صادرات افزایش و فرصتهایشغلی افزایش تولیدات، کیفیت ارتقاء آوري،فن ارتقاء اقتصادي، رشد موجب - الف
  .شود
 تولیدات وتضییع کشور اقتصاد در اخالل زیست، محیط تخریب عمومی، منافع و ملی امنیت تهدید موجب - ب

  .نشودداخلی گذاریهايسرمایه بر مبتنی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 که است ايویژه امتیاز،حقوق از منظور نباشد خارجی گذارانسرمایه به دولت توسط امتیاز اعطاي متضمن - ج
  .دهد قرار انحصاريموقعیت در را خارجی گذارانسرمایه

 کاال رزشا به قانون نسبت این موضوع خارجی گذاريسرمایه از حاصل تولیدي خدمات و کاال ارزش سهم - د
) %25( صددر پنج و بیست از بخش اقتصادي هر در مجوز، صدور زماندر  داخلی بازار در شده عرضه خدمات و
 از یک هر در گذاريسرمایه میزان و هارشته تعیین بود. بیشتر نخواهد) %35( درصد پنج و سی از رشته، هر در و

 و کاال یدتول جهت خارجی گذاريسرمایه .برسد وزیران هیأت تصویب به که بود خواهد اينامهطبق آیین آنها
 .است معاف هانسبت این از نفت خام جز به کشور از خارج به صدور براي خدمات

 باقی خود قوت کماکان به 1310,3,16 مصوب خارجی اتباع غیرمنقول اموال تملک به مربوط قانون - تبصره
 .باشدنمی مجاز قانون این چارچوب خارجی در گذارسرمایه نام به میزان هر به زمین نوع هر تملک. باشدمی

 این هايحمایت و ازتسهیالت شوندمی پذیرفته قانون این مفاد براساس که خارجی هايگذاريسرمایه - 3 ماده
  : هستند پذیرش زیرقابل طریق دو به هاگذاريسرمایهاین. برخوردارند قانون

 .باشدمجازمی آن در خصوصی بخش فعالیت که هاییزمینه در خارجی مستقیم گذاريسرمایه - الف

 « و »متقابل بیع«، »مدنی مشارکت« روشهاي چارچوب در هابخش کلیه در خارجی هايگذاريسرمایه - ب
 مورد طرح اقتصادي عملکرد از صرفاً حاصله منافع و سرمایهبرگشت  که »واگذاري و برداريبهره ساخت،
  .نباشد دولتی هايشرکت یا و هایابانک دولت تضمین به متکی و شود ناشی گذاريسرمایه

 این) ب( بند در مندرج »واگذاري و برداريبهره ساخت،« هايروش موضوع خارجی سرمایه که مادام - تبصره
 بنگاه در مانده باقی سرمایه سهم به مالکانه نسبت حق اعمال است،نشده  مستهلک آن بر مترتب سود و ماده

 .باشدمی مجاز گذارخارجیسرمایه توسط پذیر سرمایه اقتصادي
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 تصویب به مورد منوط حسب ایران اسالمی جمهوري در خارجی هايدولت یا دولت گذاريسرمایه - 4 ماده
 .گرددمی تلقی خارجی، خصوصی دولتی هايشرکت هايگذاريسرمایه .باشدمی اسالمی شوراي مجلس

 مادهصالحذي مراجع - سوم فصل

 مربوط امور کلیه رسیدگی به و کشور در خارجی هايگذاريسرمایه تشویق رسمی نهاد تنها سازمان، - 5ماده  
 جمله از مربوطه امور خصوص در خارجی گذارانهاي سرمایهدرخواست وباشد می خارجی هايگذاريسرمایه به

 .گرددتسلیم سازمان آن به بایدمی خروج سرمایه و کارگیريبه ورود، پذیرش،

 هیأت نام با هیأتی ،)5( مادهموضوع هايدرخواست خصوص در تصمیم اخذ و رسیدگی منظور به - 6 ماده
 از مرکب و سازمان کل رئیس عنوان به دارائی و اموراقتصادي وزیر معاون ریاست به خارجی گذاريسرمایه
 مرکزي بانک کل رئیس معاون کشور، ریزيبرنامه و مدیریت سازمان معاون رئیس خارجه، اموروزیر معاون

 درخواست با ارتباط در .گرددمی تشکیل ربطذي هايوزارتخانه معاونین مورد، حسب و اسالمی ایران جمهوري
 .گرددمی صادر دارائی و اقتصادي امور وزیر و امضاي تایید با هیأت تصویب از پس گذاريسرمایه مجوز پذیرش،

 .باشدمی قانون این )2( ماده در مندرج ضوابط رعایت به موظف هیأت خارجی، گذاريسرمایه پذیرش هنگام به

 پانزده حداکثر ظرف مقدماتی بررسی از پس را گذاريسرمایه هايدرخواست است مکلف سازمان - تبصره
 یک مدت ظرف حداکثر است هیأت موظف. نماید مطرح هیأت درخود  نظر با همراه آنها دریافت تاریخ از روز
 .نماید اعالم کتباً را خودنهایی تصمیم و موضوع رسیدگی به مذکور هايدرخواست شدن مطرح تاریخ از ماه

 کلیه کشور، در هایخارجیگذاريسرمایه فعالیت و پذیرش به مربوط امور تسریع و تسهیل منظور به - 7 ماده
 کار وزارت بازرگانی، وزارت ، خارجه امور دارائی،وزارت و اقتصادي اموروزارت جمله از ربطذي هايدستگاه

 هاشرکت ثبت کل اداره ایران، اسالمیجمهوري گمرك ایران، جمهوري اسالمی مرکزي بانک اجتماعی، امور و
 باالترینبا امضاي االختیارتام نماینده یک معرفی به نسبت مکلفند زیست محیط حفاظت وسازمان صنعتی مالکیت و
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 در مربوطه امور کلیه کنندههماهنگ و عنوان رابط به شده معرفی نمایندگان. نمایند اقدام سازمان به دستگاه مقام
 .شوندمی شناخته سازمان با دستگاه آن

 خارجی سرمایه انتقال و تضمین - چهارم فصل

 ايبر که و تسهیالتی هاحمایت حقوق، کلیه از قانون این مشمول خارجی هايگذاريسرمایه - 8 ماده
 .باشندبرخوردار می یکسانطور به است موجود داخلی هايگذاريسرمایه

 به عمومی، منافع مگر براي گرفت نخواهد قرار شدنملی و مالکیت سلب مورد خارجی گذاريسرمایه - 9 ماده
 آن عیواق ارزش مأخذ به غرامت پرداخت مناسب درمقابل و آمیزتبعیضغیر روش به قانونی، فرآیند موجب
 .مالکیت سلب از قبل بالفاصله گذاريسرمایه

 به شدن ملی مالکیت یا سلب از پس سال یک مدت در حداکثر باید وارده خسارت جبران تقاضاي - 1 تبصره
 .شود تسلیم هیأت

 .شد خواهد وفصل حل قانون این) 19( ماده براساس شدن ملی یا مالکیت سلب از ناشی اختالف - 2 تبصره

 وزیر تأیید و هیأت باموافقت یا و داخلی گذارسرمایه به خارجی سرمایه از بخشی یا تمام واگذاري - 10 ماده
 خارجی گذارسرمایه به انتقال صورت در. باشدمجاز می دیگر خارجیگذارسرمایه به دارائی و اقتصادي امور

 یا و جایگزین قانون این مقرراتنظر از باشد، اولیه گذارسرمایه شرایط داراي حداقل باید که گیرنده انتقال دیگر،
 .بود خواهد قبلی گذارشریکسرمایه

 خارجی سرمایه خروج و ورود پذیرش، مقررات - پنجم فصل

 قرار قانون این تحت پوشش و وارد کشور به زیر صور از ترکیبی یا یک به تواندمی خارجی سرمایه - 11 ماده
 : گیرد

 .شودمی تبدیل ریال به که نقدي وجوه - الف
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 گذاريبه سرمایه مربوط سفارشات و خریدها براي مستقیماً و شودنمی تبدیل ریال به که نقدي وجوه - ب
 .گیرد قرار استفاده مورد خارجی

 .صالحذي مراجع توسط ارزیابی مراحل طی از پس غیرنقدي اقالم - ج

 .شد خواهد تعیین نقانو اجرائی این نامهآیین در خارجی سرمایه ثبت و ارزیابی نحوه به مربوط ترتیبات - تبصره

 صورت در رزيا انتقاالت کلیه همچنین و خارجی سرمایه خروج یا ورود هنگام به موردعمل ارز نرخ - 12 ماده
 بانک یصتشخ به روز آزاد نرخ صورت غیراین در و کشور رسمی شبکه در رایج نرخ همان ارز بودن نرخی تک

 .بود خواهد مالك ایران اسالمی جمهوري مرکزي

 پیش دادن با باشد باقیمانده کشور در سرمایه اصل از که آنچه یا آن منافع و خارجی سرمایه اصل - 13 ماده
 امور وزیر تایید و هیأت تصویب و قانونی پرداختکسورات و تعهدات کلیهانجام از بعد و هیأت به ماهه سه آگهی

 .بود خواهد خارج به انتقال قابل دارائی و اقتصادي

 و هیأت تصویب قانونیبا هاياندوخته و عوارض و مالیات کسر از پس خارجی گذاريسرمایه سود - 14 ماده
 .است خارج به انتقال قابلدارائی و اقتصادي امور وزیر تایید

 مربوطه، هايوهزینه خارجی گذارانسرمایه مالی تسهیالت اصل اقساط به مربوط هايپرداخت - 15 ماده
 قراردادهاي و مدیریت تجاري، وعالئم اسامی مهندسی، و فنی هايکمکفنی، دانش اختراع، حق قراردادهاي

 انتقال قابل دارائی، و اقتصادي امور وزیرتایید و هیأت براساسمصوبات خارجی گذاريسرمایه چارچوب در مشابه
 .باشدمی خارج به

 .است انجام قابل قانون این)3(ماده) ب( بند مفاد رعایت با) 15( و) 14( ،)13( مواد موضوع انتقاالت - 16 ماده

 خرید - الف: است زیرمیسر هايروش به) 15( و) 14( ،)13( مواد موضوع انتقاالت براي ارز تأمین - 17 ماده
 .بانکی نظام از ارز
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 سرمایه که بنگاهاقتصادي خدمات ارائه از حاصل ارز یا و تولیدي محصوالت صدور از حاصل ارز محل از - ب
 .استشده گرفته کاربه آن در خارجی

 و وانینق بارعایت وزیران هیأت تصویب به بند این اجراي در که فهرستی طبق مجاز کاالهاي صادرات - ج
 .رسدمی مربوطه مقررات

 .گرددمی درج گذاريسرمایه مجوز در فوق هايروش از ترکیبی یا یک بکارگیري - 1 تبصره

 موجب دولت، یامصوبات قوانین وضع چنانچه) 3( ماده) ب( بند موضوع هايگذاريسرمایه مورد در - 2 تبصره
 تا حداکثر حاصل زیان شود، قانون این درچارچوب شده پذیرفته مالی، هايموافقتنامهاجراي توقف یا ممنوعیت

 هیأت توسط پذیرش، قابل تعهدات حدود. گرددمیپرداخت تأمینو دولت توسط شده سررسید اقساط سقف
 .رسدمی تصویب قانونبه این چارچوب در وزیران

) الف( بند انتقالموضوع قابل وجوه ارزي معادل است مکلف ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک - 3 تبصره
 .دهد قرار خارجی گذارسرمایه اختیار در و تأمین ودارائی اقتصادي امور وزیر تأییدو سازمان موافقت با را ماده این

 مجوز منزله به مذکور گردد،مجوز ماده این) ج( یا و) ب( بند به معطوف گذاريسرمایه مجوز چنانچه - 4 تبصره
 .گرددمی تلقی صادرات

 به اما شده کشوروارد به گذاريسرمایه مجوز چارچوب در که خارجی سرمایه از بخش آن خروج - 18 ماده
 .باشدمی مستثنی واردات صادراتو و ارزي مقررات و قوانینکلیه شمول از باشد، نشده گرفته کار

 اختالفات فصل و حل - ششم فصل

 چنانچه قانون این هایموضوعگذاريسرمایه خصوص در خارجی گذارانسرمایه و دولت بین اختالفات - 19 ماده
 قانون در که آن مگر گیرد،می قرار موردرسیدگی داخلی هايدادگاه در نگرددفصل و حل مذاکره طریق از
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 فصل و حل از دیگري شیوه مورددر خارجی، گذارسرمایه متبوع با دولت گذاريسرمایه جانبه دو موافقتنامه
 .باشد شده توافق اختالفات

 مادهنهایی مقررات - هفتم فصل

 هاجاز صدورروادید، چارچوب در متقابل تعهدات خصوص در مکلفند ربطذي اجرایی هايدستگاه - 20 
 بخش رايب خارجی کارشناسان و گذاران، مدیرانسرمایه براي مورد حسباشتغال و کار پروانه صدور اقامت،

 استدرخو براساس هاآن یک درجهبستگان  و قانون مشمول این خارجی هايگذاريسرمایه با مرتبط خصوصی
  .نمایند اقدام سازمان
 .شودمی فصل و لح ودارائی اقتصادي امور وزیر نظر با اجرائی هايدستگاه و سازمان بین اختالف موارد - تبصره

 و گذاريبه سرمایه مربوط اطالعات کلیه به را همگانی دسترسی امکان است مکلف سازمان - 21 ماده
 اختیار در که اطالعاتی سایر و موضوع فعالیت ایرانی شرکاي گذاري،سرمایههايفرصت خارجی، گذارانسرمایه

 .نماید فراهم قراردارد سازمان آن

 مستلزم آنها بر قانون که شمول عمومی مؤسسات و دولتی هايسازمان و هاشرکت و هاوزارتخانه کلیه - 22 ماده
 انجام خارجی هايگذاريسرمایه گزارش و خارجی گذارينیازسرمایه مورد اطالعاتکلیه مکلفند است نام ذکر
 .نماید عمل فوقماده براساس سازمان این تا دهند سازمانقرار اختیار در را شده

 خصوص در سازمان عملکرد گزارش بار یک ماه شش هر است مکلف دارایی و اقتصادي امور وزیر - 23 ماده
 .نماید ارسال اسالمی شوراي مجلس ربطذي هايکمیسیون به را قانوناین موضوع خارجی گذاريسرمایه

 مصوب  خارجی هايسرمایه حمایت و جلب قانون آن، اجرائی نامهآیین و قانون این تصویب تاریخ از - 24 ماده
 پذیرش مورد مزبور قانون براساس قبالً  که خارجی هايسرمایه .گرددمی لغو آن اجرائینامه آیین و  1334,9,7
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 لغو یا صورتی در آتی مقررات و قوانین توسط قانوناین مفاد. گیرندمی قرار قانون این شمول تحت اندگرفته قرار
 .باشد شده تصریح مذکور مقررات و قوانین در قانون این تغییر یا لغو که یابدمی تغییر

 تصویب به و هیهت و دارائی اقتصادي امور وزارت توسط ماه دو مدت ظرف قانون این اجرائی نامهآیین - 25 ماده
 یکشنبه روز علنی جلسه در تبصره یازده و ماده پنج و بیست بر مشتمل فوق قانون .رسید خواهد وزیران هیأت

 بندهاي ،)2(و) 1( مواد صدر و تصویب اسالمیشوراي مجلس هشتاد و سیصد و یک هزار ماه اسفند مورخ نوزدهم
 تصویب به1381.3,4 مورخ شنبه جلسه روز در) 17( ماده) 2( تبصره و) 3( ماده) ب( بند ،)2( ماده) د( و) ج(

 .است رسیده نظام مصلحت تشخیص مجمع

 

  قانون برنامه ششم توسعه -2-6

  

که در  درصد در نظر گرفته شده است 3/25گذاري خارجی در برنامه ششم توسعه سهم تأمین مالی و سرمایه
  . باشد)ریال می (مبالغ به هزار میلیارد ) به آن پرداخته شده است6-1جدول (

هاي مختلف گذاري برنامه ششم به تفکیک روشمنابع مالی ساالنه سرمایه -6-1 جدول

 تأمین

سهم در برنامه  متوسط برنامه 1400 1396 1395 
  9/12  996  1470  627  575  ايهاي سرمایهتملک دارایی

  7/24  1900  2575  1430  1202  گذاريتسهیالت بانکی براي سرمایه
  3/9  714  928  5/379  362  توسعه ملی صندوق
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  

  گذاري که در متن قانون برنامه توسعه به آن اشاره شده عبارتند از:آن دسته از موارد قانونی با موضوع سرمایه
) اقتصاد از محل ارتقاي %8) واحد درصد از رشد هشت درصد (8/2جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم ( -4ماده 
گذاري به میزان متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد وري کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهبهره

عمل دولت اقدامات زیر را به ) در طول سالهاي اجرائی برنامه، کلیه دستگاههاي اجرائی با هماهنگی با4/21%(
  آورند. 

گذاري از جمله تأمین منابع مالی هاي الزم براي تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهها و سیاستگیريجهت -الف
خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباري بانکهاي خارجی در قالب تأمین مالی خارجی 

گذاري مستقیم خارجی و ولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد دالر به شکل سرمایه(فاینانس) خودگردان با ا
 بیست میلیارد دالر قراردادهاي مشارکتی خارجی

هاي اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجراي قانون استفاده دستگاه -تبصره
 .سنواتی مجاز است برنامه ششم در قالب قوانین بودجه

  4/12  956  1481  488  400  بازار سرمایه
  4/12  957  1231  712  603ها و موسسات دولتی و شرکت

  3  228  309  171  144  آورده اشخاص
  3/25  1955  1575  299  5/62  گذاري خارجیتامین مالی و سرمایه

  100  7706  9569  4108  3349  ششم کل منابع تامین مالی برنامه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

اي در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با هاي معتبر جهانی و منطقهجذب شرکت -ث
پذیري و صادرات کاالها و خدمات منظور افزایش توانمندي، رقابتگذاران و تولیدکنندگان داخلی بهسرمایه

 .ت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربیتولیدي با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عز

اندازي مؤسسات هاي الزم براي ارتقاي شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهو سیاست گیريجهت -خ
گذاري خارجی ایهبراي جذب سرم 1/9/1384) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1) ماده (21بندي موضوع بند (رتبه

 .المللیینو تأمین مالی ب

هاي اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباري خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجراي سیاست -د
گذاري خارجی و قانون تشویق و حمایت سرمایه 25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44کلی اصل چهل و چهارم (

 4/3/1381مصوب 

ها از جمله سازوکارهاي ذیل تا پایان تفاده از انواع روشدولت مکلف است تمهیدات الزم را با اس  -37ماده 
پوشش شبکه فاضالب  	)%25( درصدپنج و اجراي قانون برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست

 .شهري کشور را فراهم نماید

ازاي واگذاري  المللی درهاي بینخصوصی داخلی و خارجی و سازمانگذاري بخشاستفاده از سرمایه -الف
 .پساب استحصالی

 -65ماده 

گذاري زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهمنظور افزایش دروندولت مکلف است به -الف
ها و اختراعات مصوب سازي نوآوريبنیان و تجاريخارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش

بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهاي ي از تأسیس شرکتهاي دانشو اصالحات و الحاقات بعد 5/8/1389
خارجی صاحب صالحیت و داراي دانش براي طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوري در 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطاي تسهیالت الزم در این زمینه هاي انرژي شامل باالدستی و پایینحوزه
 .الب قوانین بودجه سنواتی حمایت نمایددر ق

 -67ماده 

 شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنايبه وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات اجازه داده می -الف
اي سنجش از راه دور و توسعه باند عبوري از کشوربه سی ترابیت برثانیه اقدام نماید و براي ارائه خدمات ماهواره

ت و کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاه هاي وابسته نسبت به مشارکت خدما
هاي هاي) فیبر نوري و طرحهاي (پروژهگذاري با بخش خصوصی و شرکتهاي خارجی در طرحوسرمایه
هاي رساختهاي سنجشی و مخابراتی و توسعه زیهاي) زیرساختی ارتباطات و فناوري اطالعات، ماهواره(پروژه

هاي اصلی تجزیه و هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري فرکانس و شبکهاستثناي شبکهعلوموفناوریفضایی به
) قانون اساسی و 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست

ها و ش فناوري اطالعات و ارتباطات و سیاستویژه مسائل امنیتی در بخهاي کلی برنامه ششم توسعه بهسیاست
 :عمل آوردبه عالی فضاي مجازي براي برآورده کردن نیازهاي کشور اقدامات زیر رامصوبات شوراي

الملل را به منظور شود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بینبه شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می -1
المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهناي باند با مشارکت و ي و بیناحضور مؤثر در بازارهاي منطقه

گذاري مشترك با بخشهاي خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهاي خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد سرمایه
 .رسدنماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می

پذیري اقتصاد اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبدر راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون  -105ماده 
منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوري اسالمی ایران بر مبناي اصل عزت، کشور و به

جز نیروهاي مسلح مکلفند، تمامی حکمت و مصلحت و براي تحقق اهداف این قانون، دستگاههاي اجرائی به
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

نه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف اقدامات خود در زمی
 :است در چهارچوب قوانین نسبت به اجراي موارد زیر اقدام نماید

ت فنی و مهندسی، تقویت دیپلماسی اقتصادي با تمرکز بر ورود به بازارهاي جهانی براي صادرات کاال و خدما -پ
هاي الزم براي حضور هاي نوین و ایجاد زمینهگذاري خارجی و دستیابی به فناوريسرمایهتأمین مالی و جذب 

سالمی اویژه کشورهاي همسایه و بخش غیردولتی در دیگر کشورهاي منطقه و کشورهاي جنوب غربی آسیا به
  .هاي کلی اقتصاد مقاومتیدر چهارچوب سیاست

 بهادار اوراق بازار قانون -3-6

 گذاراشخاص سرمایه به بهادار اوراق بورس در فعالیت مجوز که است شده اشاره قانون این 4 ماده 15 بند در

 گذاريسرمایه بر هرگونه نظارت که داردمی اشاره قانون این 7 ماده 14 بند شود. همچنین،می اعطاء خارجی

 اوراق و بورس سازمان مدیره عهده هیئت بر بهادار اوراق بورس بازار در خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص

 نوعی که پورتفولیو سبد قالب در خارجی گذاريسرمایه آیدبرمی قانون این مفاد از کههمچنان .باشدمی بهادار

 بودن پایین گذاري،نوع سرمایه این بارز هايویژگی از باشد.می امکانپذیر است، غیرمستقیم گذاريسرمایه

 از اما است، نقدشوندگی بودن قدرت باال و گذاريسرمایه دوره بودن کوتاه گذاري،سرمایه ریسک درجه

  .کرد اشاره آن بودن فرار به میتوان گذاريسرمایه نوع این ایرادات

  1404  افق در فارس استان انداز چشم سند  -4-6

  بدین گونه بیان شده است: انداز چشم افق در فارس گذاري در استاندر این سند سرمایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 با متناسب کشور در اقتصادي برتر جایگاه با محور دانایی و پایدار اي منطقه متوازن توسعه به نیافت دست -

  المللی. بین و داخلی نهادهاي با فعال تعامل رقابتی، داراي قابلیتهاي و مزیتها
 سبک مناسب فضاي از برخوردار و خارجی و داخلی هاي سرمایه جذب در برتر استان سه بین در حضور -

  تعاونی. و خصوصی هاي ویژه بخش آفرینی نقش با کار و
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  گذاري مستقیم خارجی در جهانروند گسترش سرمایه -7

اند. این گذاري مستقیم خارجی را جذب کردهآمارها نشان می دهد کشورهاي درحال توسعه بیشترین سرمایه 
جذب   2013ر سال میلیارد دالر را د 778گذاري مستقیم خارجی جهان یعنی درصد کل سرمایه 54کشورها 

میلیارد دالر بوده است. اقتصادهاي  566درصد برابر با  39اند. سهم کشورهاي توسعه یافته نیز در این زمینه کرده
به  2013میلیارد دالر را در سال  108گذاري مستقیم خارجی جهان یعنی درصد از کل سرمایه 7در حال گذار نیز 

کننده چین بزرگترین دریافت ،کنفراس توسعه و تجارت بین المللخود اختصاص دادند. طبق گزارش سازمان 
بوده و پس از آن هنگ کنگ و ایاالت متحده آمریکا قرار دارند.  2014گذاري مستقیم خارجی در سرمایه

گذاري مستقیم خارجی جذب کرده اند. میلیارد دالر سرمایه 681اقتصادهاي در حال توسعه به صورت گروهی 
گذاري مستقیم خارجی در جهان در دالیل پایین بودن سرعت بهبود جریان سرمایه 1ابی هاي آنکتادبر اساس ارزی

گذاري هاي پس از بحران اقتصادي جهانی عبارتند از: ضعف در ساختارهاي مالی جهانی، رشد ضعیف سرمایهسال
(ناصحی فر  گذارانسرمایه خارجی در کشورهاي توسعه یافته و اثر مخرب بی ثباتی سیاست هاي کلی بر اعتماد

  ).1395و همکاران، 

 تریلیون 81/1 از درصدي 19 افت با خارجی مستقیم گذاريسرمایه جریانات آنکتاد، سازمان گزارش اساس بر
 سازمان کل دبیر 2کیتویی موکیسا اظهار به بنا. رسید 2017 سال در دالر تریلیون 52/1 رقم به 2016سال در دالر

 همچنان 2008 مالی هاي بحران وقوع زمان از خارجی مستقیم گذاريسرمایه جریانات بهبود رسد بنظرمی آنکتاد
 سطح در توسعه حال در اقتصادهاي در خارجی گذاري مستقیمسرمایه که حالی در. دارد ناهمواري قرار مسیر در

 3پایدار توسعه اهداف کننده تامین که هاییبخش در گذاريسرمایه همچنان قراردارد، گذشته هايسال مشابه
                                                
١. Unctad 
٢. Mukhisa Kituyi 
٣. Sustainable Development Goals 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 ضرورت یک پایدار توسعه به دستیابی براي خارجی مستقیم گذاريتقویت سرمایه. است نیاز مورد بسیار هستند،
 که جریانات این نزولی روند مجدداً 2015 و 2010 هاي سال در گذاري خارجیسرمایه موقتی رشد از بعد. است

 خارجی گذاريجریان سرمایه تغییرات هم راستایی. است داشته ادامه 2016 سال از بود، شده آغاز 2008 سال از
 جهانی درتغییرات اقتصادها این باالي گذاري اثر از حاکی یافته توسعه اقتصادهاي در جریانات این تغییرات روند با

 .است گذاري خارجیسرمایه

 در جریانات این درصدي 27 کاهش ، 2017 سال در گذاري خارجیسرمایه جریانات کاهش عمده دالیل از
 جریانات قوي کاهش. است دالر میلیارد 810 رقم به منطقه این ورودي جریانات رسیدن و اقتصادهاي پیشرفته

 شمالی امریکاي در و) دالر میلیارد 144 معادل( درصد 27 میزان به اروپا منطقه در گذاري خارجیسرمایه ورودي
 که است ذکر شایان است. 2017 سال کاهش مشخص مصادیق از) دالر میلیارد164 معادل( درصد 33 میزان به

 پیشرفته اقتصادهاي سایر به خارجی گذاري مستقیمسرمایه جریانات درصدي 11 توسط رشد ، کاهش این از بخشی
 شدند 2017 سال در خارجی گذاري مستقیمسرمایه جریانات رشد مشمول که مناطقی .شد جبران استرالیا مانند
 میلیارد 8 معادل یافته توسعه اقتصادهاي سایر دالر، میلیارد 11 میزان به توسعه درحال آسیاي و اقیانوسیه منطقه شامل
  .بود دالر میلیارد 4 معادل وکارائیب التین امریکاي منطقه و دالر

 افزایشی ثبات با روند حفظ با 2017 سال در توسعه حال در اقتصادهاي به خارجی گذاري مستقیمسرمایه جریانات
 توسعه حال در کشورهاي. بود 2016 سال از بیشتر درصد 2 تقریباً  که رسید دالر میلیارد 653 حدود به رقم قبلی

 2017 سال در خارجی گذاري مستقیمسرمایه جریانات جذب لحاظ از کارائیب، و التین منطقه امریکاي و آسیایی
 در آسیاي منطقه مجدداً 2017 سال در .نداشت تغییري افریقا، منطقه در جریانات ولی این بودند همراه رشد با ،

 که کرد حفظ جهان، در گذاري خارجیسرمایه جذب ارقام باالترین کسب زمینه در را خود موقعیت توسعه حال
 اقتصاد از گذار حال در اقتصادهاي در .گرفتند قرار شمالی امریکاي و اروپا اتحادیه اقتصادي، منطقه این از بعد
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 درصدي 17 افت با گذاري مستقیم خارجیسرمایه ورودي جریان بازار، بر مبتنی اقتصاد یک به شده ریزي برنامه
 و روسیه درفدراسیون جریانات این تنزل علت به افت این از بخشی. شد نزدیک دالر میلیارد 55 تقریبی رقم به

 .است المنافع مشترك مستقل کشورهاي سایر در ضعیف جریانات همچنین

 را برتر موقعیت همچنان ، 2017 سال در خارجی گذاري مستقیمسرمایه دالر میلیارد 311 جذب با امریکا کشور
 و دالر میلیارد 144 رقم با چین کشورهاي ترتیب به آن از داراست. بعد جهان در جریانات این زمینه ورود در

  ).7-1شکل ( گیرندمی قرار دالر میلیارد 85 رقم کنگ با هنگ

 قرار توسعه حال در کشور پنج ،2017سال در گذاري خارجیسرمایه جریانات کننده جذب برتر مقصد ده بین در 
  .است هند و سنگاپور برزیل، کنگ، هنگ چین، کشورهاي شامل که دارند

 

  )دالر میلیارد(  2017سال در خارجی گذاري مستقیمسرمایه جذب -7-1  شکل

 منبع: سازمان آنکتاد
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذاري خارجی در جهان و اقتصادهاي توسعه یافته و اقتصادهاي توان روند حجم سرمایهمی  7-2با توجه به شکل 
کاهش یافته  2017الی  2015گذاري از سال در حال گذار مشاهده کرد. همانگونه که مشخص است روند سرمایه

  است.

