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چکيده
در سالهاي اخير ،کشور ایران در کنار سایر کشورهاي جهان و با تـوجه به امتيـازات ویـژه سـرمایهگـااري خـارجت تـ -
هاي زیـادي براي جاب سرمایهگااري خارجت به عمل آورده است .بهرغم این ت ها ،با تـوجه بـه تتاسيـيلهـاي ـــراوان،
ظـرـيتها و مـوقعيت ژئـو استراتژیك ایران در مقایيه بـا کشـورهاي دی ـر داراي تتاسيـيلهـاي عـعيو و سامناسـ  ،ستيجـه
شایاست حاصل سشده و ميزان جاب سرمایهگااري خارجت ایران ،سيبت به تواسمنديهاي آن ،بييار تایين بوده است .
زیاد و عدم کي ستيجه متناس  ،بـه چـاش اساسـت تـي روي تصـميمگيرسـدگان
این موعوع یعنت ت
اقتصادي کشور تبدیل و بررستهاي متعددي براي آسـي شناسـت ایـن موعـوع اسجـام شـده اسـت .از یـكسـو،
مطاشعاتت به این ستيجه رسيدهاسد که با توجه به ـضاي سياست بيناشمللت ،بهویژه تحریمهاي بيناشمللـت اعمـال شـده
در سالهاي اخير باعث متشود ت هاي ایران به ستيجـه درخـور تـوجهت سایـل سشـود و مااشفـان ساـام ایـران از
هرگوسه ابزاري استفاده متکنند تا ماسع سرمایهگااري سـرمایهگـااران خـارجت در ایـران شـوسد .از سـوي دی ـر،
عدهاي معتقدسد مواسع و محدودیتهاي داخلت و بوروکراست زایــد اداري مـاسع جـاب سـرمایهگـااري خـارجت
متشود و چناسچه این مواسع برطرف شود ،جاب سرمایهگااري خارجت ایران بيشتر متشود .سقطه اشتراك هر دو
طيو صاح ساران ماکور ،این است که هيچکدام تـاکنون بهصـورت ميـداست بررسـت سهـردهاسـد کـه وعـعيت
طرحهاي سرمایهگااري خارجت در ایران چ وسه بوده و علل عدم موـقيت آسها در چه زمينهاي است؟
این تژوه عمن توجه به عوامل تأثيرگاار در جاب سرمایهگااري خارجت و ،همچنين ،آثار مثبت و منفـت
سرمایهگااري خارجت بر کشور ميزبان ،بي از  033طرح سرمایهگااري خارجت را یهایك و به صورت ميداست
مورد بررست قرار داده و مواسع تي

روي آسها را شناسایت ،بررست ،تاالی

و تحليل سموده است.

طبقهبندي .F31 , F23 , F21 , E22 : JEL

واژههاي كليدي :اقتصاد ایران ،محدودیتها ،سرمایهگااري خارجت و سرمایهگااري ميتقيم خارجت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تاريخ دريافت1014/2/1 :

تاريخ پذيرش1014/0/01 :
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 .1مقدمه
با توجه به سق

مهم سرمایهگااري ميتقيم خارجت ،همۀ کشورها براي جاب ایـن سـوع سـرمایه تـ

متکنند .بازار جهاست جاب این سرمایهها ،بييار رقابتت است .این رقابـت بـه ویـژه ميـان کشـورهاي در
حال توسعه ،با توجه به شزوم دستيابت سریع به توسعه و کمبود منابع ملت ،بيشتر اسـت ششـاه آبـادي و ،...
.)5031
در دهههاي اخير به طور مياس ين حدود  51درصد از توشيد ساخاشص داخلت کشور به سرمایهگااري
اختصاص یاـته است شحيينزاده بحرینت و  .)5030 ،...ميزان سرمایهگااري خـارجت بـهعنـوان یهـت از
اصلتترین شاخصهاي اقتصادي کشورها بهشمار مترود .اما کشور ما در این مهم با توجه به تتاسييلهـا
و ظرـيتهاي خود جای اه مناسبت در جهان سداشته و در جهت شناسایت دالیل ایـن عقـ اـتـادگت سيـز
عزم مشاصت در کشور شهل س رـته است .بنابراین ،ارزیابت و آسي شناست موعــوع سـرمایهگـااري
خــارجت در ایــران ب ـهصــورت عمليــاتت و کاربـــردي و ت ـ

بــراي ارائــه راههارهــا و رـــع مواســع و

محدودیتهاي سرمایهگااري خارجت عروري به سار مترسد.
سوشته حاعر ،به بررست مواسع و مشه ت سرمایهگااري خارجت ترداخته و با مـد ساـر قـرار دادن
هدف ،عمن اشاره به مباست ساري در باب سرمایهگااري خارجت ،مفاهيم مرتبط با آن ،شرایط و عوامل
مؤثر بر جاب آن و آثار سرمایهگااري خارجت بر کشور ميزبان ،به صورت خ صه ،به تيشينه سـرمایه-
گااري خارجت در ایران اشاره متسماید.
در گفتار اصلت این بررست ،ستایج بررستهاي ميداست مواسع و مشه ت سرمایهگااري خـارجت در
ایران بهصورت دستهبندي و تاالی

شده ،ارائه متگـردد .اط عـات مـورد اسـتفاده در ایـن تـژوه

از

گزارشات دست اههاي مرتبط با سرمایهگااري و آمار موجود سرمایهگااري خارجت در ایران و بهویژه
بررست ميـداست بـي

از  033طــرح سـرمایهگـااري خـارجت تحـت توشـ

5

 ، FIPPAاز سـال -1010

 ، 1032از طریــب بازدیــد و همچنــين گزارشــات ســاالسه مراجــع بــيناشمللــت و ساــرات صــاحبناران و
کارشناسان این حوزه ،استاراج شده است.
این تحقيب عمن سوآوري و جدید بودن رو

بررست و جمعآوري اط عات ،داراي محدودیتها و

تن ناهاي متعددي بود که برخت از آسها به شرح زیر است:
 تراکندگت جغراـيـایت محل استقرار طرحهـاي سرمــایهگـااري خـارجت در کشـور و عـرورتگزار گيري از وععيت اجرایت آسها از طریب بازدید و مراجعه حضوري.
1. Foreign Investments Promotion & Protection Act
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 تغيير آدرس محل اجراي برخت از طرحهاي سرمایهگااري خارجت در کشور و عـدم ارائـه آدرسمحل مربوطه از سوي صاحبان طرحها و در ستيجه دسترست سداشتن و یا ساتت دسترست به این طرحها.
 عدم اسجام تحقيب ميداست و ارزیابت و بررست دقيب طرحهاي سـرمایهگـااري خـارجت و مواسـع ومشه ت تي روي آسها تا تي

از این و کمبود منابع تاصصت و کاربردي مربـو بـه مواسـع سـرمایه-

گااري خارجت.
 عرورت توجه به محاـات از اط عات و آمار طرحهاي سرمایهگـااري خـارجت و عـدم تمایـلصاحبان برخت از طرحها براي ارائه اط عات مورد سياز.
 زمانبـر بـودن بـررست ميداست طرحها و تهيه گزارشـات آسها ،بــررست اط عـات کيـتاالی

و جمعبندي این اط عات و ،همچنين ،هزینهبر بودن تهيه گزار

تاالی

آسها.