 
  )دالر میلیارد( 2017-2005در بازه  گذاري خارجیروند جذب سرمایه -7-2  شکل

 منبع: سازمان آنکتاد

روند رو به  که تجارت مانند رشد اقتصادي کالن متغیرهاي سایر با مقایسه در گزارش آنکتاد بیانگر این است که
احتمال  اگرچه و بوده است همراه افت با گذاري خارجیسرمایه جریانات کردند، تجربه 2017 سال در را رشدي

 قابل براي عدم تحقق این هدف هم موجود هايریسک ولی دارد وجود 2018 سال در روند این شدن برعکس
 بهبود و اساسی کاالهاي بهاي تدریجی بینی بهبودپیش اقتصادها، اکثر در اقتصادي رشد بینی پیش .هستند توجه
 حوزه اطمینان و اعتماد تقویت موجب مختلف بدنه اقتصادي یک کشور هايدربخش سودآوري انداز چشم

 .داد خواهد افزایش 2018 سال گذاري دربراي سرمایه را فراملیتی هاي بنگاه انگیزه آن بدنبال و شده کار و کسب
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 با و باالتر سرعت با نیز جهانی تجارت 2018 سال در که است شده بینی پیش ها،قطعیت عدم وجود با همچنین
 هم امریکا واردات و آسیا منطقه درون تجارت رودمی انتظار میان این در. یابد افزایش درصد، 3 از نرخی باالتر

 زمینه در فراملیتی هايبنگاه ظرفیت بر مستقیمی مثبت اثر کالن، اقتصاد انداز چشم بهبود. قابل توجه باشد همچنان
 هم و مقیاس بر هم سیاستی، هايقطعیت عدم و ژئوپلیتیک هاي ریسک احتمال وجود، این با .گذاري داردسرمایه

 قالب در هاگرایی حمایت بروز تشدید امکان. بود خواهند گذار گذاري اثرجریانات سرمایه بهبود شرایط بر
 اقتصادي هايآسیب رشد و جهان در ژئوپلیتکی هاي تنش نگرانی افزایش تجارت، کننده محدود عملی اقدامات

 سویی از .گذاشت خواهد خارجی گذاري مستقیمجریانات سرمایه بر منفی پیامدهاي طبیعی، بالیاي بروز از ناشی
 این فراملیتی هاي بنگاه تصمیمات در توجه قابل تغییرات احتمال نیز امریکا در مالیاتی اصالحات اعمال دیگر

  .نمود خواهد تقویت را کشور این در گذاري خارجیسرمایه از بیشتري مقادیر جذب نتیجه در کشور و
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 گذاري مستقیم خارجیموثر بر سرمایهبررسی رتبه کشورهاي مختلف در زمینه عوامل  -8

رتبه  8-2و   8-1هاي ی در یک کشور موثر است. در جدولگذاري خارجعوامل متعددي بر میزان جذب سرمایه
 اعتباري ایران با چند کشور آسیایی در چند شاخص مختلف مقایسه شده است.

  گذاري خارجیرتبه کشورهاي مختلف در زمینه عوامل موثر بر سرمایه -8-1 جدول

  انتقال فناوري  تراز بودجه   تورم  رتبه اعتباري  
موجود بودن 

  خدمات مالی
پرداخت 

  خدمات مالی

  135  137  123  62  148  118  ایران

  15  22  13  103  1  30  مالزي

  58  60  93  13  93  53  قزاقستان

  26  43  8  6  1  27  عربستان

  73  108  65  15  1  65  اذربایجان

  55  75  144  2  44  26  کویت

  3  14  4  10  1  24  قطر

  28  28  47  49  125  62  ترکیه

  16  39  48  8  46  34  عمان

  24  25  2  5  1  28  امارات

  منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  

 گذاري خارجیرتبه کشورهاي مختلف در زمینه عوامل موثر بر سرمایه -8-2 جدول

کیفیت   

عمومی 

موجود بودن 

  هااخرین فناوري

شفافیت 

  سیستم بانکی

 سهولت دسترسی

  هابه وام

هاي فرصت

  سرمایه گذاري

اثر مالیات بر  

  سرمایه گذاري

بوروکراسی 

  هادولت

  116  95  139  148  121  121  76  ایران
  8  12  7  5  40  37  25  مالزي

  52  54  72  61  100  88  64  قزاقستان
  28  10  25  24  15  32  22  عربستان

  29  76  52  54  112  65  55  اذربایجان
  137  22  71  75  45  64  59  کویت 

  3  2  2  1  13  20  27  قطر
  72  94  83  52  20  44  41  ترکیه
  7  7  14  6  18  56  17  عمان

  6  3  10  3  38  8  4  امارات
  منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  گذاري مستقیم خارجیتجربه سایر کشورها در جذب سرمایه -9

  هند: -1-9

ترین و مطلوبترین مقصدها براي باشد، یکی از مرجحهند که چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را دارا می
ها از و دیگر حوزه فناوري اطالعاتهند همچنین در  شود.) محسوب میFDI( گذاري مستقیم خارجیسرمایه

یی دارد. هند قبیل قطعات اتومات و خودکار، محصوالت شیمیایی، پوشاك، داروسازي و جواهرات توان باال
هاي خشک مربوط به است، اما سیاست گذاران جهانی بودههمیشه یکی از منابع و استعدادها براي سرمایه

شد. اکنون در نتیجه یک سري اصالحات گذاري مستقیم این کشور، مانع بزرگی در این زمینه محسوب میسرمایه
گذاري خارجی صورت گرفته، ت از اقتصاد و سرمایهاقتصادي مثبت و خوش بینانه که به منظور حذف نظارت دول

است که با سرعت باالدر حال رشد و پیش اقیانوسیه تبدیل شده-هند به یکی از کشورهاي پیش روي منطقه آسیا
طبقه روي است. هند خاستگاه منبع عظیمی از کارشناسان و متخصصان زبده مدیریتی و فنی است. میزان جمعیت 

دهد و اتخادیه اروپا بیشتر است و نشان می ایاالت متحدهمیلیون نفر است که از جمعیت  300این کشور  متوسط
  که این کشور بازار مصرف بسیار قدرتمندي دارد.

کاهش یافته،  بوط به صدور پروانه تا حديبا اصالحاتی که در سیاست صنعتی این کشور رخ داده، الزامات مر
گذاري مستقیم خارجی فناوري خارجی و سرمایه و دسترسی آسان به محدودیتهاي توسعه تا حد زیادي از بین رفته

)FDIمدیون اقتصاد رونق یافته هند و آزادسازي  مستغالت امالك واست. منحنی رو به رشد بخش ) تسهیل شده
، دولت با اصالح و تعدیل قوانین مربوطه، 2005گذاري مستقیم خارجی در این کشور است. در مارس نظام سرمایه

  در تجارت و اقتصاد مجاز اعالم کرد.  % 100گذاري مستقیم خارجی تا حد سرمایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

هاي مرتبط با توسعه هاي کوچک، مسکن، زیر ساخت و پروژهاین مسیر خودکار و اتومات در احداث شهرك
هاي بازرگانی، هتلها، تفریح گاهها، بیمارستانها، موسسات آموزشی، ساختمانی از جمله خانه سازي، محوطه

  شود. رد نیز رعایت میگیمکانهاي تفریح و سرگرمی و زیرساختهایی که در سطح شهر و منطقه صورت می

 چین: -2-9

 مطلوب محیط اما هستند موثر خارجی گذاريسرمایه جذب در چین اقتصادي موفقیت براي زیادي عوامل
 از ايعمده بخش که است کشورهایی از یکی چین. باشدها میعلت ترینمهم از یکی کالن اقتصادي

 گذاشتن سر پشت با اخیر هايسال در و است کرده جذب را توسعه حال در هايکشور در خارجی گذاريسرمایه
 دلیل که دهدمی نشان مطالعات. است کرده کسب خارجی گذاريسرمایه جذب در را جهان اول مقام آمریکا،

 مطلوبی گذاريسرمایه محیط کند، جذب را خارجی گذاريسرمایه مقدار این است توانسته چین اینکه اصلی
 با آمیز مسالمت روابط سیاسی، ثبات. است آورده فراهم خارجی گذارانسرمایه براي چین دولت که است

 اقتصادي اصالحات مدیریت براي چین دولت توجه درخور هايظرفیت صنعتی، کشورهاي و همسایه کشورهاي
 بخش عظیم سرمایه جهانی، کار تقسیم در فعال مشارکت رویکرد با اقتصاد براي الزم نهادهاي ایجاد هدف با

 اندازيراه در چین موفقیت رمز توانمی را انسانی سرمایه بهبود و فیزیکی هايزیرساخت توسعه در عمومی
 و اصالحات گذشته، دهه سه در .دانست خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب و اقتصادي توسعه هايچرخ

 پیشروترین نظر این از و کند تجربه را باال مستمر رشد نرخ یک چین که است شده موجب اقتصادي آزادسازي
 زندگی استاندارد. است بوده همراه سرانه درآمد بهبود با همچنین چین، اقتصاد توسعه. است بوده جهان اقتصاد

 دستاوردهاي. است رسیده باالیی سطح به مناطق از بسیاري در مردم رفاه و است یافته ايمالحظه قابل بهبود مردم
 اقتصاد العادهخارق رشد از ناشی مثبت ذهنیت .است نداشته اينمونه بشر تاریخ طول در فقرزدایی زمینه در چین
 رشد نرخ. است گردیده خارجی گذاريسرمایه براي مطلوب بسیار فضاي یک موجب آن ايتوسعه ابعاد و ملی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 به است رسیده هم درصد 11 باالي به هاسال از بعضی در و بوده باال بسیار اخیر سالیان طول در چین اقتصادي
 حدود در و باال 1986 تا 1980 هايسال در چین تورم نرخ .است بوده ثبات با کامال آن کالن اقتصاد شرایط عالوه

 نرخ که شد موفق چین دولت اما. است بوده قبل همانند وضعیت نیز 1990 – 1995 هايسال طی در و درصد 11
  .دهد کاهش درصد 5 حدود به اخیر هايسال در را تورم

پس از ایاالت متحده آمریکا، چین به تازگی به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده و طی دهه گذشته نسبت به سایر 
کشورهاي توسعه یافته تفاوت پیدا کرده است. چین همواره نرخ رشد ساالنه باالیی را تجربه کرده است. با وجود 

میالدي و پس از بازدید ریچارد نیکسون،  1972در سال افزایش عالقه به سرمایه گذاري مستقیم خارجی در چین، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، از این کشور، تعدادي از محدودیت هاي سخت گیرانه در رابطه با سرمایه گذاري 

شامل ممنوعیت تأمین مالی خارجی پروژه هاي سرمایه گذاري مستقیم  مستقیم خارجی همچنان پابرجا بود
میالدي رخ دهد، سرمایه  1979بل از آنکه تغییر چشمگیري در سیاست ها در سال خارجی، به طوري که تا ق

گذاري داخلی بسیار کم بود. در آن سال قانون جدید در رابطه با سرمایه گذاري مشترك به تصویب رسید که 
که محدودیت هایی  خارجی مجاز به فعالیت بودند. طی آن چارچوب اصلی ارائه شد که بر اساس آن شرکتهاي

بر روي بدهی و تأمین مالی سهام خارجی اعمال می گردید کاهش یافت و همان طوري که قبال نیز بیان شد، 
محدودیت هاي تجارت خارجی نیز کم شد. به دولت هاي استانی و محلی اجازه داده شد تا در تعیین مقررات 

  ر قابل توجهی آزاد باشند.مربوط به سرمایه گذاري مشترکی که در قلمرو آنها ایجاد شده است به طو
میالدي، به عنوان نشانی آشکار براي گشایش به  2001عضویت این کشور در سازمان جهانی تجارت در سال 

سوي اقتصاد جهانی، مورد احترام قرار گرفت و انتظار بر این بود که پکن نقش کلیدي در تجارت بین المللی ایفا 
از نفوذ را در امور اقتصادي براي خود نگه داشت که نتیجه ناخواسته کند. با این حال، حزب مرکزي حوزه مهمی 

 آن رهایی قطعی چین براي تبدیل شدن به الگوي اقتصاد بازار بود.
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 
تمامی این جنبه ها به وضوح بر این امر تأکید دارند که چین تا چه حدي خواستار مداخله عمیق و متفکرانه هدفمند 

و این کار به وسیله کاهش کنترل مرکزي بر روي اقتصاد و اجازه  خود است هبود موقعیت رقابت پذیريبراي ب
 به را مالی هايسیاست اخیر هايسال در چین دولتدادن به تحقق رشد اقتصادي پایدار بیشتر صورت می گیرد. 

 نظر از چین .کند حمایت اقتصاد توسعه از بانکی هايسپرده بهره نرخ و ارز نرخ تثبیت طریق از تا است گرفته کار
. است جهانی اقتصاد با زیادي رقابت قدرت داراي )خدمات و اولیه مواد کارکنان، هزینه شامل( تولید هايهزینه

  .است کمتر توسعه حال در کشورهاي از بسیاري از کشور، این در هاهزینه گونه این

 همچون زیرساختی هايمحدودیت بهکشور چین   گذاريسرمایه فضاي مورد در ) 2008( جهانی بانک گزارش در
 تنگناهاي .بود شده گزارش کشور این فروش ارزش درصد 5 معادل ،برق یقطع زیان و هشد اشاره برق محدودیت

 این استمرار در چین توانایی براي را جدي هايچالش انرژي، و نقلوحمل ناکارآمد هاينظام قبیل از ساختیزیر
 اقتصادي رشد نرخ با اقتصادي هايزیرساخت توسعه براي چین گذاريسرمایه همچنین .کرده بود ایجاد رشد نرخ

 درصد یک کاهش موجب ساالنه چین در نقلوحمل مشکل که بود کرده برآورده جهانی بانک. نبود هماهنگ
 بر فعالیت توانایی عدم و دولتی هايبنگاه از مالی حمایت علت به چین بانکی نظام. شودمی GDP رشد نرخ از

 دهزیان هايبنگاه به که آوردمی فشار بانکی نظام به مرکزي دولت. بود مواجه جدي مشکالت با بازار اصول اساس
 .شدندمی ورشکست هابنگاه این صورت این غیر در زیرا نماید، اعطا کم بهره با وام

 آورده عمل به کشور این بانکی سیستم در اصالحات انجام جهت در بلندي هايگام اخیر هايسال در چین دولت
گذاري خارجی و موجب رشد سرمایه است ساخته آزاد تدریج به کشور آن در را خارجی هايبانک فعالیت و

  شده است.
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  آلمان -3-9
 مشکالت و جهانی رکود اما شد،می محسوب خارجی مستقیم گذاري سرمایه براي جذاب مقصدي عنوان به آلمان
در این  اخیر ايه سال در خارجی مستقیم گذاري سرمایه ورود از مانع ،2012 سال در یورو منطقه بحران از ناشی

 ،2015 الس در دالر میلیارد 33,3 به آلمان در خارجی گذاري سرمایه میزان رسیدن از پس. است شدهکشور 
 کاهش یزانم دومین که یافت، کاهش دالر میلیارد 9,5 به 2016 سال در خارجی مستقیم گذاري سرمایه جریان

 قرار دهم بهرت در آلمان خارجی گذاري سرمایه نظر از 2015 آمار با مطابق. شودمی محسوب 2009 سال از بعد
  .کنند یم تشویق را آلمان در خارجی گذاري سرمایه فعال طور به صنعتی هاي سازمان و آلمان دولت. دارد
 -2  اروپا زمرک در استراتژیک موقعیت -1: از عبارتند خارجی گذاريسرمایه جذب براي آلمان کشور قوت نقاط
 و آوري فن -4 اروپا، اتحادیه در مناسب هايزیرساخت -3 اروپا، اتحادیه در کشور جمعیت بیشترین بودن دارا

   .رقابتی مالیات -6 ماهر، بسیار کار نیروي -5 پیشرفته، تخصص
 شرقی بخش -1: از عبارتندشود می خارجی گذاري سرمایه بجذ کاهش سبب که آلمان کشور ضعف نقاط

 که آلمان در يپیر به رو جمعیت -2  کند، تسخیر را ها زمینه از بسیاري در غربی بخش تا است تالش در آلمان
  .گذارد می تاثیر کشور این اقتصادي رشد بر شدت به

 مالکیت میز،آ تبعیض غیر اي شیوه به و عمومی اهداف براي فقط آلمان، قوانین طبقسازي در ارتباط با خصوصی
 موثر و مناسب شیوه به باید قربانیان و باشد شفاف باید روند این ولی  شود لغو دولت توسط تواند می خصوصی

  .شوند خسارت جبران
هاي سرمایه گذاري در کشور آلمان شامل سرمایه گذاري در کاالهاي مصرفی، محصوالتی که نیازمند موقعیت

هاي تجدید پذیر است. شرکت ها می توانند از یارانه براي تجهیزات، ساخت و ساز فناوري باال هستند و انرژي
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

-1وجود دارد: در آلمان ون اتحادیه اروپا . پنج منطقه آزاد تجاري تحت قان.براي تحقیق و توسعه بهره مند شوند
  .٥هامبورگ -5، ٤دایسبورگ -4، ٣دگندورف -3، ٢کوژاون -2، ١برمرهون

 براي اوکراین باها و ارتباط با مالکیت جنگل در چک جمهوري با ، سانچتی آشوكمساله  به توجه با آلمان
  .است داراي درگیري نفتی، تانکرهاي به رسیدگی

  گذاران سرمایه از حفاظت براي آلمان با سایر کشورها مقایسه - 9-1 جدول

  OECD  آلمان  
ایاالت  

  متحده

  7,0   6,0   5,0   شاخص شفافیت معامله 

  9,0   5,0   5,0   فهرست مسئولیت مدیران 

  4,0   7,0   8,0   شاخص قدرت سهامداران 

  6,5   6,5   6,0   شاخص حمایت از سرمایه گذاران 

  منبع: آنکتاد
  

                                                
١ Bremerhaven 
٢ Cuxhaven 
٣ Deggendorf 
٤ Duisburg 
٥ Hamburg 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 سرمایه تشویق براي آلمان دولت اقدامات جمله از مالی هاي مشوقبهره و انواع  کم هاي وام مالی، هاي کمک
  .است در این کشور خارجی گذاري

 اینکه دلیل هب همچنین و تحصیالت: از عبارتند دارند آلمان در کمتري گذاري سرمایه هاي فرصت که هایی بخش
 داراي هابخش این هستند ملی ریلی نقل و حمل و انرژي شهري، آب تامین مسئول عمدتا دولتی هاي شرکت
  .نیستند گذاري سرمایه براي زیادي فرصت

گذاري در آلمان اقدام به سرمایه 2014سهم کشورهایی که در سال  - 9-2 جدول
  اندکرده

  ٪، در2014   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  23,0   هلند 

  17,0   لوکزامبورگ 

  10,0   انگلستان 

  9,0   ایاالت متحده 

  8,0   فرانسه 

  8,0   سوئیس 

  5,0   ایتالیا 

  منبع:آخرین آمار موجود در آنکتاد
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  

  گذاري در آلمانهاي عمده سرمایهبخش - 9-3 جدول
  ٪، در2014   بخش عمده سرمایه گذاري 

  82,0   خدمات حرفه اي، علمی و فنی 

  13,0   اطالعات و ارتباطات 

  2,0   بخش تولید 

  1,0   فعالیت هاي اداري 

  1,0   ساخت و ساز 

  1,0   مشاور امالك 

  آخرین اطالعات موجود. - Deutsche Bundesbankمنبع: 

  گذاري خارجی در آلمانآمار سرمایه - 9-4 جدول
   2017    2016    2015  سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

   931،285    786،051    775،677    (میلیون دالر) FDI سهم 

   Greenfield    1،233    1،134    950تعداد سرمایه گذاري هاي  
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

   2017    2016    2015  سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

   n / a    22,2    23,4    )داخلی ناخالص تولید از ٪(در FDI سهم 

  منبع: آنکتاد

  آمریکا -4-9
 خارجی هاي گذاري سرمایه عمدتا که است این دهنده نشان آمریکا در خارجی گذاري سرمایه تاریخچه بررسی

 انتقال توانمی را خارجی مستقیم گذاري سرمایه که آنجایی از. است گرفته صورت مستقیم شکل بهدر این کشور 
 ورود جریان نوزدهم قرن در که است انگیز شگفت کرد تعریف سرمایهو همچنین انتقال  مدیریت و تکنولوژي

 برتر مقام در تکنولوژي لحاظ به اروپایی کشورهاي که است زمانی این و است بوده کم بسیار آمریکا به سرمایه
گذاري خارجی رو به رو پس از آن آمریکا طی سالیان متمادي با جهش بزرگی در زمینه سرمایه. اندداشته قرار
  است. بوده

 آمریکا در ترامپ دونالد جمهوري ریاست سال نخستین درهاي اخیر و دهد که در سالها نشان میاما بررسی
  .است داشته اي مالحظه قابل افت کشور این در خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب

  در آمریکا گذاري خارجیآمار سرمایه-5-9جدول 
   2017    2016    2015  سرمایه گذاري مستقیم خارجی  

   7807،032    6،555،622    5،709،658    (میلیون دالر) FDI سهم 

   Greenfield    1،735    1،787    1،784تعداد سرمایه گذاري هاي  

 FDI از ٪درون (در GFCF (    9,7    10,8    n / a   
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

   2017    2016    2015  سرمایه گذاري مستقیم خارجی  

   n / a    34,4    30,9    )داخلی ناخالص تولید از ٪(در FDI سهم 

  منبع: آنکتاد
  
 درصد نوزده 2016 سال نسبت  به 2017 سال در آمریکا در خارجی گذاري سرمایه آنکتاد گزارش اساس بر

   .است داشته افزایش

گذاري در آمریکا اقدام به سرمایه 2016سهم کشورهایی که در سال  - 9-6 جدول
  اندکرده

  ٪، در2016   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  15,0   انگلستان 

  11,3   ژاپن 

  11,2   لوکزامبورگ 

  10,0   کانادا 

  9,6   هلند 

  8,4   سوئیس 

  7,9   آلمان 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  ٪، در2016   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  6,8   فرانسه 

  2,3   جزایر کیمن 

  2,3   ایرلند 

  2,2   بلژیک 

  منبع:آخرین آمار موجود در آنکتاد

  گذاري در آمریکاهاي عمده سرمایهبخش - 9-7 جدول
  ٪، در2016   بخش عمده سرمایه گذاري 

  38,8   ساخت 

  25,3   فعالیت هاي مالی و بیمه 

  13,6   عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر و نگهداري 

  5,1   اطالعات و ارتباطات 

  4,8   خدمات حرفه اي، علمی و فنی 

  4,4   معدن و معادن 

  2,6   حمل و نقل و ذخیره سازي 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  ٪، در2016   بخش عمده سرمایه گذاري 