شـده و

ميداست از وععيت طـرحهـا و

شایان ذکر است که در زمينه سرمایهگااري در ایران آثار علمت متعددي وجـود دارد امـا اغلـ

ایـن

آثار بهصورت توصيفت– تحليلت بوده و ميداست سمت باشد .از جمله این آثار موارد زیر درخـور ذکرسـد:

کتاب سرمایهگااري خارجت در ایران ،سوشته دکتر بهروز هادي زسوز ،سرمایههـاي ـيزیهـت خـارجت و
رو هاي جاب آن منتشرشده به کوش

معاوست امـور اقتصــادي وزارت امـور اقتصــادي و دارایـت،

سرمایهگااري خارجت ،مفاهيم ،تئوريها ،رو ها ،سوشته دکتر احمد جماشت و همهـاران ،مقاشـه "علـل
جاب سشدن سرمایهگااري خارجت و ساتـواستهاي موجود در جلوگيري از ـرار سرمایه" ،سوشـته دکتـر
ـرشيد سيمبر" ،مواسع حقوقت جاب سرمایهگااري ميـتقيم خـارجت" سوشـته محمـدکاظم عمـادزاده و
همهاران ،مقـاشه شي سـراـراز با عنـوان "اصـ حات اقتصــادي و سـرمایهگـااري ميـتقيم خــارجت در
ایـران" ،تایانسامه کارشناست ارشد آوا کاظمت تحت عنـوان "سرمایهگااري ميتقيم خـارجت در ایـران
بعد از  5991با تأکيد بر سرمایهگااري ميتقيم اروتایت".
در این تژوه

ابتدا عمن اشاره کوتاه به مباست ساري سرمایهگااري خارجت و تـأمين مـاشت بـين-

اشمللت ،به اسواع رو هاي تأمين مـاشت بيناشمللت ،عوامل مؤثر بر جاب سرمایهگـااري خـارجت و آثـار
آن بر کشـور ميـزبان اشاره و ،به طـور خ صـه ،بـه آمــار و روســد سـرمایهگـااري خـارجت در کشـور
ترداخته و سپس با توجه بـه بررسـت ميـداست اسجــام شـده بـر روي طـرحهـاي سـرمایهگـااري خـارجت
مصـوب ،یـاـتههاي تـژوه

دستهبندي شده و براساس تعداد و مرجع ،مواسـع و مشـه ت در  50دسـته

مواسع مرتبط با سييتم باسهت ،مواسع مرتبط با سييتم گمرکت ،مواسع مرتبط با سييتم ماشياتت ،مواسع مرتبط
با ص نعت و معدن ،مواسع مرتبط با اداره کار ،مواسع مرتبط با سفت و تتروشيمت ،مواسع مرتبط با کشاورزي،
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مواسع مرتبط با ثبت شرکت ،مواسع زیيت محيطت ،مواسع مرتبط با امور خارجه ،مواسـع مـرتبط بـا باـ
بازرگاست ،مواسع مرتبط با اسرژي و آب و مواسع متفرقه تقييم گردیـده و مواسـع سـرمایهگـااري خـارجت
آسي شناست شده و عوامل اصلت و تعيينکننده عدم موـقيت ایران در جاب سـرمایهگـااري خـارجت
متناس

با تتاسييلهاي مربوطه تعيين گردیده است و در تـایان ستيجهگيـري متشود.

 .2مباني نظري
اساساً ریشه تئوريهاي سرمایهگااري خارجت به ساریات تجارت بيناشملل بازمتگردد و ساریهتـردازان
سرمایهگااري خارجت ،ساریات مربو به این موعوع را در چند دسته و ،به طـور خـاص ،در دو دسـته
اصلت ارائه کردهاسد .دسته سايت از موعع اقتصادي سرمایهداري به موعوع ترداختهاسـد .ایـن دسـته از
اقتصادداسان از طيو اقتصادداسان سئوک سيك محيوب متشـوسد .دسـته دوم کـه اقتصـادداسان رادیهـال
هيتند اساس سهادها و ساختارهاي ساام سرمایهداري را مورد استقاد قرار دادهاسد شحضتسيا.)13 :5039 ،
یهت از جنبههاي ترداختن به موعوع سرمایهگااري خارجت سقـ  ،جای ـاه و رشـد شـرکتهـاي
ـرامليتت ) 5(TNCsو ع قهمندي آسها به مقوشه سرمایهگااري ميتقيم خـارجت اسـت کـه در چـارچوب
تئوري بيناشمللت شدن قابل تبيين است .ایـن تئـوري را بـاکلت و کاسـون ،در سـال  ،5991و تـس از آن
هنارت ،1در سال  5931تبيين کرده و در سال  5931کاسون آن را توسعه داد .ایـن تئـوري را کـاس 0در
سال  ،5909در سطح ملت و ،سپس ،هایمر 4در سال  5991در سطح بـيناشمللـت ارائـه کردسـد .هـایمر در
مطاشعات خود دو عامل تعيينکننده و تأثيرگاار بر سـرمایهگـااري ميـتقيم خـارجت را شناسـایت سمـود.
یهت از این عوامل حاف رقابت بود .عامل دی ر مزیتهایت بـود کـه برخـت بن ـاههـا در ـعاشيـتهـاي
خاص کي

متکنند شهایمر.)5919 ،

باکلت و کاسون دریاـتند که شرکتهاي ـرامليتت ـعاشيتهاي داخلت خود را بـه گوسـهاي سـازمان-
دهت متکنند که مزیتهاي خاصت را ایجاد کنند .تئوري بيناشمللت شدن از دیدگاه داسينگ هـم بيـيار
اهميت داشت .هنارت در سال  5931ایده بيناشمللت شـدن را از طریب مدلهـاي توسـعهاي بـين دو سـوع
هم رایت عمودي و اـقت تبيين متکند شدسيييا.)1353 ،1

1. Transnational Corporations
2. Hennart
3. Coase
4. Hymer
5. Denisia
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اشبته همه ساریهتـردازان اقتصاد بيناشمللت حضور و سق
سرمایهگااري خارجت با س ر

شرکتهـاي ـرامليتـت را دربـاب موعـوع

یهيان مورد سقد و بررست قرار سمتدهند .برخت از آسها ،ساـر رادیهـال

به سرمایهگااري خارجت دارسد و در این بين سق

شرکتهاي چند مليتت ش 5)MNCsرا بييار قابل توجه

متداسند .ریمون ورسون 1شرکتهاي چندمليتت را تجيم عينت تمامت سابهساماستهاي موجـود در جوامـع
صنعتت متداسد .هاوارد ترل موتو ،0در اوایل دهه 5993م ،تي بينت متکند که با
هـاي جهـان تــا سـال 5031

زیادي از دارایـت-

توســط  133-033شـرکت بـزرف ـرامليتــت تملـك خواهــد شـد شبهنــام

مجتهدي ،مرداد و شهریور .)5090
تلباران 4رابطه بين شرکتهاي چندمليتت و کشورهاي توسعهسياـته را غيرمنصفاسه مـتداسـد و معتقـد
است که شرکتهاي چندمليتت عمدتاً از طریب تيلط بر منابع طبيعت و بازاریابت این کشورها مناـع خود
را تأمين متکنند و متعاقباً این شرکتها از طریب جاب منـابع کشـورهاي توسـعه سياـتـه جریـان صـنعتت
شدن و توسعه آسها را به عقـ

مـت اسدازسـد .در مجمـوع اقتصـادداسان رادیهـال مناسـبات شـرکتهـاي

چندمليتت و کشورهاي توسعهسياـته را غيرمنصفاسه متداسند و معتقدسد:
اشو) شرکت هاي چندمليتت براي کي

سود بيشتر ،تقييم کار مورد سار خود را به کشـور ميزبـان

تحميل متکنند .ب) شرکتهاي چندمليتت از طریب دوشتهـاي متبـوع و سـرمایهگـااران کشـورهاي
توسعهسياـته ،دوشتهاي این کشورها را در جهت مناـع خود تحت ـشار قرار متدهنـد شبهنـام مجتهـدي،
مهر و آبان .)5090
با وجود س ر هاي ماتلو و متناقض درخصوص سق
اشملل ،سق

و جای اه شرکتهاي چند مليتت در اقتصاد بـين-

شرکتهاي ـراملت و چندمليتت در اقتصاد جهـاست چشـم ير اسـت .براسـاس آمـار سـازمان ملـل

متحد ،تعداد شرکتهاي چندمليتت جهان ،در سال  ،5991بي
حدود  593هزار شعبه تابعه خارجت را تحت توش

از  01333واحـد گـزار شـده اسـت کـه در

داشتهاسد شامـرت .)5990 ،1بيـياري از ایـن شـرکتهـا از

سار ماشت بزرفتر از اقتصاد بعضت از کشورهاي جهان هيتند .بنابر آمار سشریه ـورچون 1در سال 5931ميـزان
ـرو چهار شرکت آمریهایت و یك شرکت ميتقر در اروتا هر یـك بـي

از  13ميليـارد دالر بـود .ــرو

1. Multinational Corporations
2. Vernon
3. Muto
4. Paul Baran
5. Emmort
6. Fortune
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جنرال موتورز سيز در سطح جهان بي

از  531ميليارد دالر باشغ متگردید که بـي

از توشيـد ساخـاشص داخلـت

هر یك از کشورهاي اتری  ،داسمارك ،سيجریه ،سروژ و وسزوئ بود شبنت.)5995 ،5
در حال حاعر 03 ،درصد دارایت هاي موشد خصوصت جهان در دست شـرکتهـاي چنـد مليتـت
است و اش وي ماشهيت این دارایت ها سيز بييار متمرکز است به گوسه اي که سيمت از آن به یك درصد
از شرکتها تعلب دارد .در این ميـان از  13شـرکت بـزرف رده اول ،هفـت شـرکت امریهـایت ،سـه
شر کت ژاتنت ،دو شرکت آشمـاست ،دو شـرکت اس لييـت -هلنـدي شماـتلط) و دو شـرکت سوئييـت
هيتند شجهين.)5990 ،1

منشأ ساریات ک سيكها در زمينه سرمایهگااري خارجت ،ساریه مزیت مطلب آدام اسميت است .وي
قائل بود که تجارت بين دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلب اسجام متشود .دیوید ریهاردو تس از
آدام اسميت ،سق

مزیت سيبت کشورها را در توشيد کاالیت مورد تأکيـد قـرار داده و معتقـد اسـت کـه

کشورها از طریب تجارت در توشيد محصوالت خاصت تاصصت متشوسد و از همين جاست کـه تایـه و
اساس سفوذ در بازارهاي خارجت گااشته متشود و به دسبال آن مقوشـه سـرمایهگـااري خـارجت مطـرح
متشود .اشبته ساریه مزیت سيبت ریهاردو داراي محدودیتها و سواقصت به ویژه در زمينه ارز
که هابرشر 0با ارائه ساریه هزینه ـرصت ،ساریه ارز

کار بود

کار ریهاردو را از بن بيت خارج کـرد .طبـب ایـن

ساریه ،کشوري که داراي هزینه ـرصت کمتري در توشيد یك کاالست در توشيد آن کاال مزیـت سيـبت
دارد .طبب سار ک سيكها ،تجارت ماشين تحرك و جابهجایت بيناشمللت سرمایه از کشـورهاي توسـعه
یاـته به کشورهاي توسعهسياـته و عق ماسده است شتور مقيم5091 ،؛ ساشواتوره.)5091 ،
در تبيين و توسعه ساریه ک سيكها ههشر و اوهلين ،دو اقتصاددان سوئدي ـرض وجود بـازار کامـل
را زیر سؤال برده و اع م داشتند که تحليلهاي مربو به سرمایهگااري خارجت باید در چـارچوب ساریـه
بازار ساقص صورت تایرد .طبب این ساریه تفاوتهاي مربو به سيـروي کـار سيـبت بـه زمـين و سـرمایه در
کشورها مدسار قرار گرـت تا از این طریب تفاوتها در هزینه عوامل توشيد را تبيـين سماینـد .تـس از ساریـۀ
ههشر و اوهلين ،ساریه سازماسدهت صنعتت را هایمر ش )5991مطرح کرد .به اعتقاد او سرمایهگااري ميتقيم
خارجت در بازارهاي ساقص تحقب متیابد و سرمایهگااري خارجت وسيلهاي اسـت بـراي اــزودن بـر تـوان
بن اه ها و بازارهاي جهاست .در واقع بن اه هـا بـراي اینهـه جهـاست شـوسد بـه سـرمایهگـااري خـارجت روي
متآورسد و ،از اینرو ،در اقتصادهاي دی ر سرمایهگااري متکنند شهایمر.)5991 ،
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ورسون ،در 5911م ،تئوري دوره زسدگت محصول را مطرح و دوره زسدگت محصوالت را به سـه دوره
ابداعات ،5رشد 1و بلوغ 0تقييم متکند .وي معتقد است که برتـري تهنوشوژیـك شـرکتهـاي بـزرف
آمریهایت دشيل اصلت سرمایهگااري خارجت این شرکتها در دی ر کشورها تس از جنگ جهاست دوم
است شورسون.)5911 ،
کوجيما 4ش )5990و اوزاوا 1ش )5999بر مبناي تجربه در خصوص سرمایه گااري خارجت ،تئوري
موجو دي عوامل توشيد 1را مطرح کرده و اظهار داشتند که شرکت ،ـرآیند توشيد خـود را بـه دشيـل
تغيير سامطلوب در عوامل توشيد ماسند سرخ هاي باالي دستمزد و هزینـه هـاي بـاالي زمـين بـه خـارج
استقال متدهند.
هایمر با طرح تئوري رقابت اسحصار چندجاسبه معنقد است که شرکتها ـعاشيتهـاي خـود را بـا ایـن
هدف به خـارج استقـال مـتدهنـد کـه بازارهـاي کمتـر رقـابتت را بـه دسـت آورسـد .وي مـتگویـد کـه
شرکت هاي چندمليتت با توجه به ویژگت آسها از جمله اقتصاد مقياست ،تهنوشوژيهاي تيشرـته و سـرمایه
باالي آسها مشاص شده و اقدام به سرمایهگااري ميتقيم خارجت متکنند.
آهاروست 9ش )5911در مدل ارائه شده خود به محيط داخلت سازمان متمرکـز شـده و وعـعيت داخلـت
سازمان را به عنوان معيار اصلت ـرآیند تصميمگيري متداسد.
در ارتبا با اسدازه و حجم شرکت جهت اسجام سرمایهگااري خارجت بارکلت 3ش )1333عوامل سـهم
بازار ،اسدازه اقتصادي و مدیریت را بييار با اهميت متداسد .تصميمگيري براي سرمایهگـااري خـارجت
یك اقدام بييار حياس و ریيهت است که ميتلزم درگير شدن مدیریت و تصميمگيران اصلت سـازمان
است.
بن اههاي اقتصادي براي ورود به بازارهاي بيناشمللت باید داراي تجربه بيناشمللت باشند .عامل محرك
ـرآیند بيناشمللت شدن ،داس