  1,8   فعالیت هاي اداري و پشتیبانی خدمات 

  1,6   مشاور امالك 

  منبع: آنکتاد
 داراي متحده ایاالت -1: که است این است خارجی گذاران سرمایه براي آمریکا بودن جذاب سبب که دالیلی

 مهمترین از یکی کشور این نتیجه، در. است جهان اقتصادهاي ترین قوي از یکی و جمعیت نفر میلیون 300 از بیش
 توانایی از باالیی سطح داراي آمریکا کار نیروي -2. رودمی شمار به خارجی گذاري سرمایه براي جهان بازارهاي

 منطقه هاي خوشه" توسعه -3. شودمی شناخته جهان کشورهاي نوآورترین و مولدترین از یکی عنوان به و است
 خارجی گذاران سرمایه براي) جغرافیایی منطقه یک در همسان فعالیت بخش در ها شرکت از اي مجموعه( " اي

  .است جذاب بسیار
 است رقابتی بسیار آمریکا بازار که است این شودمی آمریکا در خارجی گذاري سرمایه بجذ مانع که دالیلی اما
 باالترین داراي متحده ایاالت انکتاد گزارش اساس بر. دارند زیادي هاي گزینه داشتن به عادت کنندگان مصرف و

در ب کشور 190 از ششم رتبه داراي متحده ایاالت. است بزرگ هاي شرکت در ارتباط با درآمد بر مالیات نرخ
 بین مالی مرکز بزرگترین جهان، در اقتصادي قدرت عنوان به همچنان کشوراین . است تجاري  وضعیتارتباط با 

  .است جمعیت لحاظ از جهان بزرگ کشور سومین و المللی
 توسعه اداره -1: شوند مند بهره فدرال سازمان سه توسط ارایه شده هاي کمک از توانند می خارجی هاي شرکت

 کوچک اداره -2 .نمایدمی ایجاد ها پروژه براي ترجیحی هاي نرخ با مدت بلند هاي وام ارائه به اقدام که اقتصادي
:  روستایی توسعه اداره -3 . اولیه مواد تامین یا ساختمانی تأسیسات براي مدت بلند هاي وام تأمین: کار و کسب

  .روستایی هايشرکت به وام ارایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  امالك، مشاور ، هوافضا  مخابراتی، ارتباطات بیوتکنولوژي،: از عبارتند آمریکا در گذاري سرمایه هاي فرصت
  .پذیر تجدید انرژي
  .الکلی مشروبات فروش دفاع، بخش: شامل دارند کمتري گذاري سرمایه هاي فرصت که هایی بخش

  

   انگلستان -5-9
 سرمایه سهام از نیمی تقریبا و است خدمات بخش به مربوط انگلستان در خارجی گذاريسرمایه سهم بیشترین
 گذاري سرمایه جذب سبب که دالیلی .شودمی تامین اروپا اتحادیه عضو کشورهاي از انگلستان در گذاري
 شرکت یک ایجاد براي روز 13 فقط، اداري کارهاي انجام سرعت -1: از عبارتند شودمی انگلستان در خارجی

 اول مقام در اروپا در جنبه این از انگلستان بنابراین و روز است 32 اروپا میانگین که حالی در است نیاز انگلیس در
 استثناء، چند با -3 زیست، محیط نگهداري و حفظ مربوط به کارهاي انجام براي پایین مالیات -2 دارد، قرار

 هايشرکت .نیست قائل تبعیض خصوصی هاي شرکت کار و تشکیل در خارجی افراد و اتباع بین انگلستان
 براي ملیتی خاص شرایط معموال کنند، می تاسیس را انگلیس هاي شرکت به وابسته هاي شرکت که خارجی
 در باید شود می ثبت انگلیس در که شرکتی هر انمدیر ی ازیک حداقل هرچند ندارند، سهامداران یا مدیران

  گذاري خارجی در انگلستان.سرمایهریسک  بودن پایین -4 باشد، انگلستان
 بریتانیا دولت شدن، ملی صورت در. دارد وجود مجلس خاص قانون به نیاز صنعت سازي ملی مسالهدر ارتباط با 

 سرمایه جذب در انگلستان ضعف نقاط .است شده ایجاد هايخسارت پرداخت به ملزم المللی بین قوانین با مطابق
 سطح و ضعیفهاي زیرساخت داخلی، ناخالص تولید بر مالی بخش حد از بیش تأثیر:  از عبارتند خارجی گذاري

   .صنعتی بخش در خارجی هاي شرکت رقابت از باالیی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 بهره در مدت دراز بهبود به منجر که است هایی پروژه در بیشتر انگلستان در خارجی گذاران سرمایه از حمایت
 شرکت و(خارجی  هاي شرکت به است ممکن که است دائمی کمک یک این. شود می اشتغال و مهارت وري،

 در کنند، می برآورده را خاصی اهداف که خدماتی و تولید هاي پروژه وبراي شود ارایه) انگلستان به متعلق هاي
  .است دسترس

  د.وجود داردر مقابل فرانسه ت شده دعواي ثب یک مورددر انگلستان  مشاجرات خارجیدر ارتباط با 
  .دارد وجود انگلستان در سوس رونالدو فرودگاه آزاد منطقه یک تنهاهمچنین 

  انگلستان در خارجی گذاريسرمایه آمار - 9-8 جدول
   2017    2016    2015  سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

   1،563،867    1،475،568    1،407،990    (میلیون دالر) FDI سهم 

   Greenfield    1،374    1،278    1،173تعداد سرمایه گذاري هاي  

   n / a    45,5    49,2    )داخلی ناخالص تولید از ٪(در FDI سهم 

  منبع: آنکتاد

انگلستان گذاري در اقدام به سرمایه 2016سهم کشورهایی که در سال  - 9-9 جدول
  اندکرده

  ٪، در2016   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  14,0   لوکزامبورگ 

  12,0   ایاالت متحده آمریکا 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  ٪، در2016   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  2,8   سنگاپور 

  1,7   آلمان 

  1,3   اسپانیا 

  منبع: آنکتاد

  گذاري در انگلستانعمده سرمایههاي بخش - 10-9 جدول
  ٪، در2016   بخش عمده سرمایه گذاري 

  20,5   خدمات حرفه اي، فنی و معقول 

  15,8   خدمات مالی 

  3,3   اطالعات و ارتباطات 

  2,6   خدمات اداري و پشتیبانی 

  2,4   نفت، مواد شیمیایی و دیگران 

  منبع: آنکتاد
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  مقایسه انگلستان با سایر کشورها  - 11-9 جدول
  آلمان   ایاالت متحده OECD انگلستان   

  5,0   7,0   6,0   10,0   شاخص شفافیت معامله 

  5,0   9,0   5,0   7,0   فهرست مسئولیت مدیران 

  8,0   4,0   7,0   8,0   شاخص قدرت سهامداران 

  6,0   6,5   6,5   7,8   شاخص حمایت از سرمایه گذاران 

  منبع: آنکتاد
  .دولتی خدمات، عمومی تدارکات و ها پروژه ها، مناقصه: از عبارتند انگلستان در گذاري سرمایه هاي فرصت
 انجام حال در آن مورد 94 که است رسانده امضا به کشورها سایر با را دوجانبه گذاري سرمایه قرارداد 106 بریتانیا
  .است

  

  عربی متحده امارات -6-9
کشورهاي  از یکی عربی متحده امارات شد، منتشر آنکتاد توسط که 2017 گذاري سرمایه جهانی گزارش براساس

 انگلستان، در این کشور اصلی گذاران سرمایه. است آسیا درکننده سرمایه گذاري خارجی  دریافت با باالترین
 و جهانی اقتصادي بحران دلیل به 2013 تا 2010 سالهاي بین کوتاهی مدت از پس. هستند سعودي عربستان و هند

 ،2016 سال در. یافت بهبود توجهی قابل به میزان خارجی مستقیم گذاري سرمایه هايجریان منطقه، هايناپایداري
 کشور این اقتصادي و سیاسی ثبات .کرد جذب گذاري خارجیسرمایه دالر میلیارد  8,9 عربی متحدة امارات

 توسط اولیه نتایج براساس. ه استشد منطقه در ثباتبا  کمتر کشورهايبه نسبت  گذاران سرمایهبیشتر  جذب باعث
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 سال تا دالر میلیارد 11 به نزدیک عربی متحده امارات به خارجی مستقیم گذاري سرمایه جریان ،آنکتاد موسسه
را جذب  آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه در را گذاري سرمایه کل درصد 22 کشور این و یافت افزایش 2017

 برق و آب ها، هیدروکربن تولیدات بخش در خارجی مستقیم گذاري سرمایه از اي عمده بخش. کرده است
  .است
 تمایل ،هاي فسیلیانرژي پایین هاي هزینه نفت، منابع به آسان دسترسی از عبارتند متحده عربی امارات قوت نقاط

 در را کشور 190 از 21 رتبه عربی متحده امارات. مردم این کشور باال خرید قدرت و اقتصاد به بخشیدن تنوع به
  .دارد 2018 جهانی بانک توسط شده منتشر کار و کسب انجام بندي رتبه

 مالیات سیستم مناسب فقدان: از عبارتندگذاري خارجی در جذب سرمایه عربی متحده امارات کشور ضعف نقاط.
 مستقیم درآمد بر مالیات و) مخابراتی اپراتورهاي و نفتی هاي شرکت ها، بانک استثناي به( کار و کسب مستقیم

  .مجاز غیر کار عظیم بخش همچنین دارا بودن  و

  عربی متحده امارات در خارجی گذاري سرمایه آمار - 12-9 جدول
   2017    2016    2015  سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

   129،934    119،580    109،975    (میلیون دالر) FDI سهم 

   Greenfield  ***   336    303    329تعداد سرمایه گذاري هاي  

   n / a    31,8    29,4    )داخلی ناخالص تولید از ٪(در FDI سهم 

  منبع: آنکتاد
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذاري در امارات اقدام به سرمایه 2016سهم کشورهایی که در سال  - 13-9 جدول
  اندمتحده عربی کرده

  ٪، در2016   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  16,2   انگلستان 

  5,4   هندوستان 

  4,2   ایاالت متحده 

  4,0   فرانسه 

  3,6   عربستان سعودي 

  3,4   اتریش 

  3,2   ژاپن 

  منبع: آنکتاد

 هاي عمده سرمایه گذاري در امارات متحده عربیبخش - 14-9 جدول

  ٪، در2016   بخش عمده سرمایه گذاري 

  24,9   تعمیرات خودرو  عمده فروشی و خرده فروشی؛ 

  23,8   مشاور امالك 

  19,3   مالی و بیمه 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  ٪، در2016   بخش عمده سرمایه گذاري 

  9,2   ساخت 

  8,8   معدن 

  3,9   ساخت و ساز 

  آخرین اطالعات موجود. - ١امارات متحده عربی اداره آمارمنبع:  

  
 بازگشت به مربوط محدودیت گونه هر یا ارز بازار در دولت دخالت عدم -1: از عبارتند کشور این قوت نقاط
و شورک جغرافیایی موقعیت -3. خارجی گذاري سرمایه براي مطلوب مقررات و سودآور بانکی بخش -2. پول

 ارزان خارجی کار وينیر داراي کشور این -4. میانه خاور و آسیا ایران، فارس، خلیج در نفوذ براي بالقوه موقعیت
  . است

 شرکت مسها از درصد 49 از بیشثبت  ممنوعیتمربوط به  عربی متحده امارات یکی از مهم ترین نقاط ضعف
 براي محلی ماتخد نماینده یک از استفاده به الزام این، بر عالوه.  است خارجی گذار سرمایه یک براي داخلی

هاي خارجی به حساب براي شرکت اي کننده محدود عامل خارجی، هاي شرکت هاي نمایندگی دفاتر و ها شعبه
  .آیدمی

.  اند کرده اتخاذ خارجی گذاران سرمایه براي مطلوب محیط ایجاد براي را الزم اقدامات اماراتمنطقه  هفت همه
 امارات دولت.  دارند ها خارجی توسط امالك خرید خصوص در پذیر انعطاف بسیار قوانین ابوظبی و شارجه دبی،

 نویس پیش 18 حاضر حال در.  است کرده تصویب را هاشرکتحمایت از ثبت  جدید قانون اخیرا عربی متحده

                                                
١ UAE Bureau of Statistics 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 عربی متحده امارات در خارجی گذاري سرمایه مانع عنوان به که مسائل از وسیعی طیف به رسیدگی براي قانون
 سرمایه قوانین نویس پیش همچنینها و شرکت ورشکستگی قوانین شامل خاص طور به قوانین این .وجود دارد

فرد  یک توسط باید شرکت سرمایه از درصد 51 که است قانونی حذف مورد در بحث.  شود می خارجی گذاري
 اما گذاران خارجی است.براي سرمایه بیمه و بانکی هاي بخش شدن باز مورد در همچنین و اماراتی، ملیتداراي 
  .است نشده گرفته جدي  تصمیم هنوز مسائل ایندرباره 

  مقایسه امارات متحده با سایر کشورها - 15-9 جدول

  آلمان   ایاالت متحده   خاورمیانه و شمال آفریقا  امارات متحده عربی   

  5,0   7,0   6,0   10,0   شاخص شفافیت معامله 

  5,0   9,0   5,0   9,0   فهرست مسئولیت مدیران 

  8,0   4,0   4,0   6,0   شاخص قدرت سهامداران 

  6,0   6,5   4,5   7,5   شاخص حمایت از سرمایه گذاران 

  منبع: آنکتاد
.  شود می داده آنها به اند، شده تاسیس آزاد مناطق در که خارجی هاي شرکت براي بسیاري مزایايدر امارات 

 سهام صد در صد توانندمی خارجی گذاران سرمایه. ندارند محلی توسط فرد سهام اکثریت داشتن به نیازي هااین
معاف  بزرگ هاي شرکت نهایت، در. ندارد وجود واردات براي عوارضی هیچ این، بر عالوه. کنند نگهداري را
  هستند.  درآمد بر مالیات از 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 خدمات ساز، و ساخت صنعت هواپیما، خدمات و قطعات:  شامل گذاري خارجیبراي سرمایه بالقوه هاي بخش
 سرمایه هاي فرصت که هایی بخش .است پذیر تجدید انرژي گاز، و نفت خدمات و آالت ماشین بهداشتی،

  .  هستند پست و مخابرات: دارند کمتري گذاري
  
  

  سنگاپور -7-9
 باز طریق از خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب براي  استراتژي یک اساس بر را خود اقتصادي توسعه سنگاپور

 بندي رتبه آمار انتشار به شروع جهانی بانک گروه که زمانی ،2003 سال از.  است کرده آغاز اش، تجارت بودن
 سقوط پله یک 2018 سال در و گرفت قرار اول رتبه در کار و کسب انجام سهولت براي سنگاپور کرد، خود
 منطقه با یک مالیاتی، هاي انگیزه ساده، نظارتی سیستم یک خارجی، گذاران سرمایه به مثبت دهی وام. کرد

 براي جذاب مقصد یک سنگاپور شود می باعث فساد وجود عدم و سیاسی ثبات باال، کیفیت با صنعتی امالك
 گذاري مستقیم خارجیجذب سرمایه کشور در هشتمین سنگاپور ،آنکتاد گزارش اساس بر. باشد گذاري سرمایه

 2016 سال در دالر میلیارد 50 از سنگاپور به خارجی مستقیم گذاري سرمایه جریان. است 2017 سال در جهان در
 سال در دالر میلیارد 68 رکورد از تر پایین هم هنوز اما ،٪16(+  یافت افزایش 2017 سال در دالر میلیارد 58 به

   است). 2014
  .ژاپن و انگلستان هلند، متحده، ایاالت از عبارتند کشور ایندر  اصلی گذاران سرمایه

  گذاري خارجی در سنگاپورآمار سرمایه - 16-9 جدول
  2017   2016   2015   سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

  1،284،929   1،123،262   1،089،789   دالر) (میلیون FDI سهم 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  2017   2016   2015   سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

  Greenfield   386   391   389تعداد سرمایه گذاري هاي  

  n / a   369,2   364,5   )داخلی ناخالص تولید از ٪(در FDI سهم 

  منبع: آنکتاد
  
  

 انجام را تجارتعملیات  که است يکشور ترین ساده سنگاپور ، 2016 در سال تجارت جهانی بانک گزارش طبق
 عالوه.  است قوي نقل و حمل و مالی هاي زیرساخت همچنین و عالی تلفنی ارتباطات داراي سنگاپور .دهد می
ی استراتژیک مزایاي بزرگ بازارهاي به آن نزدیکی و دریایی مسیرهاي تقاطع در آن استراتژیک موقعیت این، بر

 مشوق از بخشی عنوان به راآسان  وام اعطاي شرایط و مالیاتی مزایاي کشور این آید.براي این کشور به حساب می
 شفافیت کمبود :از عبارتند گذاري سرمایه براي کشور این ضعف نقاط. دهد می ارائه خود گذاري سرمایه هاي

  . سنگاپور دالر شدن المللی بین غیر و اداري هايفعالیت در
.  کند می اعمال بنزین و موتور نقلیه وسایل تنباکو، محصوالت الکل، مورد در را هنگفتی هاي مالیات سنگاپور

از  .شود ها بخش از برخی در گذاري سرمایه مانع تواند میدر این کشور  دولتی شبه هاي شرکت غالب نقش
  هاي مالیاتی است. اعطاي مشوق سنگاپور گذاري خارجی درگسترش سرمایه براي دولت اقدامات جمله کشور

 را) مخابرات و ها رسانه اي، حرفه خدمات مالی، خدمات( خاص هاي بخش در خود انحصار همچنانسنگاپور 
 گذاري سرمایه در زیادي میزان به و داخلی اقتصاد در مهمی نقش دولت به وابسته هاي شرکت.  کرده است حفظ

  .کنند می ایفا خارجی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 هر هاي شرکت یا اتباع از متقابل طور به ها موافقتنامه این.  است کرده امضا قرارداد تجاري کشور 46 با  سنگاپور
  .کند می محافظت شدن ملی و مالکیت سلب خطر و جنگ خطرات برابر در کشور دو

  مقایسه سنگاپور با سایر کشورها - 17-9 جدول

  آلمان   ایاالت متحده   شرق آسیا و اقیانوس آرام  سنگاپور   

  5,0   7,0   5,0   10,0   شاخص شفافیت معامله 

  5,0   9,0   5,0   9,0   فهرست مسئولیت مدیران 

  8,0   4,0   6,0   8,0   شاخص قدرت سهامداران 

  6,0   6,5   5,2   8,3   شاخص حمایت از سرمایه گذاران 

  منبع: آنکتاد
 کمک درخواست ملی هاي سازمان یا خاص موسسات از توانند می سنگاپور در جدید کار و کسب بنیانگذاران

 سرمایه. گیرددر این کشور مورد بررسی قرار می شرکت  ثبت از قبل ها مشوق یا کمک کلی، طور به.  کنند
 گذاري سرمایه ارتقاء آن هدف عمدتا که بگیرند سنگاپورتماس تجارت توسعه شوراي با توانند می گذاران
 در خارجی هاي شرکت تعداد افزایش مسئولیت اقتصادي توسعه هیئت این، بر عالوه.  است صادرات و خارجی
 جایگزینی براي خود استراتژي از بخشی عنوان به دولت. دارد عهده به ها یارانه مختلف اشکال اعطاي با را سنگاپور

 سرمایه ،اندکرده مهاجرت چینبه  ویژه به مرز، از خارج به که افزوده ارزش با و کارآمد هاي فعالیت افراد صاحب
 جغرافیایی مناطق .کندتشویق می راگذاران خارجی سرمایه خدمات و تولید افزوده ارزش با هاي فعالیت در گذاري
 استفاده مورد صادراتی و وارداتی کاالهاي بازپرداخت و سازي ذخیره براي است ممکن سنگاپور در فرد به منحصر

 حمل براي یکی و دریایی منطقه چهار آنها جمله از که است تجاري آزاد منطقه پنج داراي سنگاپور. گیرند قرار
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 خارجی گذاري سرمایه براي هابخش ترین مهم جمله از .شوداستفاده می سنگاپور در ساز و ساخت و هوایی نقل و
 افزار سخت زیست، محیط مخابرات، پزشکی، هايتکنولوژي نفت، پاالیش و تجارت هواپیما، بخش در سنگاپور 

 شرکت توسط که هوایی خطوط و مخابرات مانند هایی بخش در سازي خصوصیبرنامه . است کامپیوتر افزارنرم و
: شامل دارند کمتري گذاري سرمایه هاي فرصت که هایی بخش .شود می اجرا هستند، سلطه تحت دولتی هاي

 میلیارد 12 تا 9 تاکنون 2010 سال از مالزي در خارجی گذاري سرمایه .داخلی است خبري هاي رسانه مخابرات،
.  است منطقه درگذاري خارجی سرمایه گیرندگان بزرگترین از یکی کشور این ند اما همچنانا شده جریمه دالر

   .یافت کاهشدر سنگاپور  دالر میلیارد 9,9 به FDI مستقیم جریان ،2016 سال در
  مالزي

 و هلند سنگاپور، سوئیس، چین، از ها گذاري سرمایه اکثر مالزي، گذاري سرمایه توسعه اداره اطالعات اساس بر
 سرمایه ارزش ،هاي متمادي در مالزي بوده استسال براي FDI اصلی منبع چین اینکه وجود با.  بوده است آلمان

 جمله از مختلف صنایع در چین هاي گذاري سرمایه. در مالزي کاهش یافته است 2017 سال در ها گذاري
  .  بوده است الکترونیک و الستیکی محصوالت نقل، و حمل تجهیزات فلزي، غیر محصوالت

هاي مختلف و کاهش مالیات مالزي قصد دارند که این کشور را به دروازه آ سه آن تبدیل کنند و با مشوق مقامات
 کار نیروي از مالزي .گذاري خارجی در این کشور کنندمربوط به سرمایه گذاري اقدام به افزایش جذب سرمایه

گذاري خارجی در دارد  با جذب سرمایه دولت در این کشور قصد.  برد می بهره انگلیسی زبان و باال مهارت با
  زمینه انتقال فناوري از کشورهاي پیشرفته موفق عمل کند .

  آمار سرمایه گذاري در مالزي - 18-9 جدول
  2017   2016   2015   سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

  139،540   122،030   116،744   (میلیون دالر) FDI سهم 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  2017   2016   2015   سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

  Greenfield   171   211   150تعداد سرمایه گذاري هاي  

  n / a   41,0   39,7   )داخلی ناخالص تولید از ٪(در FDI سهم 

  منبع: آنکتاد
  

گذاري در مالزي اقدام به سرمایه 2017که در سال سهم کشورهایی  - 9-19 جدول
  اندکرده

  ٪، در2017   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  21,0   چین 

  14,6   سوئیس 

  8,6   سنگاپور 

  7,0   هلند 

  5,3   آلمان 

  منبع: آنکتاد

  هاي عمده سرمایه گذاري در مالزيبخش - 20-9 جدول
  ٪، در2017   بخش عمده سرمایه گذاري 

  52,6   خدمات 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  ٪، در2017   بخش عمده سرمایه گذاري 

  25,4   ساخت 

  7,8   معدن 

  آخرین اطالعات موجود - 1موسسه توسعه سرمایه گذاري مالزيمنبع: 
ر این د شفاف و لیبرال گذاري سرمایه سیاست -1: گذاري خارجینقاط قوت کشور مالزي براي جذب سرمایه

  .آسیا اصلی بازارهاي به  نزدیکی و  استراتژیک موقعیت یک -3، یافته توسعه هاي زیرساخت -2کشور ، 
 خدمات و شرفتهپی تکنولوژي با محصوالت صادرات صنایع ویژه به انگیزشی، اقدامات از تعدادي با مالزي، دولت

ی های سال کل ادتعد که کرد ریزي برنامه اقتصاد تقویت براي اي برنامه دولت ،2003 سال در.  کندمی تشویق را
 در  ايه شرکت براي سال 10 تا 5 و پیشگام هاي شرکتسال براي  15 تا 10باشد مالیات از معاف که شرکت

  .  داد افزایش بعدي اولویت
ثبات  از مایتح: کرد اتخاذ را گوناگونی اقدامات دولت ،هاي مختلف اقتصاد جهانیبحران با مقابله منظور به

 و یمارستانب و آموزشی هاي سیستم و اساسی محصوالت براي یارانهاعطاي ( نفت ساالنه درآمد توزیع ،هاشرکت
 و فناوري الانتق از حمایت منظور به. همچنین اقتصادي و مالی سیستم تقویت ،)عمده ساز و ساخت هاي سیاست
 تولید بخش در خارجی اشتغال آزادسازيافزایش  دنبال به مالزي شرایط، واجد کارکنان کشور به ورود تسهیل

  .است کرده امضابا سایر کشورها  را دوجانبه گذاري سرمایه قرارداد 71 مالزي .است

                                                
١ Malaysian Investment Development Authority 



 

 

گذاري  جذب سرمایهجلب و بررسی نقش بخش خصوصی در 
                                         خارجی در استان فارس

 

 
    Page 95 of 173 

  
(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  مقایسه مالزي با سایر کشورها - 21-9 جدول
  آلمان   ایاالت متحده   شرق آسیا و اقیانوس آرام  مالزي   

  5,0   7,0   5,0   10,0   شاخص شفافیت معامله 

  5,0   9,0   5,0   9,0   فهرست مسئولیت مدیران 

  8,0   4,0   6,0   8,0   شاخص قدرت سهامداران 

  6   6,5   5,2   8,0   شاخص حمایت از سرمایه گذاران 

  منبع: آنکتاد
 مدت به سود بر مالیات کاهش شامل مالی مستقیم هاي انگیزهگذاري خارجی دولت به منظور حمایت از سرمایه

را در نظر  خدمات و کاالها بر مالیات گمرکی، تعرفه از معافیت قالب در مستقیم غیر هاي انگیزه و مشخص زمان
داراي  صنایع و تولیدي صنایع صادرات در را خارجی مستقیم گذاري سرمایه تا است تالش در دولت. است گرفته

 چند و شیمی ها، هیدروکربن از برداري بهره بیوتکنولوژي، الکترونیکی، و الکتریکی تجهیزات مانند آوري فن
  .کند تشویق اي رسانه
 بخشهاي و میبرد بهره) طبیعی گاز نفت، چوب، قلع، الستیک، نخل، روغن( بسیاري طبیعی منابع از مالزي

 و الکترونیک بیوتکنولوژي،در این کشور شامل  بالقوه هاي بخش. است داده توسعه را شیمیایی و الکترونیکی
  است.  پیشرفته تکنولوژي با صنایع گردشگري، دور، راه ارتباطات ،سبز انرژي نقل، و حمل برق،

 محدود خودرو صنایع مانند است، ضروري ملی توسعه براي که تولیداتی از دسته آن در را گذاري سرمایه دولت
  و حسابداريقانونی و  خدمات مالی، خدمات مانند خدماتی به محدود دسترسی خارجیان در این بخش و کند می

  .دارند
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  جنوبیآفریقاي  -8-9
 و خصوصی بخش در را خارجی گذاري سرمایه آزاد، بازار اقتصاد داراي کشور یک عنوان به جنوبی آفریقاي

 اما است باال بسیار منطقه در دیگر کشورهاي با مقایسه در جنوبی آفریقاي بالقوه جذابیت.  کند می تشویق دولتی
 پتانسیل به توجه با پیشرفت رغم به است، ضعیف نسبتا خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب براي آن عملکرد
 بهبود جنوبی آفریقاي ،2017 سال در آنکتاد توسط شده منتشر هاي داده طبق، ها زیرساخت در گذاري سرمایه

 درصدي، 43 رشد با اما نفت هاي جریانتجربه کرده است.  خارجی مستقیم گذاري سرمایه لحاظ از توجهی قابل
 انرژي، کنند، می جذب را خارجی مستقیم گذاري سرمایه بیشترین که هایی بخش. ه استرسید دالر میلیارد 3,2 به

 جمعیت مانند است گذاران سرمایه براي زیادي هايجذابیت يدارا جنوبی آفریقاي .هستند خدمات و مخابرات
 هاي ناآرامی افزایش جرائم، باالي نرخ از کشور حال، این با.  فراوان طبیعی منابع پیشرفته، اقتصاد متنوع، شناسی

 با. بردمی رنج تدارکات و برق تامین در مسائل ساختاري و فساد باالي سطح ،)تظاهرات و اعتصاب( اجتماعی
 اطمینان عدم از مانع گذاري سرمایه هاي ضعف ،2015 دسامبر در گذاري سرمایه از حفاظت قانون اعالم وجود
 سرمایه براي را قانونی ضمانتضرورت  که شود، می خارجی گذاري سرمایه از مانع این خود که شود می قانونی

 بیشتر خارجی گذاران سرمایه رامافوزا رهبري به جدید دولت که رود می انتظار. کند می تقویت خارجی گذاران
 حق کردن محدود براي را زمین قانون در نظر تجدید براي خود قصد که( زوما یعقوب پیشین جمهور رئیس از

 و کسب بندي رتبه در 82 رتبه جنوبی آفریقاي. کند می بیشتري تشویق) بود کرده اعالم ها خارجی براي مالکیت
  .است داده اختصاص خود به را) کشور 190 از( 2018 جهانی کار

  آمار سرمایه گذاري خارجی در آفریقاي جنوبی - 22-9 جدول
  2017   2016   2015   سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

  149،962   135،454   126،755   (میلیون دالر) FDI سهم 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  2017   2016   2015   سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

  Greenfield ***   150   140   101تعداد سرمایه گذاري هاي  

  n / a   46,5   40,3   )داخلی ناخالص تولید از ٪(در FDI سهم 

  منبع: آنکتاد

گذاري در آفریقاي اقدام به سرمایه 2015سهم کشورهایی که در سال  - 23-9 جدول
  اندجنوبی کرده

  ٪، در2015   کشورهاي سرمایه گذاري اصلی 

  29,5   انگلستان 

  24,2   هلند 

  4,9   ایاالت متحده 

  3,3   آلمان 

  2,0   لوکزامبورگ 

  منبع: آنکتاد

 هاي عمده سرمایه گذاري در آفریقاي جنوبیبخش - 24-9 جدول

  ٪، در2015   بخش عمده سرمایه گذاري 

  40,7   خدمات مالی و بیمه، امالك و مستغالت و خدمات کسب و کار 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  ٪، در2015   بخش عمده سرمایه گذاري 

  28,9   ساخت 

  15,9   معدن 

  10,0   حمل و نقل، ذخیره سازي و ارتباطات 

  4,0   تجارت، پذیرایی و اقامت 

  .موجود اطالعات آخرین - 2017 مارس ماه پنجم و بیست جنوبی، آفریقاي مرکزي بانک: منبع
 دموکراسی.  است داخلی رقابتی اقتصاد و یافته توسعه هاي زیرساخت باال، پتانسیل با بازار داراي جنوبی آفریقاي

 به را اقتصادي اصالحات کشور. است شده ریزي پایه قانون، حاکمیت اساس بر  و شفاف انتخابات با نیز کشور
 بهادار اوراق بورس یک داراي کشور این همچنین.  است شده منجر  کالن اقتصاد ثبات به که است گذاشته اجرا

 داده گسترش را خود مالی و تولیدي خدمات خود سنتی صنایع از استفاده با جنوبی آفریقاي. است فعال و بزرگ
 توانایی داراي نیز فروشی خرده و گردشگري هاي بخش.  است داخلی ناخالص تولید افزایش آن نتیجه مهمترین و

 این در خارجی گذاري سرمایه تهدید سبب که جنوبی آفریقاي کشور ضعف نقاط. هستند کشور این در  باالیی
  :برد نام ترتیب بدین توانمی را شودمی کشور

 اعتباري رتبه تواند می بندي رتبه هاي آژانس اعالم با مطابق که کارگري، اعتصابات افزایش اخیر هاي سال در -1
 به نیز برق به دسترسی -3.است گسترده همچنان آمیز خشونت جنایت و جرم -2.دهد کاهش را آفریقا جنوب

 سختی به باال مهارت با کارگران است، باال بیکاري اگرچه این، بر عالوه -4.است ساز مشکل اي فزاینده طور
  .است غلط کشور این در نیز واردات و صادرات فرایند -5د. دربیاین خارجی هايشرکت  استخدام به توانندمی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 و اقتصادي هاي سیاست ویژه به کشور، این هايگذاري سیاست کلی جهت مورد در نیز گذاران سرمایه بنابراین
 براي دولت. شودمی مواجه تهدید با خارجی گذاري سرمایه و هستند نگران ساختاري اصالحات به مربوط مسائل

  براي کار و کسب هاي بخش تمام تقریبا: است داده انجام اقداماتی کشور این در FDI کردن محدود یا تحریک
 هاي گذاري سرمایه تشویق جهت را مختلفی اقدامات دولت این، بر عالوه. است باز خارجی گذاران سرمایه ورود

 کرده ایجادفکري  حقوق از حفاظت رقابت، زمینه در بهتر نظارتی سیاست ساده، مالیاتی قوانین جمله از خارجی،
 نقدي، هزینه کمک:  خارجی گذاري سرمایه کمک -1: است شده بیان اقدامات این از نمونه چند زیر در .است

 تا که ها مهارت پشتیبانی برنامه -2کند.  می فراهم را جدید تجهیزات و آالت ماشین ارزش از درصد 15 تا که
 مالیات بدون واردات: توسعه صنعتی مناطق -3. کند می تامین را کارگران حقوق ٪30 و آموزش هاي هزینه 50٪

 و ها کارخانه ها، ساختمان هاي هزینه براي: استراتژیک گذاري سرمایه پروژه برنامه -4تولید.  به مربوط مواد از
 86 حداکثر( ٪100 تا را مالیاتی مبلغ دالر، میلیون 70 حداقل استراتژیک هاي گذاري سرمایه براي آالت، ماشین
 پروژه توسعه هاي هزینه از ٪30 تا:  بحرانی زیرساختی تسهیالت -5 .دهد می ارائه) پروژه هر براي دالر میلیون

 خدمات دهنده ارائه هاي شرکت براي انگیزه:  کار و کسب فرایند-6. کند می تأمین را شرایط واجد زیربنایی هاي
 سرمایه( نشده استفاده و نشده تولید هاي دارایی از استفاده با صنعتی هاي پروژه براي انگیزه دریایی، مشتریان به

 از مالی حمایت: ویژه هاي کمک طرح -7. موجود صنعتی هاي پروژه گسترش و) سبز هاي زمینه در گذاري
: تلویزیون و فیلم تولید تخفیف طرح-8 .صادرات شوراهاي و مشترك اقدام هاي گروه صنفی، هاي انجمن

: خودرو توسعه و تولید برنامه  -9. جنوبی آفریقاي تولیدات براي ٪25 و خارجی تولیدات براي ٪15 تخفیف
  ).تولیدي هاي دارایی در گذاري سرمایه ارزش از درصد 20( خودرو صنعت ترویج براي طرح
 امضا دوجانبه گذاري سرمایه به مربوط قرارداد 40 جنوبی آفریقاي خارجی گذاران سرمایه حقوق از حفاظت براي
 کشور چند و جنوي آفریقاي کشور در خارجی گذاران سرمایه حقوق از حفاظت زیر جدول در.است کرده
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 شرایط بهترین در گذاران سرمایه از حفاظت با ارتباط در جنوبی آفریقاي کشور جدول با مطابق. است شده مقایسه
  .دارد قرار آفریقا صحراي جنوب و آلمان آمریکا، با مقایسه در

  مقایسه آفریقاي جنوبی با سایر کشورها - 25-9 جدول
  آلمان   ایاالت متحده   جنوب صحراي آفریقا  آفریقاي جنوبی   

  5,0   7,0   5,0   8,0   شاخص شفافیت معامله 

  5,0   9,0   4,0   8,0   فهرست مسئولیت مدیران 

  8,0   4,0   5,0   8,0   شاخص قدرت سهامداران 

  6,0   6,5   4,3   7,0   شاخص حمایت از سرمایه گذاران 

  منبع: آنکتاد 
 را جنوبی آفریقاي در شرکت قانونی نماینده یک باید جنوبی آفریقاي کشور در گذاري سرمایه براي ها شرکت
 یک باید گذار سرمایه. کنند انتخاب را حسابرس یک باید خارجی هاي شرکت این، بر عالوه.  کنند انتخاب
 در باید شرکت این .نماید تعیین خود طرف در شرکت یک ثبت براي را حقوقی مشاور یا و حسابرس مشاور،
 کشور در ملی اقتصاد کلیدي هاي بخش.کنند نام ثبت مالیات اداره در باید همچنین و شود نام ثبت روز 21 عرض

 و تجهیزات و مصنوعی سوخت نورد، آهن راه شامل تولیدي بخش معدنی، مواد صادرات: شامل جنوبی آفریقاي
 خدمات سازي خصوصی برنامه کشور این درهمچنین .  میوه تولید و بهداشت گردشگري، معدن، آالت ماشین
  .است شده ریزي برنامه سازي خصوصی براي که آهن راه خطوط و مخابراتی خدمات پستی،
  رادیو صنایع و بیمه بانکداري،: شامل دارند کشور این در کمتري گذاري سرمایه هاي فرصت که هایی بخش
  .دارد وجود



 

 

گذاري  جذب سرمایهجلب و بررسی نقش بخش خصوصی در 
                                         خارجی در استان فارس

 

 
    Page 101 of 173 

  
(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  گذاري خارجی در ایرانروند و پیشینه سرمایه -10

  توان در چند دوره بررسی کرد.سرمایه گذاري در ایران را می

  :گذاري خارجی قبل از انقالب اسالمی ایرانسرمایه -1-10

، ثبت شرکت ها با سهامداران و مسیش1335جلب و حمایت سرمایه هاي خارجی، در سال  با اجراي قانون
هاي سرمایه ، مرکز جلب حمایت ومسیش1341اردیبهشت  17گذاران مصري در ایران افزایش یافت. در سرمایه

خارجی،  شرکت ایرانی، با سهامداران خصوصی 1641، مسیش1357تا  1335خارجی نیز پایه گذاري شد. از سال 
در . شرکت بوده است 338و  298، به ترتیب 1355و  1354در کشور به ثبت رسید که باالترین رقم آن در سال 

این وضبت بخش صنعت کشور با برخورداري از معافیت هاي مالیاتی، حمایت هاي گمرکی و اعتبارات ارزان و 
به بازارهاي کشور و مصون ماندن از موانع  سهل به سرعت رشد یافت، شرکت هاي چند ملیتی نیز به دنبال رخنه

گذاري در کشور کردند. با گذشت زمان، تعرفه اي و غیر تعرفه اي مربوط به واردات، اقدام به سرمایه
 1357گذاري خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه هاي خارجی افزایش یافت و در دوره سرمایه

  )1394(بهروزي و همکاران،  رسید ، این رونق به حداکثر خودمسیش1352 -

  :مسیش1372تا سال  1357گذاري خارجی از سال سرمایه -2-10

و در دوره جنگ و نیز در دوره نوسازي کشور، پس از  مسیش1357بعد از پیروزي انقالب اسالمی در سال  
مبنی بر وابستگی  برقراري آتش بس با عراق، نظر به تحلیل رهبران مذهبی، سیاستمداران، دولتمردان و روشنگران،

اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتی و آسیب پذیري اقتصاد کشور، به دنبال نوسانات در قیمت و میزان صادرات نفت، 
  این آیت اقتصادي در دستور برنامه ریزان اقتصاد و مدیریت سیاسی کشور بوده است
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

انش فنی وارداتی در دوره رژیم صلت بخش عمده صنایعی که با یک سرمایه خارجی و دخاز دید گروهی دیگر، 
در کشور انجام می دهند و نیاز به  ستگی بود. زیرا این صنایح آخرین مراحل تولید راباوگذشته ایجاد شده بود، 

وارد کردن ماشین آالت صنعتی، قطعات یدکی و مواد نیمه ساخته و مواد اولیه دارند. در مورد راه حل هاي مقابله 
ظر وجود نداشت. بدیهی است که چاره رهایی از وابستگی به عایدات ارزي حاصل از نفت، با وابستگی نیز اتفاق ن

تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی است و الزمه این امر مشارکت هرچه بیشتر در تقسیم کار جهانی سرمایه داري 
 )1384است (کاظمی، 

هاي جلب و حمایت سرمایه هاي خارجی تحت پوشش قانونگذارينکته در خور ذکر در خصوص سرمایه
گذاران خارجی خارجی پس از وقوع انقالب اسالمی و متعاقبا جنگ تحمیلی آن است که تعداد زیادي از سرمایه

هاي خود را از کشور خارج کردند به نحوي که تعداد شرکت هاي مشترك خارجی ایرانی، در پایان سال سرمایه
میلیون  333به  1357میلیون ریال در سال  6235وارده به کشور از  مورد کاهش یافت. حجم سرمایه 115، به 1366

میلیارد  12) این رقم به صفر کاهش یابد. شایان ذکر است که صرف نظر از 1359و در سال بعد (  1358ریال در 
ه به ایران وارد شده است، مجموع سرمایه وارد شده طی دور 1360ریال سرمایه، که از طرف کشور ژاپن در سال 

و سیاست هاي باز  مسیش1367میلیون ریال است. با پایان جنگ تحمیلی در سال  8/  15ش، بالغ بر1372-1357
-1372اقتصادي دولت و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

قانون برنامه  29تبصره » و اي » د«اس بند ) زمینه هاي به کار گیري منابع مالی خارجی فراهم گردید. بر اس1368
میلیارد دالر ایجاد  7/5اول توسعه، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز گردید تا پایان برنامه اول تا سقف

تعهد نماید. با وجود اینکه تامین منابع مالی خارجی در قانون برنامه اول توسعه پیش بینی گردید ولی به علل 
  ن دروه شاهد جذب سرمایه هاي خارجی نبودیم.گوناگون در ای
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  :مسیش1372-1395گذاري خارجی در ایران از سال آمار سرمایه -3-10

، مسیش1375و آیین نامه اجرایی آن مصوب مسی ش1374قانون جلب و حمایت سرمایه هاي خارجی مصوب 
این طریق بخشی از  گذاري خصوصی خارجی در ایران محسوب می شود. دولت ازنقطه عطفی در تاریخ سرمایه

سرمایه هاي خصوصی و تولیدي خارجی را تحت پوشش و حمایت ها و تسهیالت خاصی براي آنها در نظر 
هزار دالر می باشد که بیشترین آن به  42505801کل جریان ورودي سرمایه خارجی در طی این سال ها  .گرفت
 از صنعتی جهان که زمانی ایران در ارجیگذاري خسرمایه وضعیت است. 1391در سال  هزار 4558343میزان 
 توسعه حال در هاي کشور در مستقیم گذاري خارجیسرمایه به معتقد شدت به توسعه به رویکرد و نظري لحاظ

 داخلی گذاریهايمنبع سرمایه نفتی، سرشار درآمد زیرا. داشت ها سرمایه گونه این به نیازي کمتر ما کشور بود،
 دهد کهنشان می 1980 دهه در گذاري خارجیسرمایه اعداد و ارقام بررسی. کرد می فراهم برایش را بزرگی
 خارج به متعادلی سرمایه خروج با سرمایه جذب این واقع در اما داشته وجود ایران در جذب سرمایه بزرگی قدرت

 گذاران سرمایه شتابزده خروج و ایران در انقالب وقوع با که بود ترتیب این به. بود همراه زمان همان در کشور از
 این از بیشتر حتی شاید و خود شده متحمل هاي زیان تمام تقریبا هاآن انقالب، از پس هايسال فاصله در خارجی

. کردند جبران ایران از خارج در شده توقیف اموال از برداشت بر دایر المللی بین هايدادگاه حکم با را ها زیان
 چه یافت افزایش افزونی روز صورت به خارجی گذاري مستقیمسرمایه به کشور نیاز که بعدي دوران در اما

 ورود ها،گذاريسرمایه این مدت دراز و مدت کوتاه اهداف به نسبت جهانی رویکرد تغییر چه و داخلی موقعیت
 زیرا شد می توجه کمبودها و نیازها این به کمتر طبعا جنگ دوران طول در. ساخت ترمشکل کشور به را هاآن

 عالی مدیریت در ناگهانی چرخش جنگ دوران از پس اما. بود کشور متوجه جدي خطراتی و حیاتی مشکالت
 و بازار منطق به ورود هاآن هدف که بیندازد جدیدي مسیرهاي و ها چارچوب در را اقتصاد کرد تالش کشور
 هايگذاريسرمایه جذب به موفق هیچ وجهبه  تالش این شد، گفته پیشتر که درکی و تعریف همان با .بود توسعه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 حتی و شد منجر ناتمام طرح هزاران افتتاح به که کرد کشور وارد را استقراضی هاي سرمایه بلکه نشد مستقیم
 بازار شکوفایی براي مناسب زمینه تحقق بر را راه نه تنها نتوانست شد آغاز سازي خصوصی عنوان با که روندي
 گردش و ها سرمایه حجم و عمل شدت بر و برد میان از نیز را مفهوم این به نسبت عمومی اعتماد بلکه بگشاید
 و ها سرمایه این حجم کشور، اقتصادي هاي مقام اخیر اظهارات بر بنا که نحوي به افزود زمینی زیر هاي سرمایه

 .است سرمایه گردش کل درصد 30 حد در امروزه مبادالت

ایم. بوده رو روبه سست هاي دولت به موسوم هایی دولت با عموما ما نیز ایران در و توسعه حال در هاي کشور در
 بیشتر سومی جهان مقتدر دولت یک در مسلما گذاري خارجیسرمایه جذب به امید که داشت توجه باید بنابراین

 دارد این وجود توسعه حال در دیگر کشور هر در و ایران در که اساسی واقعیت یک. است ضعیف دولت یک از
 این و نیست ممکن اقتصاد شدن جهانی پویایی و گسترده جریان در حضور بدون سرمایه امروزه جذب که است

 براي که ایم شنیده و اند گفته بسیار. است سیاسی حضور هم آن که دارد اساسی شرط پیش یک اقتصادي حضور
 در. زد تکیه ایدئولوژیک هاي اتحادیه حتی یا بزرگ و کوچک اي منطقه هاي اتحادیه بر باید حضوري چنین

 آن واقعیت اما. اندداشته وجود بوده متعهد غیر هاي کشور اتحادیه شان مهمترین که هاییاتحادیه چنین نیز گذشته
 المللی بین مجامع در شرکت و فیزیکی حضور از بیشتر بسیار نخواهیم چه و بخواهیم چه حضور الزامات که است
 در. دانست نیز سرمایه صدور در توانایی عدم باید را سرمایه جذب توانایی عدم در اساسی مشکل رو این از. است

 گردش دارد اهمیت سرمایه قطعی و دائم جذب از بیش آنچه جهانی اقتصاد در شرایط موجود در حقیقت
 پوشش زیر جغرافیایی هاي پهنه که آوردند فراهم را شرایطی بتوانند سیاسی هاي واحد اینکه و است ايسرمایه

 .باشد اندك توقف میزان چند هر شوند، بدل سرمایه گذر براي جذاب هايمکان به هاآن

داخلی که  سیاسی بحران از گیري بهره با توانستند گذشته هايسال طول در فارس خلیج حوزه هاي کشور
 روابط المللی بین مشکالت و تنش که بار هر و کنند جذب را هاسرمایه این داد می فراري را ما کشور هايسرمایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 آوردندمی دست به سرشاري سودهاي از موقعیت استفاده کرده و کرد می ساز مسئله ما براي بین المللی را مستقیم
 وجود شکی چند هر بنابراین. گرفتندمی کار به خود توسعه سود به دیگر ايسرمایه هاي مدار در را آن سپس و

 این در رود، شمار به خارجی مستقیم هايسرمایه جذب براي الزم شرطی سیاسی ثبات با و آرام موقعیت که ندارد
 اخیر دهه دو طول در که است دلیلی مهمترین شرط این نیست، کافی شرط موقعیتی چنین که کرد شک نباید هم

 300. است خارج کرده میدان از را ها نظام سایر و کرده مستقر جهان سراسر در تقریبا را دموکراتیک هاي نظام
 جست ها مدت باید آمریکا و اروپا از خارج در جهان نقشه روي دموکراتیک کشور یک دیدن براي پیش سال
 .ایمرسیده معکوس موقعیتی به دقیقا امروزه که حالی در کردیممی وجو

 نیز و کنند از خود می حفاظت صرف که آور سرسام هاي هزینه دلیل چیز هر از بیش دموکراتیک غیر هاي نظام
 دوم کافی شرط بدون الزم شرط این اما. هستند و بوده شکست به عدم حرکت در جهت توسعه محکوم سبب به

 در نسبی مزیت ایجاد اوال بتواند سیاسی ثبات که است آن کافی شرط. کند سرمایه جذب تواند نمی
 آن با و بوده دارمعنی اقتصاد شدن جهانی چارچوب در که کند فعال را روابطی بتواند ثانیا و گذاریکندسرمایه

 هايگذاري سرمایه میزان بیشترین امروز یافته توسعه هاي کشور که است دلیل همین به. باشد داشته همگرایی
 بصورت تجارت جهانی سازمان که است دلیل همین به باز و کنند می خویش جذب را یکدیگر مستقیم خارجی
 در عضویت با تواند می ایران که است اساس همین بر. است آمده در کنونی جهانی اقتصاد در ناگزیر شرطی
 گفته که مطالبی به توجه با دیگر سوي از و کند جهانی اقتصاد در فعالیت جهت تمرینی تجارت جهانی سازمان

 عنوان به کنونی جهان در که باشد داشته خارجی هايگذاري سرمایه جذب روند بر بسزایی تاثیر تواند می شد
  .باشدمی اقتصادي توسعه به نیل جهت مهم هاي اهرم از یکی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 در ایران گذاريسرمایه براي انتظارات و ها طرح ها، اولویت -4-10

 توسعه و رشد به تواندنمی جهانی اقتصاد و المللیبین بازرگانی در فعال مشارکت بدون کشوري هیچ امروزه
 ما کشور جمله از توسعه حال در کشورهاي روي پیش حاضر درحال که چالشی بنابراین. کند پیدا دست مناسبی

 جلب آنکه اهمیت قابل نکته. باشیم داشته موثر شرکت المللی،بین فعالیتهاي این در چگونه که است این دارد قرار
 صادرات، رقابت قابلیت افزایش درنتیجه و  صادرات تنوع و حجم افزایش و خارجی گذاري مستقیمسرمایه

 جلب سیاست بنابراین. کشور توسعه یعنی مهمتر هدف به نیل براي است ايوسیله بلکه نیست نهایی هدف نفسهفی
 که رسد می نظر به. شوند واقع کشور توسعه استراتژي مکمل که باشد هاییسرمایه جلب به معطوف باید سرمایه

 فناوري ورود نظر از .برگردد دارند نسبی مزیت که هایی بخش به بایستمی ایران در گذاريسرمایه هاي اولویت
 بخشها ترینمناسب حاضر حال در. باشند داشته اقتصادي نسبی مزیت صنعت، رشد و کشور به جدید طرحهاي و

 انرژي، پتروشیمی، اطالعات، فناوري بخش:  از عبارتند هستند بالفعل نسبی مزیت داراي که گذاريسرمایه براي
 موقعیت حال هر به. توریسم بخش همچنین و) کشاورزي محصوالت صادرات مخصوصاً( کشاورزي آب،

 موثر بسیار خارجی گذاريسرمایه و جاذبه ایجاد براي و بوده فرد به منحصر موقعیت یک ما کشور جغرافیایی
 .است

 هاي مختلف اقتصادگذاري مستقیم خارجی در بخشمقایسه سرمایه -5-10

به خود اختصاص داده  1395هاي مصوب را در سال بخش صنعت بیشترین میزان طرح 10-1مطابق با آمار جدول 
  هاي بعد قرار دارند.است. تامین آب، برق و گاز و بخش خدمات در رتبه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 گذاري خارجیههاي مختلف اقتصاد در جذب سرمایمقایسه بخش -10-1 جدول

  حجم سرمایه مصوب کل (میلیون دالر)  جدید هاي 	تعداد طرح بخش اقتصادي
  8105  35  تامین آب، برق و گاز

  259  3  حمل و نقل و ارتباطات
  1532  17  خدمات
  6  2  ساختمان
  1365  46  صنعت

  512  8  کشاورزي
  17  2  معدن
  11802  113  جمع
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 خارجیگذاري مار مصوب جذب سرمایههاي ایران در مورد آاستانمقایسه  -11

میلیون دالر،  1501، استان آذربایجان شرقی با رقم مصوب 1395، در سال 11-1مطابق با آمار بیان شده در جدول 
ال باشد. اما در سمیلیون دالر می 95باالترین رقم را به خود اختصاص داده است و رقم مصوب براي استان فارس 