تجربت شرکت در زمينه بازار بيناشمللت است شجاسين و وَشِن.)5993 ،9

1. innovation
2. Growth
3. maturity
4. Kojima
5. Ozawa
6. Factor Endowment
7. Aharoni
8. Barclay
9. Johnson and Vahlne
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داسينگ 5ش )1335در تئوري خود با عنوان  ،Eclectic Paradigmسه عامل ماشهيت ،1موقعيت مهـاست

0

دروستسازي 4را در اسجام ـعاشيت اقتصادي شرکتها در بازارهاي خارجت مطرح کرده است.
تس از داسينگ ،تورتر مقوشه سرمایه گااري خارجت را از زاویـه سقـ

شـرکت هـاي چنـد مليتـت در

سرمایه گااري خارجت مورد بررست قرار داده است .تورتر در تئوري شـوزي واحـد 1تواسـایتهـاي یـك
کشور را در چهار رأس یك شوزي در سار متگيرد که وقایع غيرمتـرقبه و دوشت کشـور ميـزبان بـر ایـن
شوزي تأثيرگاار هيتند .این بدان معنـاست که مجموع قابليتهـاي داخلـت یـك کشــور در اسـتفاده از
تواسایتهاي داخلت به گوسهاي است که با استفاده از منـابع داخلت بتـواسنـد در بــازارهاي جهـاست رقابـت
کنند .چهار عـامل تعيينکننـده عبـارتند از عـوامل تـوشيد ،تقاعـا ،صـنایع تشـتيبان و اسـتراتژي بن ـاه و
ساختار رقابتت شتيتس و شن نویك.)5993 ،1
روگمن و ورک  9ش ،)5993تس از تـــورتر ،تئـــوري شــوزي مضـاعو مزیـت رقـابتت 3را مطـرح
سموده و مزیت رقابتت سایر کشورها را سيز در توسعه شرکتهاي ـرامليتت تأثيرگاار داسيتند.
تئـوري تأثير سـرخ ارز بر روي بـازار سرمایه سـاقص یهت دی ر از تئـوري هایت اسـت کـه سـعت در
تبيين سرمایهگااري ميتقيم خارجت دارد .در این تئوري ریيك ارز خارجت از منار تجـارت خـارجت
مورد تجزیه و تحليل قرارگرـته است .در تنها بررست عملـت کـه اسجـام گرــت کوشـمن سشـان داد کـه
اـزای
اـزای

سرخ واقعت ارز موج
ارز

سرمایهگـااريهـاي خـارجت بـا دالر آمریهـا شـده اسـت در حـاشت کـه

ارز خارجت موج

کاه

سـرمایهگـااري ميـتقيم خـارجت آمریهـایتهـا شـده اسـت.

کوشمن ستيجه متگيرد که اـزای

ارز

 11درصـدي سـرمایهگـااري ميـتقيم

دالر منجـر بـه کـاه

خارجت به دالر آمریها شده است .با این وجود ،تئــوري ریيـك سـرخ ارز سمـتتواسـد سـرمایهگـااري
ميتقيم خارجت در چند کشور و با ارزهاي خارجت ماتلو را توعيح دهد شدسيييا.)1353 ،
برخت از تئوريها ،هماسند تئوري ارائه شده از سوي مارکوسـن ،موعـوع سـرمایهگـااري ميـتقيم
خارجت را از سقطه سار خرد 9و با تأکيد بر ساختار هزینههاي ثابت ،اسدازه اقتصاد کشور و منابع طبيعت و
مواد اوشيه و شرایط ترجيحت که بن اههاي اقتصادي را متقاعد متسازد تا ـعاشيتهاي برون مـرزي خـود
1. Dunning
2. Ownership
3. Location
4 . Internalization
5. single Diammond
6. Pitts E. & Lagnevik, M.
7. Rugman & Vercebe
8. Double Diamond Competitive Advantage Theory
9. micro-level
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را توسعه دهند ،مورد بررست قرار متدهد .در مقابل ،برخت دی ر از داسشمندان ماسند رازین 5موعـوع را
از منار تأمين ماشت ک ن 1مورد بررست قرار دادهاسد از جمله هزینههاي اعاـت ،ماشياتها و سایر عوامـل
منفت تأثيرگاار ،بهعنوان سقطه اتهاي تحليلهاي خود ،جهت تبيين جریان سرمایه بين کشورها و اشزامات
آسها جهت رـاه کشورها قراردادهاسد .شهمان)

سئوک سيكها از جمله آرتور شوئيس و روستر راهحل توسعهسياـت ت کشورها را در استفاده از منابع
خارجت داسيتند و سه عامل سرمایه ،تهنوشوژي و سيروهاي متاصص را از عوامل توسـعه کشـورهاي در
حال توسعه متداسند .سئوک سيكها سق

شرکتهاي چنـدمليتت را درخصـوص تجـارت بـيناشمللـت و

سرمایهگااري خارجت مورد بررست قرار دادهاسد .شومپيتر و گاشبرایت شرکتهاي چندمليتت را به سب
کارآیت تهنوشوژي و اثرباشت مدیریتشان ستوده اسد و کيندل برگر مدعت اسـت کـه ایـن شـرکتهـا از
طریب ـعاشيتهاي بين اشمللت و ـراملت سيرویت براي توزیع ثروت و منابع در سطح جهان هيتند.
 .0انواع روشهاي تأمين مالي خارجي
براساس یك تقييم بندي عمومت و کلت ،تأمين منابع ماشت خارجت در ،دو شهل قرعت و غيرقرعت ،متصـور
است که مرز تفهيكکننده آسها عمـدتاً سـاظر بـر چ ـوس ت عـماست ریيـكهـاي تجـاري طـرح و سقـ
تعهدات دوشت در توش