  میلیون دالر رسیده است. 1008، این رقم به 1396

  گذاري خارجیهاي ایران در آمار مصوب جذب سرمایهمقایسه استان -11-1 جدول

  حجم سرمایه مصوب  استان محل اجرا  ردیف
  (میلیون دالر)1396  (میلیون دالر)1395

  415  1501  آذربایجان شرقی  1
  8  881  آذربایجان غربی  2
  2  0  اردبیل  3
  19  943  اصفهان  4
  36  394  البرز  5
  0  0  ایالم  6
  3009  0  بوشهر  7
  1199  1057  تهران   8
  563  77  خراسان جنوبی  9
  584  155  خراسان رضوي  10
  0  0  خراسان شمالی  
  90  51  خوزستان   11
  0  0  چهارمحال بختیاري  12
  69  144  زنجان  13
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  13  50  سمنان   14
  1087  1295  سیستان و بلوچستان  15
  1008  95  فارس   16
  454  379  قزوین  17
  14  10  قم  18
  6  26  کردستان  19
  425  165  کرمان  20
  0  0  کرمانشاه   21
  0  0  کهکیلویه و بویراحمد  22
  31  1  گلستان  23
  65  16  گیالن  24
  1  72  لرستان  25
  97  3/0  مازندران  26
  617  196  مرکزي   27
  69  0  هرمزگان  28
  48  0  همدان  29
  402  18  یزد  30
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  استان فارس ياقتصادقابلیت هاي  -12

  موقعیت جغرافیایی استان

استان فارس در جنوب غرب واقع و از شمال به استانهاي اصفهان و یزد ، از غرب به استانهاي بوشهر و کهگیلویه 
و بویر احمد، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان کرمان محدود است. بر اساس آخرین تقسیمات 

آبادي می باشد. وسعت  8369دهستان و  205بخش،  84شهر،  102شهرستان،  29کشوري استان فارس داراي 
درصد از مساحت کل کشور می باشد و از این  5/7هزارکیلومتر مربع بوده که معادل  122استان فارس بالغ بر 

خراسان جنوبی، در جایگاه چهارم جهت در بین استان هاي کشور پس از استان هاي سیستان و بلوچستان، کرمان و 
کیلومترمربع وسیع ترین و شهرستان رستم با وسعتی معادل  14142قرار دارد. شهرستان الرستان با وسعتی معادل 

کیلومترمربع ، کم وسعت ترین شهرستان استان محسوب می گردند. شهرستان شیراز که مرکز استان می  1030
 ربع بعد از الرستان، نیریز، داراب و اقلید در رتبه پنجم قرار دارد.کیلومترم 6049باشد با وسعتی معادل 

  جمعیت:
میلیون بوده  850/4حدود  1395جمعیت و نیروي انسانی جمعیت استان بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 

غیرساکن درصد ساکن نقاط روستایی و در حدود یک درصد  29درصد ساکن نقاط شهري و  70که از این تعداد 
نرخ مشارکت اقتصادي در  1396میباشند. در بعد نیروي انسانی بر اساس طرح آمارگیري نیروي کار در بهار سال 

 20درصد شاغلین استان در بخش صنعت،  31درصد بوده است. حدود  4/40ساله و باالتر استان  10جمعیت 
باشند. نرخ بیکاري در همین دوره  درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت می 49درصد بخش کشاورزي و 

باشد. تراکم نسبی جمعیت ¬هاي اخیر می¬درصد بوده که نشان دهنده کاهش بیکاري استان در سال 8/9معادل 
نفر در هر کیلومتر مربع می باشد، بدین معنی که به طور متوسط در هر کیلومتر مربع  5/39برابر با  1395در سال 

  هد. هاي کم تراکم قرار میموضوع استان فارس را در ردیف استاننفر ساکن هستند که این  5/39
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 تولید ناخالص داخلی استان:

با و بدون   1394بر اساس آخرین آمارهاي منتشره مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی استان فارس در سال 
ز کل تولید ناخالص ادرصد  4/5و  8/4هزارمیلیارد ریال بوده که به ترتیب   577و   589احتساب نفت و گاز معادل 

، خوزستان درصد) 7/23هاي تهران(سهم داخلی کشور را تشکیل داده است. بر این اساس فارس بعد از استان
  رار دارد. درصد) در جایگاه پنجم ق 4/5درصد) و خراسان رضوي (سهم  7/5درصد)، اصفهان (سهم  3/14(سهم 

درصد در سال  62/4کشور از  GDPدهد سهم استان فارس از نشان می نگاهی به سهم تولید استان از کشور 
تولید ناخالص داخلی استان  1393-94رسیده است. با وجود اینکه طی مدت  1394درصد در سال  8/4به  1393

محقق شده به شکلی  1394با احتساب نفت و گاز کاهش یافته اما افزایش سهم تولید ناخالص داخلی استان در سال 
درصد افزایش پیدا کرده اما از  2/0لی استان با احتساب نفت و گاز  که در سال مذکور سهم تولید ناخالص داخ

درصد به  5/5سوي دیگر سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور بدون احتساب نفت و گاز کاهش یافته و از 
  دهد. را نشان می 1394درصد رسیده است که این موضوع رکود نسبی بخش غیرنفتی استان در سال  4/5

درصد  8و  10هاي هاي  خدمات و کشاورزي با نرخارزش افزوده بیشترین رشد مربوط به بخشدر قسمت 
به دلیل رکود نسبی حاکم بر  1394ه بعدي قرار دارد. در سال درصد رشد در جایگا 1ساختمان با  بوده و بخش
اند. الزم به ذکر است ههاي  صنعت، معدن و تامین آب، برق و گاز طبیعی با رشد منفی مواجه بوداستان، بخش

هاي هزار میلیارد ریال جایگاه نخست را در بین استان 102طی سال مذکور بخش کشاورزي استان با ارزش افزوده 
  کشور به خود اختصاص داده است. 

هزار میلیارد ریال جایگاه یازدهم را به لحاظ ارزش افزوده بعد از   8/69بخش صنعت فارس با ارزش افزوده 
هاي تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، مرکزي، قزوین، خراسان رضوي، کرمان به استان

  خود اختصاص داده است. 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

هاي خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، هزار میلیارد ریال بعد از استان 6/7بخش معدن نیز با ارزش افزوده 
  هشتم کشور قرار دارد.  بوشهر، کرمان، ایالم، یزد و تهران در جایگاه

 206زش افزوده حدود هزار میلیارد ریال بعد از استان بوشهر (با ار 7/73بخش تامین آب و برق با ارزش افزوده 
ارد ریال جایگاه سوم هزار میلی 6/31هزار میلیارد ریال) در رتبه دوم قرار دارد و بخش ساختمان با ارزش افزوده 

هزار  302 اصفهان در کشور داشته است. همچنین بخش خدمات با ارزش افزودههاي تهران و را بعد از استان
  باشد. هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي در جایگاه چهارم میمیلیارد ریال بعد از استان

آب، برق و  نیتامدرصد،  53در قسمت مصرف واسطه نیز بیشترین رشد به ترتیب مربوط به بخش معدن با رشد 
هاي  صنعت و ساختمان درصد بوده است. در این قسمت بخش 9درصد و خدمات با رشد  11ا رشد ی بعیگاز طب

  اند. درصدي بیشترین کاهش در مصرف واسطه را داشته 1و  9با کاهش 
درصدي بیشترین افزایش در ستاده  7و  10هاي  خدمات و کشاورزي با نرخ رشد به ترتیب در قسمت ستاده بخش

اند. در واقع با توجه به ها با رکود مواجه بوده و نرخ رشد منفی داشتهر این قسمت سایر بخشاست. د را داشته
ها نیز دچار رکود هاي  مرتبط با این بخشدر نتیجه بخش هاي  صنعت و معدن با رکود مواجه بودهاینکه بخش

  اند.شده
  بخش کشاورزي:

به ویژه کشاورزي دارد. طبق گزارش آمارنامه  هاي  اقتصادي کشور،اي در بخشاستان فارس سهم عمده
هاي آذربایجان کشاورزي، این استان با داشتن حدود یک میلیون و دویست هکتار سطح زیر کشت پس از استان

  شرقی و خراسان رضوي، رتبه سوم را در کل کشور دارد. 
هاي مهم کشاورزي کشور قطب استان پهناور فارس، به دلیل گستردگی، تنوع اقلیم و حاصلخیزي خاك، یکی از

هاي کشاورزي کشور را به خود اختصاص آید و سهم قابل توجهی از تولید محصوالت و فرآوردهبه شمار می
  شود.هاي مهم وضعیت بخش کشاورزي استان بررسی میدر این قسمت با استفاده از شاخصداده است. 
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بخش به تفکیک محصوالت زراعی، باغی و دامی و با توجه به تنوع محصوالت کشاورزي فارس عملکرد این 
استان  1394-95شود. مطابق آمار منتشر شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي در سال زراعی آبزیان بررسی می

درصد سطح زیر کشت محصوالت زراعی را در اختیار داشته که جایگاه پنجم رادر این زمینه  1/6فارس حدود 
هزارتن محصوالت زراعی در استان فارس تولید شده که از   6742مچنین حدود به خود اختصاص داده است. ه

درصد میزان تولید محصوالت زراعی از طریق کشت آبی و  8/97این حیث رتبه دوم را در کشور دارد. حدود 
هاي اخیر سهم تولید درصد از طریق کشت دیمی صورت گرفته است. به دلیل استمرار خشکسالی در سال 2/2

باشد. در محصوالت باغی ها بسیار باال میوالت زراعی از کشت آبی در استان فارس در مقایسه با سایر استانمحص
درصد)  15هزارتن ( 3149درصد) سطح زیر کشت و تولید  2/14هزار هکتار ( 407استان فارس با داشتن حدود 

به خود اختصاص داده است که علیرغم  انواع محصوالت باغی رتبه اول را به لحاظ سطح زیرکشت و میزان تولید
درصد رشد را نشان  7/6و  8/8خشکسالی، نسبت به سال گذشته در سطح زیر کشت و میزان تولید به ترتیب 

 790درصد رشد نسبت به سال قبل به تولید  3دهد. در زمینه تولید محصوالت دامی و آبزیان نیز استان فارس با می
  هزار تن دست یافته است.

  دات بخش صنعت:تولی
درصد بیشترین رشد را در بین اقالم تولید شده در بخش صنعت به  51ساخت سواري با نرخ رشد  1395در سال 

درصد افزایش در جایگاه دوم  7خود اختصاص داده است. در این خصوص تولید الستیک خودرو با نرخ رشد 
به ترتیب به سیمان و کاشی اختصاص  1395سال قرار دارد. در بین محصوالت مذکور  بیشترین میزان تولید در 

درصد کاهش یافته است.   25و  1/31یافته هرچند میزان تولید این دو نوع محصول نسبت به سال قبل به ترتیب 
  ها با رکورد بخش مسکن می باشد.کاهش تولید این دو محصول به دلیل همگرایی آن

فقره بوده  1249برابر  1395عدن و تجارت فارس در سال تعداد جواز تاسیس صادره توسط اداره کل صنعت، م
هاي صادره در سال درصد افزایش یافته است.از تعداد کل جواز تاسیس 1/3که نسبت به مقدار مشابه در سال قبل 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

از تعداد  1394برداري گردیده و این در حالی است که در سال مورد منتج به صدور پروانه بهره 269تنها در  1395
  برداري گردیده است.مورد منجر به صدور پروانه بهره 266فقره جواز تاسیس صادر شده در استان تنها در  1212

میلیارد ریال بوده  5338معادل  1394برداري در سال هاي بهرهگذاري ایجاد شده به واسطه صدور پروانهسرمایه 
یده است. اشتغال ایجاد شده به واسطه صدور رس 1395میلیارد ریال در سال   8118درصد افزایش به  52که با 
 1395نفر در سال  4167درصد افزایش به  46نفر بوده که با  2855معادل  1394برداري در سال هاي بهرهپروانه

میلیون ریال بوده که با  1869واحد اشتغال  1گذاري انجام شده براي ایجاد هر رسیده است. همچنین میزان سرمایه
  افزایش یافته است.  1395میلیون ریال در سال  1948یش به درصد افزا 2/4

 الستیک وپالستیک محصوالت ازفقره) بوده و  268غیرفلزي ( بیشترین جواز صادره مربوط به محصوالت کانی
هاي دوم و سوم فقره جواز تاسیس صادر شده در رتبه 138و  178ها به ترتیب با آشامیدنی و غذایی و محصوالت
  قرار دارند.  

  بخش معدن:
هاي موجود، گیري مناسب از پتانسیلهاي  کلیدي در اقتصاد بوده و در صورت بهرهبخش معدن یکی از بخش

  باعث رشد اقتصادي یک منطقه خواهد گردید.
سوم کشور را به معدن در استان وجود داشته که از این حیث رتبه  513بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد 

نفر (رتبه ششم کشور) و ذخیره مواد معدنی استان  7132خود اختصاص داده است . شاغالن معادن استان فارس 
  باشد. میلیون تن (رتبه هشتم کشور) می 2754

 هزار میلیارد ریال بوده که رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده و با 5/4گذاري در معادن استان سهم سرمایه
  رسد. هاي استان عدد مناسبی بنظر نمیتوجه به پتانسیل

درصد، مواد معدنی غیرفلزي  56بیشترین فراوانی معادن فارس به ترتیب در استخراج مصالح ساختمانی حدود 
  باشد.درصد می 12هاي تزئینی درصد و استخراج سنگ 26حدود 
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هاي ، سپیدان، شیراز و مرودشت غالباً داراي سازندهنواحی کازرون، ممسنی، فیروزآباد، الر، داراب، فسا، جهرم
اند و برداري و اکتشاف قرار گرفتهباشد که مورد بهرهزمین شناسی از نوع سنگ آهک، مارن، گچ و نمک می

هاي معدنی چین خورده زاگرس هاي صنعتی و بوکسیت از جمله قابلیتافزون بر آن فسفات، سیلیس، خاك
  هستند. 

هاي استهبان، نیریز، ارسنجان، بوانات، خرمبید، آباده شمال شرقی و شمال غرب استان که شهرستانمناطق شمال، 
هاي و اقلید را در بر دارد، از لحاظ مواد معدنی فلزي نظیرکرومیت، منگنز، خاك نسوز و صنعتی، مس و سنگ

سرب و روي در شهرستان فیروزآباد، ساختمانی پتانسیل معدنی باالیی دارد. با توجه به ذخایر فلزي موجود مانند 
هاي داراب، استهبان و نیریز، مس در بوانات، خرمبید و اقلید، نیکل، آهن و کرومیت در نیریز، منگنز در شهرستان

توان استان فارس هاي بوانات، اقلید و آباده و دولومیت در شهرستان المرد، میکبالت و آهن منگنزدار در شهرستان
  ق معدنی کشور دانست.را از جمله مناط

 56پروانه اکتشاف معدن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس صادر شده که با  36تعداد  1394در سال 
فقره پروانه  59تعداد  1394افزایش یافته است. همچنین در سال  1395فقره در سال  56درصد افزایش به 

هزار میلیارد ریال صادر شده که  4/7گذاري رزش سرمایهمیلیون تن و ا 303برداري معادن با ذخیره قطعی بهره
  نفر در فارس گردیده است. 620منجر به اشتغال 

  بخش مسکن و ساختمان
طرح  15روستائیان استان  مسکن بهبود جهت الزم تسهیالت روستاها و ایجاد عمران و توسعه زمینه به منظور ایجاد
اند. در همین اجرایی شده 1395میلیون ریال در سال  375000بار طرح هادي نیمه تمام با اعت 188هادي جدید و 

باب واحد مسکونی در قالب مسکن مهر و ساخت مسکن شهري سفر مقام معظم رهبري  5375سال عملیات ساخت 
 15351میلیارد ریال اجرایی شده است. در بخش مسکن روستایی نیز عملیات نوسازي و بازسازي  3196با اعتبار 
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تحت پوشش ریزي الزم به منظور میلیارد ریال آغاز شده ضمن اینکه برنامه 2770مسکونی با اعتبار   باب واحد
  صورت گرفته است.      1395در سال  باب واحد مسکونی روستایی 14124قرار گرفتن تعداد بیمه 

 59هاي ناختمامیلیارد ریال بوده است و بخش س 18446ارزش افزوده بخش ساختمان در استان  1393در سال 
  اند. درصد از این ارزش افزوده را به خود اختصاص داده 41ها نیز درصد و سایر ساختمان

هاي مسکونی استان،  ارزش افزوده بخش با بهبود نسبی شرایط اقتصادي حاکم بر بخش ساختمان 1394در سال 
 17هاي با کاهش به ترتیب ساختمان میلیارد رسیده و بخش سایر 31641درصدي به رقم  9/0ساختمان با افزایش 

درصدي در ارزش و سهم ارزش افزوده بیشترین آسیب را از رکود حاکم بر اقتصاد استان در بخش ساختمان  7و 
پروانه مربوط به  8828ي ساختمانی صادر شده که پروانه 9723، تعداد 1395در سال متحمل شده است. همچنین 

ي احداث درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است. این تعداد پروانه 10پروانه ( 895درصد) و  90احداث ساختمان (
  دهد.هاي احداث ساختمان صادره در کل کشور را تشکیل میدرصد از کل پروانه 5/7ساختمان حدود 

  خدمات:بخش 
 و بهداشت گرشگري، توسعه شهري،هاي بخش هاي عمرانی و خدماتی مختلفی در استان فارس درطرح 1395 در سال

میلیارد ریال در شهر شیراز، افتتاح  1700پروژه توسعه شهري با اعتبار نزدیک به  70درمان و نیرو اجرایی شده است. افتتاح 
ی به تعدادي از روستاهاي رسان پروژه گاز، افتتاح رازیاز بزرگراه جهرم ش لومتریک 8هتل و هتل آپارتمان،  تکمیل  5تعداد 

هاي ترین طرحتعدادي از مهم رازیصدرا در غرب ش دیواحد مسکن مهر شهر جد 540هزار و  2از  يبرداربهرهاستان، 
  است.  هاي مختلف بخش خدمات بودهدر حوزه 1395عمرانی متعدد اجرایی در سال 

و  عمده فروشی، خرده فروشی هاي خدمات بجز زیربخشنسبت به مشابه سال قبل تمام زیربخش 1394در سال 
  اند. در میزان ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستاده رشد مثبت را تجربه نموده تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

درصد، رتبه نخست را از  19بهداشت و مددکاري اجتماعی با رشدي معادل  در بحث ارزش افزوده زیر بخش 
با رشد منفی  سایل نقلیه و کاالهاتعمیر وو  عمده فروشی، خرده فروشیآن خود نموده، این در حالی است که 
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درصد داشته که بیشترین رشد  44رشدي معادل  امالك و مستغالتمواجه بوده است. در بخش مصرف واسطه، 
 20شود این زیربخش در بحث ستاده نیز با رشدي معادل هاي خدمات بوده و به طوریکه مالحظه میدر زیربخش

  ه است. درصد جایگاه نخست را به خود اختصاص داد
  بخش گردشگري:

حرم  نیعنوان سومبه (ع)  شاهچراغحضرت حرم هاي متعدد گردشگري از جمله استان فارس با توجه به جاذبه
اثر ثبت شده جهانی تخت جمشید و پاسارگاد در  4اثر ثبت شده ملی و  2800بیش از  در کشور، (ع) تیاهل ب

هاي رشته صنایع دستی موجود در کشور و جاذبه 244دستی از رشته صنایع  123هاي طبیعی و  فعالیت کنار جاذبه
هاي مطرح در زمینه هاي گردشگري سالمت و روستایی همواره از استانعرفانی ادبی مانند حافظ و سعدي و بخش

  باشد.گردشگري می
ستان هزار نفر گردشگر خارجی از ا 288تعداد  1394دهد در سال بررسی وضعیت گردشگران خارجی نشان می

رسیده است.  1395هزار نفر گردشگر در سال  392درصدي به  36اند و این تعداد با رشد فارس بازدید کرده
اند و تخت جمشید از این حیث جایگاه درصد از گردشگران خارجی از تخت جمشید بازدید داشته 24همچنین 

 44گردشگران خارجی، حافظ با هاي گردشگري در بخش اول را به خود اختصاص داده است. در بین جاذبه
درصدي در  41درصد رشد، بیشترین افزایش را در جذب تعداد گردشگر خارجی داشته و تخت جمشید با رشد 

  جایگاه دوم قرار داشته است. 
  

  بخش حمل و نقل:
هاي این بخش همواره با توجه به نقش و اهمیت بخش حمل و نقل در رونق اقتصادي توسعه و گسترش زیرساخت

ها همواره با تخصیص اعتبارات قابل توجه عمرانی سعی در هاي مختلف قرار گرفته و دولتمورد توجه دولت
  اند.هاي حمل و نقل داشتهبهبود زیرساخت
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

ترین اقدامات صورت گرفته در استان فارس در اي یکی از مهمگذاري و توجه مناسب به حمل و نقل جادهسرمایه
 1590درصدي به رقم  38هاي استان با رشد آزادراه و بزرگراهبوده به طوریکه که در سال مذکور طول  1395سال 

ن، یکی دیگر از اقدامات مناسب صورت گرفته هاي استاکیلومتر رسیده است. در کنار افزایش کمی در طول راه
 پایانه 2رفاهی، -خدماتی مجتمع 5هاي حمل و نقل بوده است. در این سال تعداد توسعه زیرساخت 1395در سال 

  عمومی مسافري فعال به شبکه حمل و نقل استان اضافه شده است. پایانه 1هاي حمل و نقل و باري و شهرك
  حمل و نقل جاده اي:

 9هزار کیلومتر بوده که نسبت به سال گذشته  4/17معادل  1395هاي استان (شهري و روستایی) در سال ل راهطو
هاي ترانزیتی و شریانی ها، راهها و بزرگراههاي شهري به آزادراهبندي، راهدرصد رشد داشته است. بر اساس طبقه

درصد  9برابر  1395هاي استان در سال ستان از کل راههاي اها و بزرگراهگردند. سهم آزادراهو فرعی تقسیم می
  درصد بوده است.  8و  15هاي شریانی و ترانزیتی به ترتیب و راه

هاي استان فارس و نیز کاهش ها در ایمنی جادههاي و بزرگراهالزم به ذکر است با توجه تاثیر مهم سهم آزادراه
  گردد. درصدي داشته که به عنوان شاخصی مطلوب ارزیابی می 38ها رشد ها و بزرگراهزمان سفر، طول آزادراه

مجتمع خدماتی، رفاهی و بین راهی در استان وجود داشته که نسبت به سال گذشته رشد  35تعداد  1395در سال 
  دهد. درصدي نشان می 16

  حمل و نقل ریلی:
کل کشور را به خود اختصاص می درصد از  6/4کیلومتر بوده که سهم  484آهن استان طول خطوط اصلی راه

به  1394هزار تن در سال  215درصد افزایش از  6/2دهد. میزان کاالي حمل شده از طریق حمل و نقل ریلی با 
درصد کاهش  8/9هزارنفر با  462رسیده و طی همین مدت تعداد مسافر جابجا شده از  1395هزار تن در سال  220

 هزار نفر رسیده است. 417به 

  نقل هوایی:حمل و 
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هاي جوامع پیشرفته محسوب می شوند. وجود فرودگاه در مناطق مختلف ترین زیرساختها از با ارزشفرودگاه
  تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اقتصاد آن مناطق دارد. 

 میان نای از که بوده زرقان و فسا ،جهرم ،المرد ،ستانالر ،شیراز در شهرهايفرودگاه  6استان فارس داراي 

 زرقان و فسا ،جهرم هايفرودگاه و ي مرز هواییهافرودگاه المرد و الر بندي بین المللی،در طبقه فرودگاه شیراز

فعال بوده و  جهرم ،المرد ،ستانالر ،شیرازهاي گیرند. الزم به ذکر است فرودگاهقرار می داخلی هايفرودگاه
  باشد. فرودگاه آباده نیز در دست مطالعه می

 تعداد لحاظ به کشور هايفرودگاه چهارم رتبه در شیرازدر دستغیب شهید فرودگاه یا شیراز لمللیابین فرودگاه
 فرودگاه پس ازو  واقع شدهمتري از سطح دریا  1500در ارتفاع  فرودگاه این دارد. قرار مسافر جابجایی و پرواز

و عالوه برداشتن پروازهایی باشد میو الکترونیک  ناوبري از لحاظ تجهیزات ایران مجهزترین فرودگاه خمینی امام
  .دارد فارس خلیج حوزه کشورهاي	به شهرهاي داخلی ایران، تعدادي پرواز خارجی به مقصد

هزار  5/34میلیون نفر مسافر و  4/3هاي استان، تعداد هزار پرواز صورت گرفته در فرودگاه 34با  1395در سال  
درصد رشد  25و  25، 20المللی جابجا شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب  تن کاال در پروازهاي داخلی و بین

  دهد. نشان می
  بخش انرژي:

ها ترین این پروژهاند که مهمهاي تاثیرگذاري در بخش انرژي استان اجرایی شدههها و پروژدر سالیان اخیر طرح
هاي میلیون متر مکعب در میدان 8تولید روزانه  با حلقه چاه گازي 9اندازي حفاري و راهدر بخش نفت و گاز 

اندازي انبار نفت با و راه احداث ،میلیون دالر 180کنگان، پارسیان، آغاز و داالن با اعتباري حدود و  عملیاتی نار
میلیون لیتر (بنزین، نفت گاز،  270مخزن سوخت با جمعا ذخیره سوخت  12با  ریالمیلیارد  300گذاري  سرمایه

  اند. بوده هکتار 18متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت  2750نفت سفید) و 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 7احداث کیلو ولت،  400متر مدارخط کیلو 113احداث هایی نظیر در بخش تولید و توزیع برق نیز پروژه
مجوز سرمایه گذاري  6صدور  ،کیلو ولت 66کیلومتر مدار خط  144 ، احداثولت کیلو 132کیلومترمدار خط 

نیروگاه گازي سیکل  2 میلیون دالر در حوزه احداث نیروگاه خورشیدي، احداث 80خارجی به ارزش بالغ بر 
هاي صنعتی مگاوات در شهرك 43نیروگاه با ظرفیت  6 برداري ازهرهو ب کیلووات 30ترکیبی با ظرفیت مشابه 

  . اندهاي تاثیرگذار بودهترین طرحمهمشیراز، آب باریک، زرقان، سپیدان و فیروزآباد 
  بخش سرمایه گذاري خارجی:

هاي و پس از حصول توافق برجام، افزایش حجم درخواست 1395گیر استان در سال یکی از تحوالت چشم
گذاري خارجی و عملیاتی میلیارد دالر سرمایه 7گذاري خارجی در استان می باشد. در راستاي پروژه جلب رمایهس

 95گذاري فارس موفق به جلب مرکز خدمات سرمایه 1395نمودن برنامه پیشبرد برونگرائی اقتصادي، طی سال 
برابر شدن  20مقدار مشابه در سال قبل منجر به  گذاري خارجی به استان گردید که در مقایسه بامیلیون دالر سرمایه

  گذاري خارجی مصوب استان در این سال شده است.حجم سرمایه
گذاران هاي گذشته و ایجاد فضاي التهاب در اقتصاد کشور، سرمایهها در سالبا توجه به اعمال و تشدید تحریم

توافق برجام و گذاري در کشور با تردیدهایی روبرو بودند؛ لذا و سایر مؤسسات تامین مالی خارجی جهت سرمایه
باشد که زمینه و بستر الزم گذاري خارجی میامر سرمایهرونق خدمات مالی و معامالت بانکی، مهمترین تحول مؤثر بر 

  گذاري فراهم و شرایط آن را در استان تسهیل و تسریع نمود.را براي سرمایه
  تجارت خارجی:

تحوالت صورت گرفته در بخش تجارت  نیتراز مهم یو مهندس یو خدمات فن يگسترش صادرات گردشگر
در استان  یدانشگاه النیالتحصفارغ انیدر م يکاریب يبوده است. با توجه به نرخ باال 1395استان در سال  یخارج

 جادیو ا يکاریحل معضل ب رشده به منظو ینیبشیپ ياز راهکارها یکی یو مهندس یفارس صادرات خدمات فن
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 يرویو ن یمراکز مهم دانشگاه ،يمتعدد گردشگر يهاداشتن جاذبه لی. استان فارس به دلباشدیاشتغال در استان م
  برخوردار است.  یو مهندس یو فن يبه منظور صادرات خدمات گردشگر ییباال لیمتخصص از پتانس یانسان

 1395ر سال دهد صادرات غیرنفتی استان از گمرکات استان دبررسی عملکرد صادرات غیرنفتی استان نشان می
میلیون دالر  215داشته است. در این سال ارزش و وزن صادرات استان به ترتیب  درصد رشد 16نسبت به سال قبل 

 6/43ال قبل به درصد افزایش نسبت به س 5میزان واردات کشور با  1395باشد.همچنین در سال هزار تن می 651و 
  میلیارد دالر رسیده است.