و

این دسته از ریيكهاست شعليشيري ،بهـروز و  .)5091 ، ...در حـاشت کـه در رو

قرعت بازترداخت منابع وارد شده به کشور ،بدون قيد و شر و بدون توجه به حاصـل اسـتفاده از ایـن منـابع،
تعهد و تضمين مـت شـود و مبلـغ اعتبـار ،مـدت بازترداخـت آن و سـایر شـرایط از جملـه سـوع تضـمين مـورد
درخواست اعتباردهنده بيت ت به ارزیابت وي سيـبت بـه موقعيـت ،عملهـرد ،تواسـایت و  ...اعتبارگيرسـده دارد.
رو هاي تأمين ماشت غير قرعت از خارج ،هم ت سوعت سرمایهگااري خارجت متباشند که طـت آن تـأمين-
کننده منابع ماشت ،با قبول ریيك ساشت از بهارگيري منابع ماشت در ـعاشيت یا طرح مـورد ساـر ،استاـار برگشـت
اصل و سود منابع سرمایهگااري شده را از عملهرد اقتصادي ـعاشيت یـا طـرح مـورد سـرمایهگـااري دارد .بـه
همين دشيل این وسه رو ها بـه ابزارهـاي تضـمينت بـاسهت و دوشتـت بـراي بازترداخـت بـدون قيـد و شـر در
سررسيد متصل سبوده بلهه دوشت ميزبان با حمایت قاسوست از این سـرمایهگـااريهـا ـرآینـد بازگشـت اصـل و
سود منابع خارجت را با توجه به شرایط قراردادهاي مربوطه تيهيل متکند.

1. Razin
2. Macro-Finance
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 .1-0روشهاي قرضي :وجه مشاصه این رو ها آن است که بازترداخت منابع ماشت از سوي دوشت یـا
باسكهاي تجاري تضمين متشود .به عبارت دی ر ،ریيـك برگشـت سـرمایه متوجـه سـرمایهگـاار یـا
تأمينکننده منابع ماشت سييت و دریاـت کننده منابع ماشت از طریب عامن که همان دوشت یا باسك تجاري
است ،عماستسامهاي مبنت بر تعهد بازترداخت منابع در سررسيد یا تعهد جبـران خيـارت بـر اثـر قصـور
دریاـتکننده منابع به تأمينکننده منابع ماشت ارائه مـتکنـد .وامهـاي مـأخوذه از مؤسيـات چندجاسبـه و
وامهاي مأخوذه از باسكها و مؤسيات ماشت دوجاسبه ،در قاشـ

خطـو اعتبـاري رو هـاي غيرقرعـت

هيتند.
 .2-0روشهاي غيرقرضي :این رو ها ،جمل ت رو هـاي "سـرمایهگـااري" مـتباشـند کـه طـت آن
تأمينکننده منابع ماشت با قبول ریيك ساشت از بهکارگيري منـابع مـاشت در ـعاشيـت یـا طـرح مـورد ساـر،
استاار برگشت اصل و سود منابع سرمایهگااري شده را از عملهـرد اقتصـادي ـعاشيـت یـا طـرح مربوطـه
دارد .به این دشيل اینگوسه رو ها به ابزارهاي تضمينت باسهت و دوشتـت بـراي بازترداخـت بـدون قيـد و
شر در سررسيد متصل سييتند ،بلهه دوشت ميزبان با حمایت قاسوست از ایـن سـرمایهگـااريهـا ،ـرآینـد
برگشت اصل و سود سرمایه خارجت را با توجه به شرایط قراردادهاي مربوطه و عوابط مرجع تصـوی -
کننده از طریب صدور کاالي توشيدي همان طرح یا سایر کاالها و در مواردي از طریـب تـأمين و ــرو
ارز از سييتم باسهت تيهيل متکند .رو هاي سرمایهگااري خارجت ،بهطور کلت ،در سه طبقه سرمایه-
گااري ميتقيم خارجت ،سرمایهگااري خـارجت غيرسـهمت و سـرمایهگـااري غيرميـتقيم خـارجت یـا
سرمایهگااري تورتفوشيوي خارجت ) 5(FPIقابل تصور است .در زیرمجموعه این سه طبقه اسواع رو ها
از جمله ـرو

شبيع) متقابل ،1خرید متقابل ،0مشارکت در محصول ،4تأمين ماشت تـروژهاي 1شرو هـاي

1

 ، )B.O.Tمشـارکت مدست ، 9واگااري حب شيياسس یا داس

ـنت 3و قراردادهاي مدیریتت قابـل تصـور

متباشد شجماشت ،احمد و .)5039 ،...

1. Foreign Portfolio Investment
2. Buy Back
3. Counter Purchase
4. Product Sharing Contract
5. Project Financing
6. Build-Operate-Transfer
7. Civil Participation
8. Licensing
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 .4عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري خارجي كشور
شواهد سشان متدهد که حجم سرمایهگااري ميتقيم خارجت صرفسار از اثر مثبت یا منفت متغيرهـا ،از
عواملت ماسند ساتایداري سياست و اقتصادي ،ميزان سودآوري ،درآمد ملـت کشـور ميزبـان ،اسـدازه بـازار،
سرخ بهره رسمت ،سرخ تورم ،سرخ ارز ،استقال اط عـات ،سـطح محـدودیت تجـاري ،موجـودي ذخـایر و
منابع موجود در کشور ميزبان و سياستهاي تشویقت متـأثر مـتشـود شهژبـر کيـاست و .)5031 ، ...بـدین
ترتي  ،عوامل مؤثر بدین شهل قابل با بندي است:
 .1-4عوامل اقتصادي :بازارکشورميزبان ،درجه باز بودن اقتصاد ،خصوصتسازي ،ميزان رشد و توسعه
اقتصادي ،سود و بازدهت ،ساام و سياستهاي ارزي ،ساام ماشياتت ،سرخ تورم و بهره ،امنيت و ثبات
اقتصادي ،کيري بودجه از عوامل اقتصادي مؤثر بر جاب سرمایهگااري خارجت محيوب متشوسد.
یاـتهها حاکت از آن است که تعطي ت ماشياتت ماسند سرخهاي ماشياتت بر سرمایهگااري ميتقيم خارجت
ش )FDIتأثير متگاارسد ،در حاشت که تافيوهاي سرمایهگااري چنين حاشتت سدارسد شرعایت،
محمدقاسم و  .)5091 ،...ستایج مطاشعات تجربت سشان متدهد که ظرـيت یك کشور براي جاب مزیت-
هاي سرمایهگااري ميتقيم خارجت به وععيت داخلت کشور ميزبان ماسند توسعه بازار ماشت کشور
ميزبان یا سطح آموز

بيت ت دارد شخليلت عراقت و .)5090 ...

 .2-4عوامل سياسي :در این حوزه عواملت چون عدم ثبات سياست متتواسد تأثيرگاار باشد.

 .0-4عوامل ساختاري ،تشويقي و حمايتي :ساختار و ساام حقوقت و قضایت ،اسعقاد مواـقتسامههاي
بيناشمللت ،ساختار سياستگااري کشور ،عوامل تيهيلکننده و حمایتت سرمایهگااري و خدمات بعد
از آن ،زیرساختها و تيهي ت موجود در این زمينه ،ساام بيمهاي و کاري کشور ميزبان ،وععيت
حقوق ماشهيت معنوي ،توش

سرمایهگااري ،ساختار دیواسياالري و سييتم اداري ،ارائه مشوقهاي

الزم به سرمایهگااران خارجت.
 .4-4عوامل جغرافيايي و طبيعي :عوامل جغراـيایت ،عوامل و منابع طبيعت ،منابع و سرمایه اسياست.