اي وارداتی نسبت به گمرکات مرزي و نیز تر کاالهموقعیت استراتژیک استان فارس ، امکان حمل و نقل مناسب
برخوردار بودن استان از آب و هواي مناسب که امکان نگهداري بهتر کاال از مزیتهاي استان در بخش تجارت 

  خارجی می باشد.
هاي مختلف اقتصادي به علت بازاریابی مناسب صورت گرفته در بخش صنعت و معدن این بخش در بین بخش

 عیفرش دستباف و صنادرصد به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزي و  22را با  بیشترین رشد صادرات
  هاي بعدي قرار دارند. درصد در جایگا 11و  18ی با رشد به ترتیب دست

  بازار سرمایه استان:
 چهارمین عنوان به 1383 سال ماه خرداد ابتداي از فارس ايمنطقه توسعه، بورس سوم برنامه قانون 95 ماده موجب به

آغاز نمود و امور مربوط به خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت در  فارس استان در را خود فعالیت اي منطقه بورس
شرکت کارگزاري در سطح  40است. در طول سالیان گذشته در مجموع سطح استان از طریق بورس استان انجام گرفته

شرکت  28المللی در سالهاي گذشته این تعداد به هاي بینتشدید تحریم اند اما با توجه به رکود نسبی واستان فعال بوده
  کارگزاري کاهش یافته است. 

شرکت در  5شرکت است که از این میان  23شده در بورس  پذیرفته هاي استانیشرکت تعداد در حال حاضر
شرکت  10یمان فارس نو)، بازار اول (نیروترانس، سیمان داراب، پتروشیمی شیراز، سیمان فارس و خوزستان، س
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 
در بازار دوم(پشم و شیشه ایران، شیمیایی سینا، دشت مرغاب، لعاب ایران، کاشی حافظ، صنایع شیمیایی ایران، 

شرکت در بازار پایه  7ریز) و عمران و توسعه فارس، سیمان فارس، قند مرودشت، سیمان سفید نی
ن، پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی کازرون، پتروشیمی جهرم، فرابورس(کابلسازي ایران، کارخانجات مخابراتی ایرا

  پتروشیمی فسا، آزمایش) و یک شرکت در بازار فرابورس(پاالیش نفت شیراز) قرار دارند. 
الستیک دنا و مخابراتی راه دور  ، شرکتهاي1387، شیرین دارو در سال 1386هاي اشتادموتورز در سال شرکت

هاي سیمان شرکت هاي پذیرفته شده حذف وفعالیت بورس فارس از لیست شرکتطی مدت  1388ایران در سال 
، سیمان سفید 1384، پتروشیمی شیراز در سال 1383فارس و کارخانجات مخابراتی ایران و سیمان داراب در سال 

  دیدند.هاي پذیرفته شده در بورس اضافه گربه لیست شرکت 1387و سیمان فارس نو در سال  1386نیریز در سال 
 پتروشیمی فرابورس و پایه بازار در 1390 سال در پتروشیمی کازرون و ممسنی پتروشیمی هايشرکت همچنین

 کارخانجات آزمایش و هايشرکت .شدند فرابورس پذیرفته پایه بازار در 1391 سال در جهرم پتروشیمی و فسا
  .هستند معامله فرابورس قابل پایه بازار در اکنون هم بورس، از خروج پس از مخابراتی ایران

کارخانجات مخابراتی ایران در حال حاضر بیشترین سهم را در بازار بورس استان به خود اختصاص داده و با توجه 
درصد بوده، توانسته  9/0رقم پایینی در حدود  1383به اینکه سهم این کارخانه در ابتداي تاسیس بورس در سال 

درصد قرار  16بد. پس از آن سیمان فارس و خوزستان با سهم نزدیک به درصدي دست یا 3/43است به سهم 
اي داشته است. در رده بعدي کاهش قابل مالحظه 1383درصدي در سال  39دارد که با توجه به سهم اولیه 

کاهش یافته است.  1393درصدي قرار دارد که نسبت به سهم اولیه خود در سال  15پتروشیمی شیراز با سهم 
  اند.هاي جهرم، فسا، ممسنی و کازرون، پاالیش نفت شیراز و سیمان داراب نیز رشد مثبت را تجربه نمودهمیپتروشی

  بازار پول و اعتبار:
 379درصد رشد  به  6/11هزارمیلیارد ریال بوده که با  340بالغ بر  1394هاي بانکی استان در سال مجموع سپرده

  ت. رسیده اس1395هزارمیلیارد ریال در سال 
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ها طی این دو سال  مربوط درصد کل سپرده 80دهد که به طور متوسط هاي بانکی نشان میبررسی اجزاي سپرده
گذاري بلندمدت و کوتاه مدت بوده که البته ترکیب آنها طی این دو سال حکایت از تغییر هاي سرمایهبه سپرده

  ها از بلند مدت به کوتاه مدت دارد. جهت سپرده
 9هزارمیلیارد ریال بوده که افزایش  6/300معادل  1395هاي استان در سال الت اعطایی بانکمجموع تسهی

درصد تسهیالت پرداختی طی این مدت  به دو بخش  70درصدي را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. بیش از 
درصد  25از  هاي صنعت و کشاورزي مجموعاخدمات، بازرگانی و صادرات و ساختمان اختصاص یافته و بخش

هزارمیلیارد  8/31به  1394هزارمیلیارد ریال در سال  6/26این تسهیالت بهره مند شده اند. تسهیالت بخش صنعت از 
  درصد رشد باالتر از رشد سایر بخشها قرار دارد.  20افزایش یافته که با  1395ریال در سال 

  
  
  
  
  
 
 



 

 

گذاري  جذب سرمایهجلب و بررسی نقش بخش خصوصی در 
                                         خارجی در استان فارس

 

 
    Page 125 of 173 
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  مروري بر مطالعات انجام شده -13

 از برخی به خالصه طور ادامه به در که است گرفته صورت فراوانی مطالعات خارجی گذاريسرمایه زمینه در

  گردد:شده اشاره می انجام مطالعات
کشور جهان  47گذاري مستقیم خارجی در ) به بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه1383داوودي و شاه مرادي (

یک الگوي اثر ثابت انجام شده است تا تفاوت کور در چارچوب مذ تحلیل. اند پرداخته 1990–2002طی دورهی 
هاي خاص در هر یک از کشورها تفکیک شود. نتایج حاصل نشان داد که توجه به زیر ساخت هاي قانونی، تشویق 

گذاري هاي انجام شده در گذاري داخلی بخش خصوصی، توجه به کارایی و بهره وري سرمایهو تقویت سرمایه
، توجه به کارایی، بهره وري و سطح مهارت نیروي کار و اقداماتی در جهت افزایش زیرساختها و تحقیق و توسعه

  .گذاري مستقیم خارجی در کشور ایران منجر شودثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب سرمایه
س گذاري مستقیم خارجی بر صنایع کارخانه اي ایران را آزمون کرده است. بر اسا) اثر سرمایه1384حسن زاده (

گذاري مستقیم خارجی در صنایع مربوط به نفت به صورت افزایشی برخی از نتایج این تحقیق اثر سرریز سرمایه
  .در تقاضا براي نسبت نیروي کار ماهر به غیر ماهر بوده است

گذاري خارجی، ) در مقاله خود تحت عنوان بازشناسی عوامل موثر بر جریان سرمایه1387مزینی و مراد حاصل (
استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، از الگوي پانل استفاده کرده اند. نتیجه گیري کرده اند که ازادي با 

 گذاري مستقیم خارجی داشته است. اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر معنی داري بر جریان سرمایه

گذاري در اقتصاد ایران نانی تورم و سرمایهدر تحقیقی به بررسی ارتباط میان نااطمی )1390(  کمیجانی و مجاب
گذاري و متغیرهایی سرمایه گذاري به صورت رگرسیونی، ارتباط بینمی پردازند که با برآورد معادله سرمایه

همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی، نرخ ارز حقیقی و شاخص نااطمینانی را مورد بررسی قرار میدهند 
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گذاري و شاخص نااطمینانی و نرخ ارز منفی و ارتباط بین بدست آمده ارتباط بین سرمایهکه بر اساس نتایج 
  .گذاري و تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره مثبت می باشدسرمایه

رجی را با گذاري خااي عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر جذب سرمایه) در مقاله1390حیدري و افشاري (
اندازه  OECDاي ها نشان داد که براي کشورهانی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنهاي حکمرتأکید بر شاخص

دي تأثیر اندازه بازار، بازدهی و شاخص آزا MENAبازار، شاخص حکمرانی و پایداري محیطی و براي منطقه 
  گذاري مستقیم خارجی دارد.داري بر جذب سرمایهمعنی

گذاري مستقیم خارجی در ایران، به این نتیجه عیین کننده هاي سرمایه) در مقاله ت1390شاه آبادي و محمودي (
گذاري مستقیم خارجی تابعی از عوامل مثل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیر ساختها، رسیدند که سرمایه

ضع مالی گذاري داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، ورشد اقتصادي، سرمایه
دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج نشان 

گذاري مستقیم داد که منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها بصورت مستقیم و معنا دار بر جذب سرمایه
و متغیر مجازي انقالب اسالمی، به صورت معکوس بر  خارجی در ایران موثرند. همچنین متغیر حقوق سیاسی

 نسبت عامل و معنا بی و مثبت تأثیر اقتصاد بودن باز گذاري مستقیم خارجی در ایران موثرند. عاملجذب سرمایه

 در خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب بر بی معنایی و منفی نیز تأثیر داخلی ناخالص تولید به دولت مخارج

  .دارد ایران
گذاران خارجی با توجه گذاري در ایران از دیدگاه سرمایهبه بررسی موانع عمده سرمایه )1390( سعیدي و میعادي

به شاخص هاي کسب و کار (شاخص هاي استاندارد بین المللی می پردازند و نتیجه می گیرند که بین شاخص 
ت از سهامداران، پرداخت مالیات، تجارت هاي شروع کسب و کار، اخذ مجوزهاي الزم، اشتغال، ثبت اموال، حمای
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذاري خارجی رابطه معناداري وجود فرامرزي، الزم االجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار با جذب سرمایه
  .گذاري خارجی رابطه معناداري وجود ندارددارد و بین شاخص اخذ اعتبارات و جذب سرمایه

وجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و در مطالعه خود با ت )1392(طیبی و همکاران
گذاري گذاري مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاري کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایهسرمایه

کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته اند، درجه  10گذاري داخلی و رشد اقتصادي در مستقیم خارجی بر سرمایه
ه صورت مجموع صادرات و واردات به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی محاسبه شده و نشان باز بودن ب

گذاري داخلی و دهنده درجه همگرایی در اقتصاد جهانی می باشد. نتایج مطالعه نشان میدهد که سرمایه
از بودن تجاري و گذاري مستقیم خارجی اثري مثبت بر رشد اقتصادي این مجموعه کشورها دارد، درجه بسرمایه

سرمایه انسانی نیز بر سطح رشد اقتصادي اثر مثبت و معناداري دارد، همچنین متغیرهاي تورم و توسعه مالی آثار 
  .کندمنفی و معناداري بر رشد اقتصادي داشته اند. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی ارائه می

گذاري ا عنوان شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر بر جذب سرمایه) در مقاله اي ب1392کاظمی و همکاران (
 جذب بر عوامل مؤثر شناسایی پژوهش این پرداخته اند. هدف TOPSISخارجی با استفاده از تکنیک 

 حاضر پژوهش در آماري باشد. جامعهاین روش می از استفاده با آنها بندي رتبه و خارجی گذاريسرمایه

 دارایی، و اقتصادي امور اجرایی هاي دستگاه اقتصادي و گذاريکارشناسان سرمایه و اساتید از عبارتست

 مورد در و پرسشنامه اطالعات، جمع آوري ابزار یزد. بازرگانی استان اتاق تجارت، و معدن صنعت استانداري،

 33 بندي رتبه از حاصل است نتایج شده استفاده TOPSISرتبه بندي از روش  براي داده ها تحلیل و تجزیه

 سرمایه، وجود بازگشت انتظاري نرخ گذاري،سرمایه امنیت ارز، نرخ اولویت، به ترتیب شده، شناسایی عامل

 زیرساختهاي وجود و سرمایه نقل و انتقال آزادانه امکان خارجی، گذاريسرمایه از دولت حمایتی سیاستهاي

  باشند.می اینترنت بنادر، انرژي، جاده، نظیر اقتصادي
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

، تولید ناخالص با بررسی تأثیر متغیرهایی از جمله نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز )1394( عرفانی و همکاران
فاده از با است 1357-1389گذاري بخش خصوصی طی دوره گذاري دولتی بر سرمایهداخلی (بدون نفت و سرمایه

نسبت به شوك  شوك هاي مثبت ارز اثرات بیشتري الگوي خود بازگشتی با وقفه هاي توزیعی نتیجه می گیرند که
یدهد که مخصوصی داشته است. نتایج مربوط به کششهاي بلندمدت نشان  گذاري بخشهاي منفی ارز بر سرمایه

جازي جنگ مگذاري دولتی، شوك هاي مثبت و منفی نرخ ارز و متغیر متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، سرمایه
ینی شده نرخ ه می گردد تولید ناخالص داخلی، شوکهاي منفی نرخ ارز، شوك پیش بهمچنین مالحظ. معنی دارند

ز تأثیر منفی بر گذاري دولتی و شوکهاي مثبت پیش بینی نشده نرخ ارارز در بلندمدت داراي اثر مثبت و سرمایه
  گذاري بخش خصوصی در بلند مدت خواهد داشت.سرمایه

نعت نفت را با هاي باالدستی صگذاري خارجی در پروژهر جذب سرمایه)، موانع مؤثر ب1394قراخانی و امیري (
ه ترتیب موانع سیاسی، ترین موانع اصلی بها نشان داد مهممورد بررسی قرار دادند. نتایج آن AHPاستفاده از روش 

م، تحری گذار خارجی قوانینترین موانع فرعی جذب سرمایهاقتصادي، فرهنگی و موانع حقوقی است و مهم
  ست.گسترش بخش دولتی، عدم ثبات سیاسی، عدم اجماع داخلی، مشکالت امنیتی و بسته بودن اقتصاد ا

ز مدل اقتصادسنجی گذاري داخلی و خارجی در ایران را با استفاده ا) عوامل مؤثر بر جذب سرمایه1395دودانگی (
راردادهاي بین قها و نفت خام، ضمانت مورد بررسی قرار داده است. نتایج وي نشان داد نوسانات قیمت و درآمد

یم خارجی در گذاري مستقالمللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم باال باعث افزایش میل به جذب سرمایه
جمله درآمد ملی،  شود. همچنین عوامل متعددي ازیابی به رشد اقتصادي باثبات و مثبت در ایران میراستاي دست

GDPستقیم خارجی در گذاري منرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادي، سرمایه انسانی و سرمایههاي دولتی، ، هزینه
  گذاري مؤثر بوده است.میزان کل سرمایه
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 توسعه؛ حال در کشورهاي در خارجی مستقیم گذاريسرمایه هاي کننده تعیین« عنوان با اي مقاله) 2002(1آسیودا
 مکانی هاي کننده تعیین رگرسیون، تحلیل روش از استفاده با مقاله این. است داده انجام »است؟ متفاوت آفریقا آیا

 کشور 71 مقطعی هاي داده از استفاده با محقق. کندمی تفسیر و توضیح را خارجی مستقیم گذاريسرمایه بر مؤثر
 یا وجود 99-1970 زمانی دوره طی ،)هستند آفریقا صحراي منطقه در مطالعه مورد کشور 32 که( توسعه حال در

. نماید می بررسی را خارجی سرمایه جذب در توسعه حال در کشورهاي دیگر با منطقه این بین تفاوت وجود عدم
 سرمایه بازگشت نرخ و)  جمعیت نفر هزار در تلفن خطهاي تعداد( زیرساختها اقتصاد، بودن باز متغیر مطالعه این در

 گذاريسرمایه بر مؤثر عوامل عنوان به) شود می گیري اندازه حقیقی سرانه داخلی ناخالص تولید معکوس با که(
 متغیر درضمن دارند معنی متغیرها این ضرایب دهد می نشان تحقیق نتایج و اند شده گرفته نظر در خارجی مستقیم
  .دارد خارجی مستقیم گذاريسرمایه با منفی ارتباط و دار معنی نیز SSA مجازي

بررسی  1960-2000در مراکش را از سال  FDI) با به کار بردن یک مدل اقتصادي، عوامل موثر بر 2003( 2بویور
را به دو دسته متغیرهاي ساختاري شامل: اندازهی بازار، هزینه ي  FDIکرده است. در این مطالعه عوامل موثر بر 

اد کالن و متغیرهاي بیرونی مانند عملکرد واحد نیروي کار، سرمایه ي انسانی، پویایی اقتصاد و بی ثباتی اقتص
کند. برخی از نتایج تخمین متغیرهاي تجارت و رقابت (که به وسیله ي نرخ ارز تقریب زده می شود) تقسیم می

ساختاري و بیرونی نشان داد که اندازه ي بازار، سرمایه ي انسانی، زیر ساخت هاي اقتصادي و باز بودن اقتصاد اثر 
دارند  FDIدارند، ولی هزینه هاي نیروي کار، تورم و نرخ ارز واقعی تأثیري منفی بر جذب  FDIمثبت بر ورود 

  ).1384(هژبر کیانی و سبزي، 

                                                
١ Asiedu 
٢ Boiver 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 استفاده با مستقیم خارجی گذاريسرمایه بر مؤثر عوامل "عنوان تحت مقاله اي ) در2012( همکاران و 1بیلگیلی

 بیان مقاله این د.ترکیه می پرداز خارجی در گذاريسرمایه پویایی بررسی به " سوئیچینگ مارکوف رویکرد از

 آن دهنده تشکیل متغیرهاي که دارد اهمیتی با ساختاري تغییرات کشور، رشد تولید ناخالص داخلی  کندمی

 وریسک بهره نرخ انرژي، واردات، و صادرات رشد طبیعی، گاز برق، قیمت رشد کار، نیروي رشد هزینه شامل

 .می باشند ترکیه در گذارسرمایه آمریکایی و اروپایی کشورهاي

 روش از استفاده با یافته توسعه و توسعه حال در کشور 52 براي مطالعه اي در )2012( 2زو یینگ و باراسی

 خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب بر منفی تأثیر فساد که رسیدند نتیجه این به ناپارامتري و پارامتري هاي

  .دارد
 مستقیم گذاريو سرمایه خصوصی گذاريسرمایه حاکمیت، "تحت عنوان خود مقاله در )2012( 3موریس

 و حکومت بین رابطه بررسی کل به ساالنه هاي داده از استفاده با " توسعه حال در کشورهاي در خارجی
 شاخصهاياست  رسیده نتیجه این به و پرداخته خصوصی گذاريسرمایه و خارجی مستقیم گذاريسرمایه

 تأثیر است فساد و کنترل قانون حاکمیت نظارتی، کیفیت خشونت، عدم سیاسی، ثبات شامل که حکومت

 بی ثباتی و فساد اثر میزان و داشته گذاري خصوصیسرمایه و خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب بر مستقیم

  .است بیشتر حکومت شاخصهاي تمام از سیاسی
 توسعه حال در اقتصادهاي در مایه سر جریان بر مؤثر عوامل "تحت عنوان اي مقاله ) در2012( 4ارشد عثمان

 این به هاسمن آزمون از آسیایی می باشد با استفاده توسعه حال در کشور 6 به مربوط اطالعات شامل که"

 عوامل مالی هاي سیاست و داخلی تولید ناخالص ذخایر خارجی، مالیاتی، یارانه ارز، نرخ که یافت دست نتایج

                                                
١ Bilgili 
٢ Barassi & Zhou 
٣ Morrissey 
٤ Usman Arshad 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 جریان بر مثبت تأثیر مالیاتی یارانه دادن و ذخایر خارجی و بوده خارجی مستقیم گذاريسرمایه برجذب مؤثر

 .دارد سرمایه

  "مقاوم مستقیم خارجی گذاريسرمایه بر مؤثر عوامل "تحت عنوان خود مقاله ) در2012( 1نهمکارا و ایچر

 ویژگی و اقتصادي دسته عوامل 2 به را مؤثر عوامل این انتخاب تعصب از دور و بیزي هاي مدل از استفاده با

 و مالیاتها کاهش از عبارتند عوامل اقتصادي دسته در موجود هاي شاخص . نمودند بندي تقسیم کشور هاي
 تجاري، هاي موافقتنامه همچنین و شده مستقیم خارجی گذاريسرمایه جذب افزایش موجب که مالی ریسک

به  که کار نیروي وري بهره بزرگ، بازارهاي به ارز، نزدیکی نرخ داخلی، ناخالص تولید رشد بازار، اندازه
 عبارتند کشور هاي ویژگی در موجود شاخص هاي . مؤثرند گذاري خارجیسرمایه جذب در دار معنا صورت

 فساد مالی، ریسک دولت، بی ثباتی مشترك، زبان نظامی، و مذهبی و هاي قومی تنش سیاست، در دخالت از

 خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب در معنادار به صورت که سیاسی و خشونت بوروکراسی قرمز خط و

  .مؤثرند
گذاري مستقیم خارجی، محیط کسب و کار و رشد اقتصادي در ) در پژوهشی به بررسی سرمایه2015(2ادریس

جنوب صحراي آفریقا به دو گروه شامل  کشور 39کشورهاي جنوب صحراي آفریقا پرداخته است. در این مطالعه 
 نتایج. است شده تقسیم) 1992–2012کشور با در آمد متوسط در بازه زمانی ( 18کشور با در آمد پایین و  21

 و منفی اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم گذاريسرمایه تأثیر درآمد کم کشورهاي در دهد می نشان پژوهش
ه بهبود و توسعه محیط کسب و کار تأثیر ک رسد می نظر به همچنین. است بوده مثبت متوسط درآمد با کشورهاي

  .متفاوتی بر رشد اقتصادي با توجه به سطح در آمد در این کشورها داشته است

                                                
١ Eicher 
٢ Edrees 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذاري مستقیم خارجی در مرکز و شرق اروپا با توجه به روند ) در مقاله اي به بررسی سرمایه2015( 1کورنگی
گذاري خارجی به عنوان یک ابزار جی در لهستان پرداخته است. از نگاه وي سرمایهگذاري مستقیم خارسرمایه

ضروري در توسعه و نوسازي کشور لهستان جایگاه ویژه اي دارد. نتایج تحقیق وي نشان می دهد عوامل مؤثر بر 
عضویت در اتحادیه گذاري مستقیم خارجی در لهستان عبارت اند از ثبات اقتصادي، هزینه هاي نیروي کار، سرمایه

  .اروپا، چارچوب قانونی، بهبود موقعیت هاي کسب و کار و عوامل جغرافیایی
گذاري هاي کیفی و میدانی موانع جذب سرمایهگیري از روش) در رساله دکتري خود با بهره2016( 2بینهامیس

ه دسته عوامل سیاسی، عوامل مستقیم خارجی را در کشور عربستان مورد بررسی قرار داده است. وي موانع را به س
دهد که مقررات کنونی دولت عربستان و آداب نظارتی و عوامل اقتصادي تقسیم کرده است. نتایج وي نشان می

اند و ثبات سیاسی و اقتصادي نقش مهمی گذاري خارجی این کشور داشتهو رسوم اجتماعی آثار منفی بر سرمایه
   گذاري خارجی داشته است.در جذب سرمایه

  

                                                
١ Kornecki 
٢ Binkhamis 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  روش شناسی تحقیق: -14

  1بدترین –روش بهترین  -
شود تا بهترین گیري چند شاخصه، تعدادي گزینه با توجه به تعدادي شاخص ارزیابی میهاي تصمیمدر روش

)، ارائه شده است، بهترین و 2015بدترین که توسط رضایی ( -گزینه انتخاب شود. بر اساس روش بهترین
شود و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو شاخص (بهترین گیرنده مشخص میبدترین شاخص توسط تصمیم

براي مشخص کردن وزن  2حداقل –گیرد. سپس یک مسأله حداکثر ها صورت میو بدترین) و دیگر شاخص
منظور شود. همچنین در این روش فرمولی براي محاسبه نرخ ناسازگاري بههاي مختلف فرموله و حل میشاخص

هاي هاي برجسته این روش نسبت به سایر روشتبار مقایسات در نظر گرفته شده است. ازجمله ویژگیبررسی اع
  گیري چند شاخصه عبارت است از:تصمیم
 اي کمتر نیاز داردهاي مقایسهبه داده -

  دهد.تري میاطمینانهاي قابلشود، بدین معنا که جواباي استوارتر منجر میاین روش به مقایسه -
قایسات زوجی توانند باشند معدد می 9شده که تا هاي مشخصها یا شاخصانجام این کار بین گزینهبراي 

  باشد:ر میشود. فرایند انجام کار شامل مراحل زیترین عامل مشخص میاهمیتترین و کمصورت گرفته و مهم
  شوند.گیري مشخص میهاي موجود جهت تصمیمابتدا شاخص -1
آمده دستترین گزینه با توجه به اوزان بهاهمیتترین و کمبدترین یعنی مهمسپس بهترین و  -2
  گردند.تعیین می
 9تا  1در این مرحله ترجیح بهترین معیار نسبت به معیارهاي دیگر با اعدادي در فاصله  -3

درواقع  Bjaشود. نشان داده می BA) با BOمشخص خواهد شد. بردار نتایج معیار بهترین نسبت به مابقی (
  برابر یک است. BBaباشد که ام است و بدیهی می jنسبت به معیار  )Bترجیح بهترین معیار (

AB = (aB1, aB2, …, aBn) 

                                                
١ Best Worst Method (BWM) 
٢ Maximin 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 9تا  1در این مرحله عکس مرحله قبل ترجیح سایر معیارها نسبت به بدترین معیار با عددي بین  -4
شود. نشان داده می wA) با OWترین معیار (مشخص خواهد شد. بردار نتایج سایر معیارها نسبت به بد

برابر  wwaباشد که باشد و بدیهی میام نسبت به بدترین معیار می jدهنده ترجیح معیار نشان jwaکه طوريبه
  یک است.

Aw = (a1w, a2w, …, anw) 
بط زیر به قدر مطلق روابیشترین را طوري پیدا کرد که زیر  هاي بهینهدر مرحله آخر باید وزن -5

  ها حداقل شود. jازاي تمامی 
(w1*, w2*, …,wn

*) 
  :1مدل شماره 

Min max − 푎 ، − 푎   

=
. .

1 

 
Wj ≥ 0, for all j 

  صورت زیر ارائه شده است:البته مدل خطی تابع باال نیز به
  :2مدل شماره 

Min 훏  
푤
푊 − 푎 ≤ 훏 ،푓표푟 푎푙푙 푗

푤
푤 − 푎 ≤ 훏، 푓표푟 푎푙푙 푗

푤 = 1

푤 ≥ 0 ، 푓표푟 푎푙푙 푗
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

ها برابر یک شود پیدا کرد و بعد از در ادامه باید مین ماکس عبارت زیر را به شرط آنکه حاصل جمع وزن
، امتیاز داده شده توسط خبرگانعدد شاخص سازگاري معادل باالترین الذکر را بر مقدار عبارت فوق بیشترینآن 

 تقسیم نمود تا نرخ سازگاري حاصل شود.

  
푤
푊 − 푎 ، 푤

푤 − 푎  

  
  آید.به دست می ∗ξو هاWبا حل مدل باال، مقادیر بهینه 

  :11فرمول شماره 
 

نرخ سازگاري  = 
∗

 شاخص سازگاري

 
دهنده نرخ تر نشانبزرگ ∗ξکه مقدار شودآمده، محاسبه میدستبه ∗ξنرخ سازگاري که با استفاده از

푎 سازگاري باالتري است. ازآنجاکه × 푎 = 푎 푎و    ∈ {٢ ،١، … توان حداکثر مقدار است، می {٩ ،
ξ توان نرخ سازگاري را محاسبه کرد.هاي سازگاري جدول و رابطه، میرا به دست آورد. با استفاده از شاخص  

  

 BWMاده از روش هاي سازگاري با استفشاخص -14-1 جدول

풂푩풘 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
سازگاري شاخص  0 44/0  1 63/1  3/2  3 73/3  47/4  23/5  

  
  تر باشد، نتایج سازگاري بیشتري دارد.هرچه مقادیر نرخ سازگاري به صفر نزدیک
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 برآورد الگو و تحلیل نتایج -15

  مقدمه  -1-15
بدترین به بررسی  -در فصل قبل مبانی نظري تحقیق بیان شد. در این فصل با استفاده از روش بهترین 

گذاري خارجی در استان فارس پرداخته بندي) عوامل مؤثر بر عدم جلب و جذب سرمایهبندي (اولویتو رتبه
صوصی شامل اتاق اصناف، شود. پس از آن با توجه به اهمیت عوامل شناسایی شده به بررسی نقش بخش خمی

اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در کاهش و یا رفع عوامل مطرح شده پرداخته خواهد شد. ابتدا با توجه به عوامل 
بدترین) به  –شناسایی و استخراج شده از ادبیات موضوع و با استفاده از ابزار پرسشنامه (روش بهترین 

گذاري شده پرداخته عوامل استخراج شده در عدم جذب سرمایه ها در مورد اهمیتدهندهآوري نظر پاسخجمع
دهندگان شامل باشد و جامعه پاسخخواهد شد. شایان ذکر است که پرسشنامه مذکور به صورت خبرگی می

اساتید دانشگاه شیراز، کارشناسان سازمان صمت (سازمان صنعت، معدن و تجارت)، کارشناسان بخش اقتصادي 
باشند. پس گذاري استانداري فارس میتانداري فارس، کارشناسان شرکت خدمات سرمایهگذاري اسو سرمایه

ها تعیین شده و بر اساس وزن، افزار میزان اهمیت آنهاي مورد نیاز و وارد کردن آن در نرمآوري دادهاز جمع
اي اصناف، اقگردد که نقش بخش خصوصی ( اتشوند. در ادامه پرسشنامه دیگري طراحی میبندي میرتبه

گذاري در استان فارس را تعاون و بازرگانی) را در کاهش و یا رفع عوامل مؤثر در عدم جذب و جلب سرمایه
   کند.ارزیابی می

  

  گذاري خارجی مستخرج از ادبیات موضوععوامل عدم جلب و جذب سرمایه -2-15
ادبیات موضوع بیان شده است. گذاري خارجی از در این بخش ابتدا عوامل کلی عدم جلب و جذب سرمایه

  هاي فوق پرداخته خواهد شد.بنديسپس به زیر عوامل هر یک از دسته
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  گذاري خارجی عوامل کلی عدم جلب و جذب سرمایه - 1-2-15
  

ذب اي از عوامل کلی عدم جلب و جبر اساس شواهد تجربی و با استفاده از تحقیقات پیشین پاره
  در جدول ذیل بیان شده است:  اند کهگذاري خارجی مشخص شدهسرمایه

  
 

گذاري خارجی استنتاج شده از عوامل کلی عدم جلب و جذب سرمایه -15-1 جدول
  ادبیات موضوع

  عامل  ردیف
  اقتصادي  1
  نهادي و حقوقی  2
  جغرافیایی و استانی  3
  سیاسی و فرهنگی  4

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

  گذاري خارجیزیر عوامل عدم جلب و جذب سرمایه -3-15
کنید. این گذاري خارجی را مشاهده میبخش همه عوامل (زیر عوامل) عدم جلب و جذب سرمایهدر این 

  عوامل در جدول ذیل آمده است.

گذاري خارجی استنتاج شده از زیر عوامل عدم جلب و جذب سرمایه -15-2 جدول
  ادبیات موضوع

  زیر عوامل    ردیف
  هامیتحر    1
  یداخل یاسیس مشکالت    2
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  زیر عوامل    ردیف
  ياقتصاد ییدرونگرا    3
  قاچاق در کشور يباال حجم    4
نسبت به  یمنف تیو داشتن ذهن یفرهنگ موانع    5

  یخارج گذارانهیسرما
  یمردم کشور و اتباع خارج نیب فیو تعامل ضع ارتباط    6
  زایو و دیمربوط به صدور رواد مشکالت    7
  هاشفاف نبودن آن ایو مقررات و  نیقوان یثباتیب    8
  ياقتصاد فساد    9
 يهاسازمان يمربوط به صدور مجوز از سو مشکالت    10

  مختلف
 يمربوط به قراردادها و بندها یحقوق لیو مسا مشکالت    11

  هاآن
و  تیالزم و جذاب در قانون حما يهانبودن مشوق یکاف    12

  یخارج يگذارهیسرما قیتشو
مربوط به امور  يهابه پرونده یدگیرس یطوالن ندیفرآ    13

  یخارج گذارانهیسرما
  نبودن بازار در کشور یرقابت    14
  یخارج گذارانهیسرما يبرا تیمالک دیخلع  سکیر    15
به سبب مقررات  یبه اتباع خارج نیزم ياعطا مشکالت    16

  گانهیاستمالك ب
  و نوسانات نرخ ارز يارز ستمیمشکالت مربوط به س    17
واردات، ثبت سفارش و  برنهیو هز یطوالن ده،یچیپ ندیفرا    18

  صادرات کاالها و خدمات



 

 

گذاري  جذب سرمایهجلب و بررسی نقش بخش خصوصی در 
                                         خارجی در استان فارس

 

 
    Page 139 of 173 

  
(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  زیر عوامل    ردیف
  تورم باال نرخ    19
  هابانک التیبودن نرخ سود تسه باال    20
  یگمرک يهابودن تعرفه نامناسب    21
  نییپا ياقتصاد رشد    22
  کشور يهارساختیز ضعف    23
 يهاشرکت يبرا اتیو باال بودن نرخ مال یضیتبع اتیمال    24

  یداخل يهابه نسبت شرکت یخارج
مضاعف در دو کشور مبدأ و مقصد توسط  اتیمال پرداخت    25

  یخارج گذارهیسرما
  کشور یخارج یبده شیافزا    26
  در استان یتیریمکرر مد رییتغ ایضعف     27
و عدم مشارکت و توافق  يریگمیبودن مراکز تصم متعدد    28

  يگذارهیها در استان بر سر جذب سرماسازمان یداخل
  کسب و کار نامناسب در استان طیمح وجود    29
 یابیو بازار يگذارهیسرما يهادر شناساندن فرصت ضعف    30

  در استان یخارج گذارهیجذب سرما يدر راستا
  در استان یمادر و باالدست عیصنا کمبود    31
شامل نبود  یصنعت يهامربوط به شهرك مشکالت    32

  الزم اعم از آب، برق، گاز و جاده در استان يهارساختیز
  کار در استان يروین يوربودن بهره نییپا    33
  در استان یداخل يگذارهیدر سرما ضعف    34
  از آن یناش داتیاستان و تهد ییآب و هوا طیشرا    35

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
غرافیایی الذکر به تفکیک؛ در چهار دسته کلی ( اقتصادي، نهادي و حقوقی، جدر بخش بعدي عوامل فوق

  گیرند.قرار می 3-15و استانی، سیاسی و فرهنگی) مندرج در جدول 
  

  گذاري خارجیزیر عوامل اقتصادي عدم جذب سرمایه  -4-15
  گردند.جی بیان میدر این قسمت عوامل اقتصادي مؤثر بر عدم جلب و جذب سرمایه خار

  

گذاري خارجی استنتاج زیر عوامل اقتصادي عدم جلب و جذب سرمایه -15-3 جدول
  شده از ادبیات موضوع

  عوامل اقتصادي  ردیف
  و نوسانات نرخ ارز يارز ستمیمشکالت مربوط به س  1
  واردات، ثبت سفارش و صادرات کاالها و خدمات برنهیو هز یطوالن ده،یچیپ ندیفرا  2
  تورم باال نرخ  3
  هابانک التیبودن نرخ سود تسه باال  4
  یگمرک يهابودن تعرفه نامناسب  5
  نییپا ياقتصاد رشد  6
  کشور يهارساختیز ضعف  7
  یداخل يهابه نسبت شرکت یخارج يهاشرکت يبرا اتیو باال بودن نرخ مال یضیتبع اتیمال  8
  یخارج گذارهیمضاعف در دو کشور مبدأ و مقصد توسط سرما اتیمال پرداخت  9
  کشور یخارج یبده شیافزا  10

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  گذاري خارجیزیر عوامل نهادي و حقوقی عدم جذب سرمایه -5-15
  گردند.در این بخش عوامل نهادي و حقوقی مؤثر بر عدم جلب و جذب سرمایه خارجی بیان می

  

گذاري خارجی حقوقی عدم جلب و جذب سرمایهزیر عوامل نهادي و  -15-4 جدول
  استنتاج شده از ادبیات موضوع

  عوامل نهادي و حقوقی  ردیف
  هاشفاف نبودن آن ایو مقررات و  نیقوان یثباتیب  1

  ياقتصاد فساد  2

  مختلف يهاسازمان يمربوط به صدور مجوز از سو مشکالت  3

  هاآن يمربوط به قراردادها و بندها یحقوق لیو مسا مشکالت  4

  یخارج يگذارهیسرما قیو تشو تیالزم و جذاب در قانون حما يهانبودن مشوق یکاف  5

  یخارج گذارانهیمربوط به امور سرما يهابه پرونده یدگیرس یطوالن ندیفرآ  6

  نبودن بازار در کشور یرقابت  7

  یخارج گذارانهیسرما يبرا تیمالک دیخلع  سکیر  8

  گانهیبه سبب مقررات استمالك ب یبه اتباع خارج نیزم ياعطا مشکالت  9

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

  گذاري خارجیزیر عوامل جغرافیایی و استانی عدم جذب سرمایه -6-15
  گردند.در این قسمت عوامل جغرافیایی و استانی مؤثر بر عدم جلب و جذب سرمایه خارجی بیان می
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذاري جغرافیایی و استانی عدم جلب و جذب سرمایهزیر عوامل  -15-5 جدول
  خارجی استنتاج شده از ادبیات موضوع

  عوامل نهادي و حقوقی  ردیف
  هاشفاف نبودن آن ایو مقررات و  نیقوان یثباتیب  1

  ياقتصاد فساد  2

  مختلف يهاسازمان يمربوط به صدور مجوز از سو مشکالت  3

  هاآن يمربوط به قراردادها و بندها یحقوق لیو مسا مشکالت  4

  یخارج يگذارهیسرما قیو تشو تیالزم و جذاب در قانون حما يهانبودن مشوق یکاف  5

  یخارج گذارانهیمربوط به امور سرما يهابه پرونده یدگیرس یطوالن ندیفرآ  6

  نبودن بازار در کشور یرقابت  7

  یخارج گذارانهیسرما يبرا تیمالک دیخلع  سکیر  8

  گانهیبه سبب مقررات استمالك ب یبه اتباع خارج نیزم ياعطا مشکالت  9

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

  گذاري خارجیزیر عوامل سیاسی و فرهنگی عدم جذب سرمایه -7-15
  گردند.در این بخش عوامل سیاسی و فرهنگی مؤثر بر عدم جلب و جذب سرمایه خارجی بیان می

  
  

گذاري فرهنگی عدم جلب و جذب سرمایهزیر عوامل سیاسی و   -15-6 جدول
  خارجی استنتاج شده از ادبیات موضوع

  عوامل سیاسی و فرهنگی  ردیف
  هامیتحر  1
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  یداخل یاسیس مشکالت  2

  ياقتصاد ییدرونگرا  3

  قاچاق در کشور يباال حجم  4

  یخارج گذارانهینسبت به سرما یمنف تیو داشتن ذهن یفرهنگ موانع  5

  یمردم کشور و اتباع خارج نیب فیو تعامل ضع ارتباط  6

  زایو و دیمربوط به صدور رواد مشکالت  7

  هامیتحر  8

  یداخل یاسیس مشکالت  9

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  
  

دهندگان بیان خواهد شــناختی پاســخهاي بعدي و قبل از بررســی و تحلیل نتایج، اطالعات جمعیتدر بخش
  شد.

  
  
  

  دهندگانپاسخسابقه کار   -8-15
  گو در قالب نمودار ستونی نمایش داده شده است.سابقه کار افراد پاسخ 1-15در نمودار 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
  هادهندهمربوط به سابقه کار پاسخ - 15-1  شکل

  

  دهندگانمیزان تحصیالت پاسخ  -9-15
  گو در قالب نمودار ستونی نمایش داده شده است.میزان تحصیالت افراد پاسخ 2-15در شکل 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
  

  هادهندهتحصیالت پاسخمربوط به میزان  -15-2  شکل

  دهندگانمیزان سن پاسخ -10-15
  گو در قالب نمودار ستونی نمایش داده شده است.میزان سن افراد پاسخ 3-15شکل در 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 
  هادهندهمربوط به میزان سن پاسخ -15-3  شکل

 
  

  دهندگانجنسیت پاسخ  -11-15
  اي نمایش داده شده است.گو در قالب نمودار میلهجنسیت افراد پاسخ 4-15شکل در 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

 

  هادهندهمربوط به جنسیت پاسخ -15-4  شکل
 

خواهد  بدترین پرداخته –دهنده، به معرفی روش بهترین شناختی افراد پاسخپس از بیان اطالعات جمعیت
وسط تگذاري خارجی در آن بدترین که عوامل عدم جذب سرمایه –شد.  پرسشنامه مربوط به روش بهترین 

  آورده شده است. 1گیرند، در پیوست دهنده بخش قبل مورد ارزیابی قرار میافراد پاسخ
  

  بدترین -روش بهترین   -12-15
گذاري بندي و اهمیت عوامل تأثیرگذار بر عدم جذب سرمایهبدترین، روشی نوین براي رتبه -روش بهترین 

بندي و امتیازدهی به عوامل عدم جذب از آن استفاده شده است. باشد که در این قسمت براي رتبهمیخارجی 
  مراحل توصیفی این روش در ادامه توضیح داده شده است.

هاي کلی اقتصادي، عامل مهم مشخص شده در نظر گرفته شده و در قالب دسته 35براي انجام این کار 
شوند. قبل ازآن استانی ، سیاسی و فرهنگی با یکدیگر مقایسه و ارزیابی مینهادي و حقوقی، جغرافیایی و 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

طراحی گردیده و بین  BWMهاي اصلی نیز با یکدیگر سنجیده خواهند شد. از این رو پرسشنامه بنديطبقه
آورده  1هاي پیشن توزیع خواهد شد. نمونه پرسشنامه ذکر شده در پیوست افراد خبره ذکر شده در بخش

هاي اصلی مقایسات است. در این مرحله افراد کارشناس و خبره باید بین عوامل هر طبقه و یا خود طبقه شده
ها وزن دهند. گذاري خارجی انجام دهند و به آنزوجی از حیث میزان اهمیت و تأثیر در عدم جذب سرمایه

بدترین صورت  -روش بهترین  هاي موجود بر اساسپس از پر کردن پرسشنامه، تجزیه و تحلیل اوزان و داده
  خواهد پذیرفت.

  باشد:فرایند انجام کار شامل مراحل زیر می
 شوند. گیري مشخص میابتدا معیارهاي (عوامل) موجود جهت تصمیم -1

ترین گزینه با توجه به اوزان بدست آمده تعیین اهمیتسپس بهترین و بدترین، یعنی مهمترین و کم -2
 گردند.می

مشخص  9تا  1رحله ترجیح بهترین معیار نسبت به معیارهاي دیگر با اعدادي در فاصله در این م -3
در واقع ترجیح بهترین  Bjaشود. نشان داده می BA) با  BOشود. بردار نتایج معیار بهترین نسبت به مابقی (می

 باشد).می  n= 9برابر یک است. (در اینجا  BBaباشد که ام است و بدیهی می j) نسبت به معیار  Bمعیار (
AB= (aB1,aB2,….,aBn) 

 9تا  1در این مرحله عکس مرحله قبل ترجیح سایر معیارها نسبت به بدترین معیار با عددي بین  -4
شود. بطوریکه نشان داده می wA) با  OWگردد. بردار نتایج سایر معیارها نسبت به بدترین معیار (مشخص می

jwa دهنده ترجیح معیار نشانj باشد که باشد و بدیهی میام نسبت به بدترین معیار میwwa .برابر یک است 
Aw= (a1w, a2w, …, anw) 

را طوري پیدا کرد که ماکسیمم قدرمطلق  هاي بهینه در مرحله آخر باید وزن -5
  ها حداقل شود. j روابط زیر به ازاي تمامی 

푚푖푛 푚푎푥  − 푎  ، − 푎                                               
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

푤 = 1
. .

 

푤 ≥ 0 ، 푓표푟 푎푙푙 푗 

  
  و یا بطور معادل:

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푤 − 푎  푤 ≤ 휉∗ 푤  ، 푓표푟 푎푙푙 푗   

푤 − 푎  푤 ≤ 휉∗ 푤  ، 푓표푟 푎푙푙 푗
∑ 푊 = 1                                            

푊 ≥                                 푓표푟 푎푙푙 푗 ؛ 0

                                               

هاي پرسشنامه طبق روش فوق عمل کرده و براي هر پرسشنامه و بر اساس اوزان آوري دادهپس از جمع
افزار اکسل مین ماکس گردد. در ادامه با استفاده از نرمترین عامل تعیین میاهمیتمموجود مهمترین و ک

ها برابر یک شود پیدا کرده و بعد از آن ماکسیمم مقدار عبارت عبارت زیر به شرط آنکه حاصلجمع وزن
 2تا نرخ سازگاري باشد، تقسیم نمودهمعیار می 9براي  1که به عنوان شاخص سازگاري 5,23الذکر را بر عدد فوق

  پیدا شود.  
− 푎  ، − 푎                                                                  

 

 شاخص سازگاري   
 3= نرخ سازگاري   

  
باشد  1/0آمده از رابطه باال باید مساوي یا کمتر از )، نرخ سازگاري بدست2015طبق بیان دکتر رضایی (

اي که در افزار اکسل براي هر پرسشنامهتا جواب قابل قبول باشد. پس از انجام محاسبات الزم با استفاده از نرم
شود که در مرحله بعد با توجه مشخص می قسمت باال توضیح داده شد، براي هر عامل کلی و زیر عامل وزنی

                                                
١. Consistency Index 
٢. Consistency Ratio 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

ها محاسبه نموده هاي مختلف، میانگین هندسی وزن عوامل را براي هر دسته کلی و زیر عوامل آنبه پرسشنامه
-15تا  7-15هاي بندي نموده که نتایج مشابه جدولو پس از نرماالیز کردن، عوامل را از حیث اهمیت، رتبه

شده است  0,1تر از ها و براي تمامی عوامل کلی و زیر عوامل کمتمامی پرسشنامه باشند. نرخ سازگاريمی 11
  باشد.ها قابل قبول میرو سازگاري الزم وجود دارد و جواباز این
  

گذاري خارجی بر اساس روش وزن عوامل کلی عدم جذب سرمایه -15-7 جدول
BWM  

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

گذاري خارجی بر اساس وزن زیر عوامل اقتصادي عدم جذب سرمایه -15-8 جدول
  BWMروش 

  رتبه  وزن  زیر عوامل
  1  0,217941863  و نوسانات نرخ ارز يارز ستمیمشکالت مربوط به س

واردات، ثبت سفارش و صادرات کاالها و  برنهیو هز یطوالن ده،یچیپ ندیفرا
  خدمات

0,126839133  
2  

  3  0,103848798  تورم باال نرخ

  رتبه  وزن  عوامل
  1  0,330091065  یو فرهنگ یاسیس

  2  0,310451468  یو حقوق ينهاد
  3  0,245538513  ياقتصاد

  4  0,113918955  یو استان ییایجغراف
  -  1  جمع
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  4  0,103714906  هابانک التیبودن نرخ سود تسه باال
  5  0,098345995  یگمرک يهابودن تعرفه نامناسب

  6  0,083186732  نییپا ياقتصاد رشد
  7  0,072698956  بنادر کشور یرساختیز ضعف

به نسبت  یخارج يهاشرکت يبرا اتیو باال بودن نرخ مال یضیتبع اتیمال
  یداخل يهاشرکت

0,069929265  
8  

 گذارهیمضاعف در دو کشور مبدأ و مقصد توسط سرما اتیمال پرداخت
  یخارج

0,065743838  9  

  10 0,057750514  کشور یخارج یبده شیافزا

  -  1  جمع

  هاي پژوهشیافته منبع:
  

گذاري خارجی بر وزن زیر عوامل نهادي و حقوقی عدم جذب سرمایه - 9-15 جدول
  BWMاساس روش 

  رتبه  وزن  زیر عوامل
  1  0,16180836  هاشفاف نبودن آن ایو مقررات و  نیقوان یثباتیب

  2  0,146824851  ياقتصاد فساد
  3  0,140600013  مختلف يهاسازمان يمربوط به صدور مجوز از سو مشکالت
  4  0,112103855  هاآن يمربوط به قراردادها و بندها یحقوق لیو مسا مشکالت

 يگذارهیسرما قیو تشو تیالزم و جذاب در قانون حما يهانبودن مشوق یکاف
  یخارج

0,107747453  
5  

  6  0,092884042  یخارج گذارانهیمربوط به امور سرما يهابه پرونده یدگیرس یطوالن ندیفرآ
  7  0,089038556  نبودن بازار در کشور یرقابت
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  8  0,079019328  یخارج گذارانهیسرما يبرا تیمالک دیخلع  سکیر
  9  0,06997354  گانهیبه سبب مقررات استمالك ب یبه اتباع خارج نیزم ياعطا مشکالت

  -  1  جمع
  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

گذاري وزن زیر عوامل جغرافیایی و استانی عدم جذب سرمایه -15-10 جدول
  BWMخارجی بر اساس روش 

  رتبه  وزن  زیر عوامل
  1  0,182289905  در استان یتیریضعف مد

ها در سازمان یو عدم مشارکت و توافق داخل يریگمیبودن مراکز تصم متعدد
  يگذارهیاستان بر سر جذب سرما

0,168405004  2  

  3  0,152697368  کسب و کار نامناسب در استان طیمح وجود
جذب  يدر راستا یابیو بازار يگذارهیسرما يهادر شناساندن فرصت ضعف

  در استان یخارج گذارهیسرما
0,109753632  4  

  5  0,090738271  در استان یمادر و باالدست عیصنا کمبود
الزم اعم از  يهارساختیشامل نبود ز یصنعت يهامربوط به شهرك مشکالت

  آب، برق، گاز و جاده در استان
0,085434312  6  

  7  0,080443588  کار در استان يروین يوربودن بهره نییپا
  8  0,077770864  در استان یداخل يگذارهیدر سرما ضعف

  9  0,052467055  از آن یناش داتیاستان و تهد ییآب و هوا طیشرا
  -  1  جمع

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

گذاري خارجی وزن زیر عوامل سیاسی و فرهنگی عدم جذب سرمایه -15-11 جدول
  BWMبر اساس روش 