Downloaded from qjerp.ir at 8:58 +0330 on Saturday November 28th 2020

بررسی موانع و محدودیتهای داخلی سرمایهگذاری خارجی در ایران 329

 .5آثار سرمايهگذاري خارجي بر كشور ميزبان
براساس ستایج تحقيقات ،عری

متغير سرمایهگااري ميتقيم خارجت با یـك وقفـه ،بـر رشـد اقتصـادي

مثبت و معنادار است .بيشتر تحقيقات اسجام شده در مورد سرمایهگااري ميتقيم خارجت حاکت از تـأثير
مثبت آن بر رشد اقتصادي و متغيرهاي خرد و ک ن اقتصادي است شجهاس رد ،ـاطمه و .)5091 ، ...
براساس ستایج تحقيب اسجام شده درخصوص بررست اثرات سرریز ورود بن اههـاي خـارجت بـه زیـر
گروه با

صنعت ایران ،سرمایهگااري خارجت از طریب تيوسدهاي تيشـين موجـ

اــزای

بهـرهوري

بن اههاي داخلت متشود شمرزبان ،حيين و .)5095 ، ...
سرمایهگااري ميتقيم خارجت به عنوان عاملت براي استقـال ـنـاوري تيشـرـته ،مـدیریت کارآمـد و
توسعه منابع اسياست و ماشت از اهميت ویژهاي برخوردار است .اما تأثير این متغير بر اقتصاد کشـورهاي در
حال توسعه شميزبان) به شرایط محيطت براساس سوع استراتژي توسعه اتااذ شده بيـت ت دارد .بـهطـوري
که در کشورهاي مورد مطاشعه ،اتااذ سياست بروس ردي توسـعه صـادرات بـا گـرای

بـه خلـب مزیـت

سيبت ،امهان بهرهمندي از اثرات مثبت سرمایهگااري ميتقيم خارجت را ـراهم آورده است که این امـر
در بلندمــدت بــر ســرمایهگــااري خصوصــت داخلــت و خــاشص صــادرات تــأثير مثبــت گااشــته اســت
شسيدسوراست ،سيد محمدرعا.)5093 ،
بيياري از کشورها ،به ویژه کشورهاي در حال توسعه ،بـراي رسـيدن بـه توسـعه اقتصـادي تـ
بييار متکنند و با اتااذ سياستهاي اقتصادي متکوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادي ميتمر خود را
در گرو سرمایهگااري تأمين سمایند .از طرف دی ر ،عدم تشهيل سرمایه کاـت متتواسد به کاه
وري بينجامد که آن سيز به کاه

بهره-

سطح درآمدها و رشد اقتصادي و قدرت کم توشيد ،منجر خواهد شد

شدارینت ،مهدي.)5093،
 .1-5منافع و مزاياي سرمايهگذاري خارجي :از جمله مناـع و مزایاي ماکور متتوان به تأمين سـرمایه،
استقال داس ـنت و ـناوري ،تأمين باشت از منابع ارزي و بهبود تراز ارزي ،اـزای کيفيت کـاالي داخلـت و
بازدهت توشيد ،استقال مهارتهاي مدیریتت ،باالرـتن حاشيه امنيتتکشور ،تعامل با اقتصاد جهـاست ،دسترسـت
به بازارهاي جهاست و اـزای
آموز

صادرات ،ایجـاد اشـتغال ،اــزای

سيروي اسياست داخلت و اـزای

درآمـدهاي کشـور شماشيـات و عـوارض)،

بهرهوري سيـروي کـار ،تـأثير در رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـور،

ورود ماشينآالت و تجهيزات جدید و تيشرـته اشاره سمود شجماشت ،احمد و .)5039 ،...
 .2-5مضار سرمايهگذاريخارجي :از جمله مضار یادشده متتوان به امهان تيلط خارجيان براقتصاد،
استقال معهوس سرمایه و ارز در بلندمدت و خروج درآمدهاي ارزي ،عدم تمایل سرمایهگااران خارجت
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به استقال تهنوشوژي تيشرـته و ـناوري مفيد ،عدم ترداخت ماشيات بـر درآمـد و سـود بواسـطه کـم سشـان
دادن سود ،آسي
ـناوراسه ،اـزای

به محيط زیيت ،ایجاد اسحصار و مادو کردن ساختار بازار ،وابيـت تاقتصـادي و
سوساسات و ساتایداري اقتصادي اشاره سمود شهمان).

 .6روند و پيشينه سرمايهگذاري خارجي در ايران
 .1-6سرمايهگذاري خارجي قبل از انقالب اسالمي ايران« :قاسون جل و حمایت سرمایههاي خارجت»،
مصوب  ، 5004و آیينسامه اجرایت آن مصوب  ، 5001سقطه عطفت در تاریخ سرمایهگااري خصوصت
خارجت در ایران محيوب متشود .دوشت از این طریب باشت از سرمایههاي خصوصت و توشيدي خارجت را
تحت توش

و حمایتها و تيهي ت خاصت براي آسها در سار گرـت شگروه سویيندگان.)191 -190 :5094 ،

با اجراي «قاسون جل

و حمایت سرمایههاي خارجت» ،در سال  ، 5001ثبت شرکتها با

سهامداران و سرمایهگااران خصوصت در ایران اـزای

یـاـت .در  59اردیبهشت  ، 5045مـرکز جل

حمـایت و سرمـایههاي خارجت سيز تایهگااري شد .از سال  5001تا  5145 ، 5019شرکت ایراست ،با
سهامداران خصوصت خارجت ،در کشور به ثبت رسيد که باالترین رقم آن در سال  5014و  ،5011به
 493و  003شرکت بوده است شسراـراز به سقل از کاظمت )539 :5034 ،در این وععيت با

ترتي

صنعت کشور با برخورداري از معاـيتهاي ماشياتت ،حمایتهاي گمرکت و اعتبارات ارزان و سهل به
سرعت رشد یاـت .شرکتهاي چندمليتت سيز به دسبال رخنه به بازارهاي کشور و مصون ماسدن از مواسع
تعرـهاي و غيرتعرـهاي مربو به واردات ،اقدام به سرمایهگااري در کشور کردسد .با گاشت زمان،
سرمایهگااري خارجت تحت توش

قاسون جل

و حمایت سرمایههاي خارجت اـزای

یاـت و در

دوره  ، 5011-5019این روسب به حداکثر خود رسيد شکاظمت.)539 :5034 ،
 .2-6سرمايهگذاري خارجي از سال  1053تا سال 1032ش :بعد از تيروزي اسق ب اس مت در سال
5019

و در دوره جنگ و سيز در دوره سوسازي کشور ،تس از برقراري آت بس با عراق ،سار به

تحليل رهبران ماهبت ،سياستمداران ،دوشتمردان و روشنفهران ،مبنت بر وابيت ت اقتصاد کشور به
درآمدهاي سفتت و آسي تایري اقتصاد کشور ،به دسبال سوساسات در قيمت و ميزان صادرات سفت ،این
آسي

اقتصادي در دستور برسامهریزان اقتصاد ومدیریت سياست کشور بوده است.
از دید گروهت دی ر ،خصلت با

عمده صنایعت که با کمك سرمایه خارجت و داس

ـنت

وارداتت در دوره رژیم گاشته ایجاد شده بود« ،وابيت ت» بود .زیرا این صنایع آخرین مراحل توشيد را
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در کشور اسجام متدهند و سياز به واردکردن ماشينآالت صنعتت ،قطعات یدکت و مواد سيمه ساخته و
مواد اوشيه دارسد .در مورد راهحلهاي مقابله با وابيت ت سيز اتفاق سار وجود سداشت .بدیهت است که
چاره رهایت از وابيت ت به عایدات ارزي حاصل از سفت ،تنوع باشيدن به صادرات غيرسفتت است و
الزمه این امر مشارکت هرچه بيشتر در تقييم کار جهاست سرمایهداري است شکاظمت.)539 :5034 ،
سهته درخور ذکر درخصوص سرمایهگااريهاي خارجت تحت توش

قاسون جل

و حمایت

سرمایه هاي خـارجت تس از وقـوع اسق ب اس مت و متعـاقباً جنگ تحميلت آن است که تعداد زیـادي
از سرمایهگااران خارجت سرمایههاي خود را از کشور خارج کردسد به سحوي که تعداد شرکتهاي
مشترك خارجت -ایراست ،در تایان سال  ، 5011به  551مورد کاه

یاـت .حجم سرمایه وارده به

کشور از  1101ميليون ریال در سال  5019به  000ميليون ریال در  5013و در سال بعدش )5019این رقم
به صفر کاه

یابد .شایان ذکر است که صرف سار از  51ميليارد ریال سرمایه ،که از طرف کشور ژاتن

در سال  5013به ایـران وارد شده است ،مجموع سرمـایه وارد شده طت دوره  ، 5019-5091باشغ بر
 51/3ميليون ریال است شکاظمت .)553 :5034 ،با تایان جنگ تحميلت در سال 5019
باز اقتصادي دوشت و تصوی

و سياستهاي

قاسون برسامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعت و ـرهن ت جمهوري اس مت

ایران ش )5013-5091زمينههاي بهکارگيري منابع ماشت خارجت ـراهم گردید .بر اساس بند«د» و «ي»
تبصره  19قاسون برسامه اول توسعه ،باسك مرکزي جمهوري اس مت ایران مجاز گردید تا تایان برسامه اول
تا سقو  9/1ميليارد دالر ایجاد تعهد سماید .با وجود اینهه تامين منابع ماشت خارجت در قاسون برسامه اول
توسعه تي بينت گردید وشت به علل گوساگون دراین دروه شاهد جاب سرمایههاي خارجت سبودیم.
 .0-6آمار سرمايهگذاري خارجي در ايران از سال 1032-1010ش:1کل جریان ورودي سرمایه
خارجت در طت این سالها 41131335 1هزار دالر متبـاشد که بيشترین آن به ميزان  4113040هزار
دالر به سال  5095مربو متشود .جدول زیر ميزان سرمایه وارده را سشان متدهد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5براي منبع آمارهاي ارائهشده در متن ،جداول و سمودارهاي این با  ،سك :سازمان سرمایهگااري وکمكهاي اقتصادي و ـنت ایران.
 .1آمار سرمایهگااري خارجت ذکر شده در سال  5091بهصورت تجمعت بوده و به سالهاي قبل سيز مربو متشود.
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جدول  .4میزان سرمایه وارده خارجی طی سالهای ( 4943-4939هزار دالر)
سال

5091

5090

5094

5091

5091

5099

5099

5093

ميزان

191909344

039

19191

119951

109351

139131

419105

5419591

سال

5033

5035

5031

5030

5034

5031

5031

5039

9999105

094449199

199319919

093359339

094139943

193199140

593559535

سال

5033

5039

5093

5095

5091

5090

جمع کل

ميزان

191319199

099309131

490139149

491139040

090119119

590939130

4191319335

ميزان

19559999
3

مأخا :محاسبات تحقيب
1333333
4333333
0333333
1333333

5333333

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

3

نمودار  .4میزان سرمایه وارده خارجی طی سالهای ( 4943-4939ارقام به هزار دالر)

همچنين ،در این مدت ،با

معـدن 5بـا ميـزان سـرمایهگـااري خـارجت  19،543،990هـزار دالر

داراي بيشترین ميزان جاب سرمایهگااري خارجت در بين با هاي ماتلو اقتصادي بوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5با

معدن شامل با

سفت و گاز سيز متشود.
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جدول  .3میزان سرمایه وارده خارجی طی سالهای  4943-4939به تفکیک بخشی (هزار دالر)

5091-5033

5035-5033

5039-5090

جمع

با

تروژه

191909344

3

3

191909344

تأمين آب ،برق و گاز

3

1109441

0109115

9519919

حمل و سقل و ارتباطات

3

591199335

99441

591149440

خدمات

19045

0999430

9919319

590999395

ساختمان

159059

1049999

0339911

1099393

صنعت

1499903

090539341

091459933

193339491

191

19094

139309

119519

معدن

3549315

5193149139

5191359101

1995439990

جمع

090349935

1591909914

5991499311

41,131,335

سایرشتجمعت)

کشاورزي

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .3میزان سرمایه وارده خارجی طی سالهای  4943-4939به تفکیک بخشی

در طت این مدت استان بوشـهر بـا ميـزان سـرمایهگـااري خـارجت  59،900،593هـزار دالر داراي
بيشترین ميزان جاب سرمایهگااري خارجت در بين استانهاي کشور بوده است.
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جدول  .9میزان سرمایه وارده خارجی به تفکیک استان طی سالهای ( 4943-4939هزار دالر)

استان محل اجرا

5091-5033

5035-5033

5039-5090

جمع

آذربایجان شرقت

19190

419999

0059911

0339314

آذربایجان غربت

59901

19099

009510

099493

اردبيل

191

903

139450

159351

اصفهان

119930

593019993

5109141

591119041

اشبرز

19533

499931

19399

139391

بوشهر

1119909

5091339119

191119191

5999009593

تهران

419130

1109044

595959911

593939399

خراسان جنوبت

3

59030

09133

49330

خراسان رعوي

09495

319013

999143

5199309

خراسان شماشت
خوزستان

533
419131

3
193019111

539441
994119439

539141
991049115

زسجان

3

99111

5939113

1399110

سراسري

191909344

591919590

1019911

495119911

سمنان

13111

499041

139493

939095

سييتان و بلوچيتان

93

91

933

311

ـارس

59411

5399114

1439191

9159451

قزوین

049549

1499391

119111

0099191

قم

49501

19915

49511

519153

کردستان

3

139911

519919

019491

کرمان

519150

59105

1919104

1939193

کرماسشاه

3

99131

49935

549039

کههيلویه و بویر احمد

3
3

519909
3

509015
419434

119133
419434

گي ن

3

5099303

1399911

4199191

شرستان

310

115

519354

519313

مازسدان

30

119443

5159101

1399559

گليتان

مرکزي

439131

5509931

599513

5909195

هرمزگان

1319419

599359134

0959451

191919339

همدان

19414

519313

499141

939503

یزد

3

55199

519999

139114

جمع

090349935

1591909914

5991499311

4191319335

مأخا :محاسبات تحقيب
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 .3يافتههاي پژوهش
 .1-3موانع و مشکالت سرمايهگذاري خارجي با رويکرد خرد و مصداقي :در طت  10سال -5090
 ، 5091سرمایهگااران خارجت زیادي در با هاي ماتلو اقتصادي از دوشت ایران مجوزهـاي الزم
را اخا و به قصد سرمایهگااري وارد ـضاي اقتصادي ایران شدهاسـد .تعـداد طـرحهـاي سـرمایهگـااري
خارجت تصوی