  رتبه  وزن  زیر عوامل
  1  0,31294836  هامیتحر

  2  0,199940632  یداخل یاسیس مشکالت
  3  0,122303365  ياقتصاد ییدرونگرا

  4  0,10365901  قاچاق در کشور يباال حجم
  5  0,094315718  یخارج گذارانهینسبت به سرما یمنف تیو داشتن ذهن یفرهنگ موانع

  6  0,092372767  یمردم کشور و اتباع خارج نیب فیو تعامل ضع ارتباط
  7  0,074460148  زایو و دیمربوط به صدور رواد مشکالت

  -  1  جمع
  هاي پژوهشمنبع: یافته

  
تري که وزن بیششود جمع وزن همه عوامل یک شده است و هر عاملی طور که مشاهده میهمان

باشد. لذا با تري برخوردار میگذاري خارجی اثرگذارتر بوده و از اهمیت بیشداشته باشد در عدم جذب سرمایه
ها و برنامه و راهکارهاي کاهش و یا رفع این گذاريگیري و سیاستتوجه به رتبه عوامل مذکور باید تصمیم

  عوامل اتخاذ و اجرایی شود.
ها پرسشنامه هاي کلی و زیر عوامل آنبه اوزان بدست آمده براي هر یک از دسته در بخش بعد با توجه

دوم براي ارزیابی نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع عوامل عدم جذب سرمایه با توجه به میزان اهمیت 
  آمده است. 2گردد که این پرسشنامه در پیوست ها طراحی میآن
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  

گذاري خارجی در ش موانع جلب و جذب سرمایهنقش بخش خصوصی در رفع و یا کاه -13-15
  استان فارس

  
. گذاري خارجی در استان فارس پرداخته شدهاي قبلی به بررسی عوامل عدم جذب سرمایهدر بخش

یث اهمیت بدترین عوامل مذکور از ح –پس از آن با استفاده از پرسشنامه خبرگی و بر اساس روش بهترین 
  اند.بندي شدهرتبه 11-15تا  7-15طور که مشاهده کردید، این عوامل در جداول بندي گردیدند. هماناولویت

هاي اصناف، بازرگانی و تعاون در رفع در این بخش میزان اثربخشی و نقش بخش خصوصی شامل اتاق
آمده است را بین  2اي که در پیوست . از این رو پرسشنامهو یا کاهش عوامل مد نظر سنجیده خواهد شد

آوري ها در این خصوص جمعالذکر توزیع و نظر آنهاي خصوصی فوقگذاران بخشکارشناسان و سرمایه
  گردد.می

هاي بدست آمده پرداخته خواهد شد. هاي مطروح به تجزیه و تحلیل دادهآوري پرسشنامهپس از جمع
  شود.دهندگان به طور خالصه اشاره میشناختی پاسخیج به اطالعات جمعیتقبل از تحلیل نتا

  

  دهندگانسن پاسخ -14-15
  شود.ها در قالب نمودار ستونی نشان داده میدهندهمیزان سن پاسخ 5-15شکل 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
  دهندگاننمودار ستونی میزان سن پاسخ -15-5  شکل

  دهندگانجنسیت پاسخ -15-15
  دهد.گو را نشان میجنسیت افراد پاسخ 6-15شکل 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
  دهندهجنسیت افراد پاسخ -15-6  شکل

  

  دهندهمیزان سابقه کار افراد پاسخ -16-15
  نمایید.دهنده را مشاهده میسابقه کار افراد پاسخ 7-15 در شکل
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
  دهندهسابقه کار افراد پاسخ  -15-7  شکل

  
  دهد.هاي خصوصی را به تفکیک مقطع تحصیلی نشان میدهندگان بخشتحصیالت پاسخ 8-15شکل 
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
  دهنده به تفکیک مقطع تحصیلیپاسختحصیالت افراد  -15-8  شکل

  
ها ها در مورد تأثیرگذاري سیاستدر بخش بعدي به تجزیه و تحلیل نقش بخش خصوصی و دیدگاه آن

هاي داده شده گذاري خارجی با توجه به پاسخو عملکردشان در کاهش و یا رفع موانع جلب و جذب سرمایه
گذاران بخش خصوصی و است که کارشناسان و سرمایه شود. شایان ذکربه سؤاالت پرسشنامه پرداخته می

هاي اصناف، بازرگانی و تعاون میزان نقش خود در برطرف نمودن هر یک از عوامل عدم جذب سرمایه را اتاق
کنند. که مطرح گردید در قالب طیف پنج تایی لیکرت (بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد) عنوان می

، کم 1آید. (بسیار کم معادل عدد ی به اعداد کمی طیف مذکور جدول ذیل بدست میبا تبدیل میزان کیف
  باشد.)می 5و باالخره بسیار زیاد معادل عدد  4، زیاد معادل عدد 3، متوسط معادل عدد 2معادل عدد 

  

3. 9%
1. 3%

13. 41%
12. 38%

3. 9%

درصد تفکیک میزان تحصیالت

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتري
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

میزان اثرگذاري و نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع موانع کلی جلب و جذب  12-15جدول 
دهد بدین معنی که میانگین باالتر گذاري خارجی در استان فارس را به ترتیب اولویت نشان میسرمایه

  باشد. دهنده نقش باالتر و اثرگذاري بیشتر بخش خصوصی در کاهش و یا رفع عوامل موجود مینشان
  

اثرگذاري و نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع موانع میزان  -15-12 جدول
  گذاري خارجیکلی جذب سرمایه

عوامل کلی عدم جلب و جذب 
  گذاريسرمایه

میانگین اثرگذاري بخش خصوصی 
  در قالب طیف لیکرت

رتبه نقش بخش خصوصی در 
  کاهش یا رفع عوامل

  1  3,789171437  یو فرهنگ یاسیس

  3  3,343413682  یو حقوق ينهاد

  2  3,65533271  ياقتصاد

  4  3,316432856  یو استان ییایجغراف

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

میزان اثرگذاري و نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع موانع  -15-13 جدول
  گذاري خارجیاقتصادي جذب سرمایه

  گذاريعوامل اقتصادي عدم جلب و جذب سرمایه
میانگین اثرگذاري بخش 

  خصوصی در قالب طیف لیکرت
نقش بخش خصوصی در رتبه 

  کاهش یا رفع عوامل
و نوسانات نرخ  يارز ستمیمشکالت مربوط به س

  ارز
3,0702868  2  

واردات، ثبت  برنهیو هز یطوالن ده،یچیپ ندیفرا
  سفارش و صادرات کاالها و خدمات

2,945621308  6  

  4  3,010562556  تورم باال نرخ
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  گذاريعوامل اقتصادي عدم جلب و جذب سرمایه
میانگین اثرگذاري بخش 

  خصوصی در قالب طیف لیکرت
نقش بخش خصوصی در رتبه 

  کاهش یا رفع عوامل
  3  3,051211983  هابانک التیبودن نرخ سود تسه باال

  7  2,842581005  یگمرک يهابودن تعرفه نامناسب
  1  3,171890062  نییپا ياقتصاد رشد

  5  2,996841059  کشور يهارساختیز ضعف
 يبرا اتیو باال بودن نرخ مال یضیتبع اتیمال

  یداخل يهابه نسبت شرکت یخارج يهاشرکت
2,69122276  10  

مضاعف در دو کشور مبدأ و مقصد  اتیمال پرداخت
  یخارج گذارهیتوسط سرما

2,697703028  9  

  8  2,711107133  کشور یخارج یبده شیافزا

  هاي پژوهشمنبع: یافته

میزان اثرگذاري و نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع موانع  -15-14 جدول
  گذاري خارجینهادي و حقوقی جذب سرمایه

عوامل نهادي و حقوقی عدم جلب و جذب 
  گذاريسرمایه

میانگین اثرگذاري بخش 
  خصوصی در قالب طیف لیکرت

رتبه نقش بخش خصوصی در 
  کاهش یا رفع عوامل

  2 3,390865368  هاشفاف نبودن آن ایو مقررات و  نیقوان یثباتیب
  8  3,002270953  ياقتصاد فساد

 يمربوط به صدور مجوز از سو مشکالت
  مختلف يهاسازمان

3,375410533  3  

مربوط به قراردادها و  یحقوق لیو مسا مشکالت
  هاآن يبندها

3,205750839  6  

الزم و جذاب در قانون  يهانبودن مشوق یکاف
  یخارج يگذارهیسرما قیو تشو تیحما

3,30975092  4  
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

مربوط به  يهابه پرونده یدگیرس یطوالن ندیفرآ
  یخارج گذارانهیامور سرما

3,191606748  7  

  1  3,401550421  نبودن بازار در کشور یرقابت
 گذارانهیسرما يبرا تیمالک دیخلع  سکیر

  یخارج
3,216323221  5  

به سبب  یبه اتباع خارج نیزم ياعطا مشکالت
  گانهیمقررات استمالك ب

2,750152865  9  

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

میزان اثرگذاري و نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع موانع  -15-15 جدول
  گذاري خارجیجغرافیایی و استانی جذب سرمایه

عوامل جغرافیایی و استانی عدم جلب و جذب 
  گذاريسرمایه

میانگین اثرگذاري بخش 
  خصوصی در قالب طیف لیکرت

رتبه نقش بخش خصوصی در 
  کاهش یا رفع عوامل

  7 2,952714149  در استان یتیریمکرر مد رییتغ ایضعف 
و عدم مشارکت و  يریگمیبودن مراکز تصم متعدد

ها در استان بر سر جذب سازمان یتوافق داخل
  يگذارهیسرما

2,882502718  8  

  2  3,272926157  کسب و کار نامناسب در استان طیمح وجود
و  يگذارهیسرما يهادر شناساندن فرصت ضعف

در  یخارج گذارهیجذب سرما يدر راستا یابیبازار
  استان

3,259750884  3  

  4  3,22281654  در استان یمادر و باالدست عیصنا کمبود
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

عوامل جغرافیایی و استانی عدم جلب و جذب 
  گذاريسرمایه

میانگین اثرگذاري بخش 
  خصوصی در قالب طیف لیکرت

رتبه نقش بخش خصوصی در 
  کاهش یا رفع عوامل

شامل نبود  یصنعت يهامربوط به شهرك مشکالت
الزم اعم از آب، برق، گاز و جاده در  يهارساختیز

  استان
3,031185663  6  

  5  3,062015198  کار در استان يروین يوربودن بهره نییپا
  1  3,282561335  در استان یداخل يگذارهیدر سرما ضعف

  9  2,413775505  از آن یناش داتیاستان و تهد ییآب و هوا طیشرا

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

میزان اثرگذاري و نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع موانع  -15-16 جدول
  گذاري خارجیسیاسی و فرهنگی جذب سرمایه

عوامل سیاسی و فرهنگی عدم جلب و جذب 
  گذاريسرمایه

میانگین اثرگذاري بخش 
  طیف لیکرتخصوصی در قالب 

رتبه نقش بخش خصوصی در 
  کاهش یا رفع عوامل

  1 3,695025353  هامیتحر
  4  3,454944629  یداخل یاسیس مشکالت

  2  3,501717712  ياقتصاد ییدرونگرا
  3  3,460698066  قاچاق در کشور يباال حجم

نسبت به  یمنف تیو داشتن ذهن یفرهنگ موانع
  یخارج گذارانهیسرما

3,363009429  6  

مردم کشور و اتباع  نیب فیو تعامل ضع ارتباط
  یخارج

3,449322399  5  

  7  2,913376949  زایو و دیمربوط به صدور رواد مشکالت
  هاي پژوهشمنبع: یافته
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  پردازیم.می 16-15تا  12-15در این قسمت به ذکر نکاتی در مورد جداول 
  کنید به ترتیب اولویت طور که مشاهده میجدول فوق همان 5عوامل کلی و زیر عوامل مطرح شده در

باشد، اما این بدین معنی نیست که میزان اثرگذاري بخش خصوصی در بدترین می –به روش بهترین 
ست از اولویت کنید عاملی ممکن اچه مالحظه میها نیز باید با همان رتبه و اولویت باشد. چنانرفع آن

گذاري محسوب باالیی در عدم جذب سرمایه برخوردار باشد و جز موانع مهم جلب و جذب سرمایه
شود اما بخش خصوصی نقش کمی را در رفع و یا کاهش آن بتواند ایفا کند و میانگین اثرگذاري 

ایه با اولویت کمتري نسبت به سایر عوامل داشته باشد و یا بالعکس عاملی از موانع جلب و جذب سرم
پایین باشد اما نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع آن چشمگیر باشد و رتبه باالیی از این حیث 

 داشته باشد.

  باشد به  5تا  4با توجه به اعداد طیف لیکرت چنانچه میانگین اثرگذاري بخش خصوصی بین اعداد
فع و یا کاهش عامل مذکور باشد که بخش خصوصی نقش بسیار زیاد و پررنگی در راین معنی می

 تواند داشته باشد. می

  باشد که بخش باشد به این معنی می 4تا  3چنانچه میانگین اثرگذاري بخش خصوصی بین اعداد
 تواند داشته باشد. خصوصی نقش زیاد و قابل توجهی در رفع و یا کاهش عامل مذکور می

  باشد که بخش باشد به این معنی می 3تا  2چنانچه میانگین اثرگذاري بخش خصوصی بین اعداد
 تواند داشته باشد. اي در رفع و یا کاهش عامل مذکور میخصوصی نقش متوسط و میانه

  باشد که بخش باشد به این معنی می 2تا  1چنانچه میانگین اثرگذاري بخش خصوصی بین اعداد
 ته باشد. تواند داشخصوصی نقش کم و محدودي در رفع و یا کاهش عامل مذکور می

  باشد که بخش باشد به این معنی می 1چنانچه میانگین اثرگذاري بخش خصوصی کمتر از عدد
 تواند داشته باشد. خصوصی نقش بسیار کم و ناچیزي در رفع و یا کاهش عامل مذکور می
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  ، ارایه راهکارها و پیشنهادهانتیجه گیري -16

 نتیجه گرفت:توان به طور خالصه موارد ذیل را از مطالب فوق می

  
گذاري، عامل سیاسی و ها حاکی از آن است که از بین چهار عامل اصلی عدم جذب سرمایهیافته -1

 باشند.ترین عامل میاهمیتترین و عامل جغرافیایی، استانی کمفرهنگی مهم

گذاري کمتر است که خود اهمیت عامل اقتصادي از عامل نهادي و حقوقی در عدم جذب سرمایه -2
 باشد.دهنده وضع نامطلوب زیر عوامل نهادي و حقوقی میو بررسی دارد و نشان جاي تأمل

 0,330سوم ( به ترتیب : وزن عوامل سیاسی و فرهنگی و همچنین نهادي و حقوقی نزدیک به یک -3
) و عامل جغرافیایی و استانی نزدیک به 0,245چهارم ( ) و عامل اقتصادي حدود یک 0,310و 

 باشد.) می0,113نهم (یک

از بین زیر عوامل اقتصادي، عامل مشکالت مربوط به سیستم ارزي و  7 – 4بر اساس جدول  -4
ترین اهمیت را در عدم جذب نوسانات نرخ ارز باالترین و افزایش بدهی خارجی کشور پایین

باشند. اولویت و اهمیت سایر عوامل اقتصادي را نیز در این جدول گذاري خارجی دارا میسرمایه
 توانید مشاهده کنید.می

ثباتی قوانین و مقررات، ناکارا از بین زیر عوامل نهادي و حقوقی، عامل بی 8 – 4طبق جدول  -5
ها داراي بیشترین اثرگذاري و عامل مشکالت اعطاي زمین به ها و یا عدم شفافیت آنبودن آن

در استان  گذاري خارجیاتباع خارجی داراي کمترین اثرگذاري در بحث عدم جذب سرمایه
 باشند.می

و یا تغییر مکرر مدیریتی در استان فارس بیشترین تأثیر  دهد که ضعف، نشان می9 – 4جدول  -6
وهوایی استان کمترین میزان تأثیر را از بین عوامل جغرافیایی و استانی بر عدم جذب و شرایط آب

 سرمایه دارند.
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

کشورهاي غربی بر جمهوري اسالمی  هاي اعمالی از سوي، تحریم10 – 4بر اساس جدول شماره  -7
ایران با فاصله نسبتاً زیادي در صدر عوامل سیاسی و فرهنگی قرار دارد و در انتهاي این لیست 

گذاري باشد که نقش ناچیزي در جلوگیري از سرمایهمشکالت مربوط به صدور روادید و ویزا می
 خارجی را دارد.

ب و جذب سرمایه فارغ از اهمیت و رتبه عامل نقش بخش خصوصی در کاهش و یا رفع موانع جل -8
باشد. بدان معنی که ممکن است عاملی مهم و از اولویت و رتبه باالیی در عدم جذب مورد نظر می

گذاري برخوردار باشد اما بخش خصوصی نقش کمی را بتواند در کاهش آن ایفا کند و یا سرمایه
جذب برخوردار باشد اما بخش خصوصی، نقش بندي عوامل عدم عاملی از اهمیت کمی در اولویت

 بسزایی در رفع و کاهش آن داشته باشد.

هاي اصناف، بازرگانی و تعاون را در ، نقش بخش خصوصی شامل اتاق15 – 4تا  11 -4جداول  -9
 دهد.گذاري را نشان میکاهش و یا بر طرف نمودن موانع جذب سرمایه

اي را در ی نقش زیاد و نسبتاٌ قابل مالحظهشود که در اکثر موارد بخش خصوصمشاهده می  -10
را به خود اختصاص  4تا  3گذاري دارد و عددي مابین کاهش و یا رفع عوامل عدم جذب سرمایه
قرار دارد و حاکی از آن است که بخش خصوصی  3تا  2داده است. در برخی موارد این عدد در بازه 

 نع دارد.اي را در بر طرف نمودن مواتأثیر متوسط و میانه

باشد امل مطرح شده نقش بخش خصوصی بسیار زیاد و یا بسیار کم نمییک از عودر مورد هیچ   -11
دهنده آن است که عاملی وجود ندارد که صرفاً وابسته به تالش بخش خصوصی جهت و این نشان

رفع باشد و یا بخش خصوصی هیچ نقشی در کاهش و یا رفع آن نداشته باشد. به عبارت دیگر: 
ها ها نیازمند تالش و همکاري همه جانبه بین تمامی قوا، وزارتخانهاهش موانع و یا رفع کلی آنک

جانبه هیچ بخش و ارگانی به تحقق باشد و این مهم با تالش یکهاي فعال در اقتصاد میو بخش
 رسد. نمی
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(ویرایش اول) گزارش نهایی  شماره قرارداد :  

 
 
 
 
 
 

  
  

ع جهت کاهش و رفهاي قبلی، توجه و دقت به مسائل ذیل با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت
  باشد.گذاري خارجی در استان فارس ضروري میموانع جلب و جذب سرمایه

  
گذاري کالن و ملی بوده و رفع شود برخی از عوامل عدم جذب سرمایهطور که مشاهده میهمان -1

ها و سایر مجلس شوراي اسالمی، دولت، وزارتخانهها نیاز به همکاري همه قوا با یکدیگر دارد. آن
گذاري خارجی با توجه به اهمیت و استان در امور سرمایهصالح مربوطه هاي ذيها و سازماندستگاه

 هاي الزم را اتخاذ و اجرایی کنند.ریزيگذاري و برنامهسیاست ،اولویت موانع

 گذاري در اولویت باالتري قرار دارند باید در اولویتعواملی که از حیث تأثیر در عدم جذب سرمایه -2
 رفع قرار بگیرند.

در بخش موانع کلی جذب سرمایه، چنانچه مشخص شد اهمیت عوامل سیاسی و فرهنگی و نهادي  -3
باشد لذا این نکته بیانگر آن است که در و حقوقی بیشتر از عوامل اقتصادي و جغرافیایی استانی می

سازي ن از لحاظ فرهنگهاي سیاسی و همچنیالملل و سایر بخشروابط سیاسی داخلی، تعامالت بین
تر و بسزاتري باشیم و این مشکالت نقش مهمو ایجاد بسترهاي الزم فرهنگی، اعتقادي داراي مشکل می

نسبت به عوامل اقتصادي و استانی در عدم جذب سرمایه دارند لذا بخش دیپلماسی و روابط سیاسی 
در بر طرف نمودن موانع جذب  توانند نقش بسزاییگذار میالملل و همچنین نهادهاي قانونبین

 سرمایه داشته باشند.

دولت و مجلس شوراي اسالمی برطرف نمودن عواملی را در اولویت خود قرار دهند که بخش  -4
تواند ایفا کند، در عوض رفع موانعی که بخش خصوصی نقش خصوصی نقش کمتري در کاهش آن می

این بخش واگذار کند (با توجه به رتبه بخش  تواند در آن داشته باشد را بهپررنگ و چشمگیري می
 خصوصی در کاهش و یا رفع).
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 تواند نقش مهمی در کاهش موانع داشته باشد.ارتقاء سیستم حمل و نقل نیز می -5

کارهاي یگر از راهدثبات مدیریتی و استفاده از مدیران متخصص، دانا، با تدبیر، با تجربه و صالح یکی  -6
 باشد.گذاري میایهکاهش موانع جذب سرم

ان شد، طور که توسط کارشناسان نیز به آن اذعترین عوامل عدم جذب سرمایه، همانیکی از مهم -7
باشد باشد که ضروري میثباتی و عدم شفافیت الزم قانون و تفسیر به راي برخی قوانین میناکارایی، بی

وانین شفاف، وانین بپردازند به طوري که قگذار به طور ویژه به اصالح و بازنگري قهاي قانوندستگاه
 گذاري باشند.کننده فرآیند سرمایهکارا و تسهیل

گذاري در بخش عوامل سیاسی و فرهنگی اشاره شد که دیدگاه منفی نسبت به خارجیان و سرمایه -8
 گذاري است. به دیگرها در داخل و همچنین درونگرایی اقتصادي از جمله عوامل جذب سرمایهآن

بینی کامالً متفاوت و متنوع در سخن یکی از مشکالت و مسائل اقتصادي، اجتماعی ایران، جهان
هاي مختلف حاکمان جامعه ایران است. به عنوان مثال هیچ تفاهمی روي مفاهیمی از قبیل توسعه الیه

قاد دارند که اي از مسوؤالن اعتگذاري خارجی در ایران وجود ندارد. عدهاقتصادي و یا پذیرش سرمایه
ن است و یادآور دوران اي براي چپاول و به یغما بردن ثروت ایراگذاري خارجی وسیلهاصوالً سرمایه

گذاري را عامل مهمی براي استعمار است و نباید اصالً باشد. در مقابل افراد دیگري برعکس سرمایه
 گردد کشور در بخشن پیشنهاد میدانند. بنابرایزایی و ادامه دیپلماسی و تعامل با دنیا میاشتغال
گذاري از کشورهایی نظیر مالزي، کره جنوبی، امارات متحده عربی، ترکیه و حتی چین سرمایه

 الگوبرداري کند.

گذاري داخلی را در جذب اي از کارشناسان رفع نواقص زیرساختی استان و افزایش سرمایهعده -9
 دانند.گذاري بسیار حائز اهمیت میسرمایه

هاي رشد و پیشرفت تکنولوژیکی از طریق انتقال تکنولوژي به داخل و به کارگیري شرکت -10 
روز دنیا نیز در این امر بنیان جهت ارتقاء و ابداع در تکنولوژي و استفاده از علوم تجاري بهدانش

 تواند کارگشا باشد.می
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هاي برابر و حذف رانت در داخل، از طریق افزایش رسانی و آگاهی کافی و ایجاد فرصتاطالع -11
 تواند مفید باشد.گذاري داخلی، در جذب بیشتر سرمایه خارجی میسرمایه

صوصی گذاران بخش خاندیشی بین مسوؤالن استانی و کارشناسان و سرمایهافرایش تعامل و هم -12
ه و دعوت بازرگانی و اصناف از طریق برگزاري سمینارهاي آموزشی جذب سرمای هاي تعاون،شامل اتاق

کارهاي اهگذاري بویژه در مناطق حاشیه خلیج فارس، از دیگر راز متخصصین حوزه بازاریابی سرمایه
 شود.گذاري داخلی محسوب میافزایش جذب سرمایه

برنده و ان و ارائه راهکارهاي پیشتشکیل کارگروهی ویژه جهت بررسی شرایط موجود در است -13 
 گذاران.حمایت از سرمایه

گذاري، حذف فرآیندهاي موازي و تکراري در کارهاي مؤثر در رفع موانع سرمایهاز مهمترین راه -14
گیري در این حوزه ربط، بروکراسی طوالنی و فرساینده اداري و تعدد مراکز تصمیمهاي ذيسازمان

گذاري ایجاد شود سیستم هوشمند و یکپارچه اطالعاتی در بخش سرمایهیه میباشد. از اینرو توصمی
 گردد.

گذاران مستعد بخش صادرات و واردات و دعوت جهت همکاري در شناسایی بازرگانان و سرمایه -15
 این بخش.

 بر این بخش. گذاري و صادرات و کاهش مالیاتوضع قوانین حمایتی و تشویقی در بخش سرمایه-16 

جانبه هاي بالقوه بخش گردشگري و توجه به این حوزه از طریق ارتقاء همهاستفاده از ظرفیت-17
اي در کنندهپذیر نمودن بیش از پیش استان نقش تعیینبسترهاي مورد نیاز آن جهت توریست

  گذاري در استان دارد.جذابیت سرمایه
ممتاز جغرافیایی در کشور و نزدیکی  افزایش کیفیت بخش حمل و نقل در استان به لحاظ موقعیت-18

تواند اي را میهاي آزاد و همچنین کشورهاي حاشیه خلیج فارس نقش بسیار قابل مالحظهبه آب
  و نقل هوایی و ریلی). داشته باشد ( به خصوص ارتقاء حمل
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منطقه  باشد، موقعیت جغرافیایی ایران نیز درکه مربوط به استان فارس می 18عالوه بر مورد  - 19
همتاست و در مسیر شرق به غرب و همچنین شمال به جنوب قرار دارد که از نظر حمل و نقل در بی

هاي شود لذا ایجاد زیرساختباشد و پل بسیار مناسبی بین آسیا و اروپا محسوب میکانون ارتباطات می
  باشد.مناسب عمرانی و افزایش کیفیت آن ضروري می

هاي چند ملیتی به واسطه حجم باالي تجارت و هت حضور شرکتهاي الزم جبسترسازي - 20
 ها.هاي این شرکتگذاريمبادالت و سرمایه

 احترام به حقوق مالکیت شرکتی و شخصی در راستاي جهانی شدن.  -21

  آزادسازي و باز نمودن اقتصاد و افزایش حجم تجارت خارجی.  -22
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