شده در طت این سالها بي

از  933طرح است که تعداد زیـادي از آسهـا شبـي

از 03

درصد) درحال حاعر به عنوان سرمایهگااري خارجت موعوعيت سدارسد چراکه یا مجوز طرح مربوطـه
به هر دشيلت ابطال شده و یا اینهه سرمایهگاار خارجت از طرح مورد سار خارج شده است .سار به هدف
بررست حاعر ،مبنت بر شناسایت مواسع و مشه ت سرمایهگااري خارجت در کشور ایران ،قصد داریم با
توجه به بررستهاي ميداست و گزار هاي کارشناست کـه بـر روي بـي

از 033طـرح سـرمایهگـااري

خارجت مصوب اسجام دادهایم ،مواسع سرمایهگااري خارجت را بـهصـورت خـرد و مصـداقت تـاالی

و

ارائه کنيم .با توجه به ستایج بررستها ،براساس تعداد مشهل تي روي طرحهاي ماکور و بـا تــوجه بـه
وظایو دست اههاي ماتلو ذیـربط ،مشه ت را طبقـهبنـدي کـردهایم .در این راستا ،مشه ت و مواسع
موصوف را در  50با
با  ،اط عات آن با

بررست و تحليل خـود را بـر آن اسـاس ارائـه و ،عـمن تشـریح مشـه ت هـر
را در قاش

جداول و سمودار ارائه متدهيم.

 .2-3مشکالت و موانع مرتبط با سيستم بانکي :این سوع مشه ت که تاثير زیــادي در اجــرایت شـدن
طرحهاي سرمایه گااري خارجت دارد ،در دو با

اخا تيهي ت ماشت و ميائل و مشه ت مـرتبط بـا

سييتم ارزي مورد بررست قرار مت گيرد که هر کدام سيز زیر شاخه ها و مشه ت متنـوع دی ـري را در
خود جاي دادهاسد.
 .1-2-3تسهيالت مالي :ارائه تيهي ت بر ميزان سرمایهگااري با خصوصت و سرمایهگااري بـر سـرخ
رشد اقتصادي تأثير زیادي دارد .مطاشعهاي که گرین و وی سيـووا ،در سال ،5995براي بررسـت سـرمایه-
گااري با

خصوصت کشورهاي در حال توسعه اسجام دادهاسد ،مبين آن اسـت کـه در ایـن کشــورها

سـرخ رشـد تـوشيد ساخاشص داخلت از سه درصد ،در دوره  ،5995-5999به کمتر از یك درصد در دوره
 5935-5939رسيده است.آسهـا یهت از دالیل اسـاست کاه

سـرخ رشد را کـاه

در ســرخ سرمــایه-

گااري ،به ویژه سرمایهگااري خصوصت عنوان متکنند شبراسيون.)5091 ،
محدودیت سرمایه در ایران ،به عنوان یهت از چاش هاي سرمایهگااري خصوصت مطرح است و
باسكها سق

مهمت در تأمين ماشت طرحهاي توشيدي و صنعتت دارسد .ساام باسهت و تيهي ت اعطایت آن
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به با

خصوصت ،بيشترین تأثير مثبت را بر سرمایهگااري خصوصت و رشد و توسعه اقتصادي کشور

و در وععيت کنوست کاه

اشتغال موشد دارد شعيـایت بي دشت.)119-114: 5031 ،

بيهاري و اـزای

در ایران در زمينه تجهيز منابع ماشت مواسع زیادي وجود دارد که باعـث عـدم تاصـيص منـابع مـاشت
مناس

به طرحهاي عروري و یا عدم کي

ستيجه از منابع تاصيصیاـته مـتشـود .یهـت از مشـه ت

اخا تيهي ت ماشت ،سرخ تورم باال و ،در ستيجه ،سرخ سود باسهت باالست .سود باسهت باال باعـث کـاه
توجيهتایري اقتصادي طرحهاي موصوف و چه بيا عدم توجيهتایري آسهـا در صـورت اسـتفاده از وام
باسهت متشود .شاا تيهي ت ماشت و سحوه تاصيصآن یهـت از مواسـع اصـلت اسـت .تـاالی

اط عـات

حاصله از بررستهاي ميداست ،سشان متدهد که تعداد 43طرح در زمينه دریاــت تيـهي ت مـاشت دچـار
مشهل شدهاسد .ایـن مشـهل بيشـترین ـراواسـت را داشـته و سيـبت آن بـه کـل مواسـع  51/19درصـد و بـه
مشه ت باسهت  11/1درصد است.
 .2-2-3مسائل و مشکالت مرتبط با سيستم ارزي :یهت دی ر از مشه ت سرمایهگااري ،بـهویـژه در سـالهـاي
اخير ،تس از تشدید تحریمهاي بيناشمللت ،مشـه ت مـرتبط بـا سييـتم ارزي اسـت .در اثـر ایـن تحـریمهـا،
محدودیتهایت در ارتباطات باسهت با کشورهاي دی ر ایجاد شده که در کنار برخت مشه ت داخلـت ،بـراي
سرمایهگااران خارجت مشه تت را ایجاد کردهاسد .سوسان سـرخ ارز سيـز ،کـه اخيـراً زیـاد شـده اسـت ،سييـتم
ارزي را ماتل کرده و سياستگااري اقتصادي مبتنت بر سرخ ارز را متأثر متکند .ایـن مشـه ت زمـاست زیـاد
متشود کهمااط سرمایهگاار خارجتباشد .ایشـان بـهصـورت ميـتمر از سييـتم ارزي بـراي ورود سـرمایه
سقدي ،تبدیل ارز بـه ریـال ،ثبـت سـفار

و ورود ماشـينآالت ،گشـای

اعتبـار اسـنادي ،ترداخـت حقـوق

کارکنان به ارز ،ترداخت حب شيياسس ،ورود مواد اوشيه ،استقال سود و جز اینها استفاده مـتکننـد و محـدودیت
در این زمينه باعث اخت ل در ـعاشيتها شده و بر سرمایهگااري خارجت تأثير منفت متگاارد.
جدول  .4وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با سیستم بانکی

عنوان
مشه ت مرتبط با
سييتم باسهت
کل مشه ت سرمایه گااري
مأخا :محاسبات تحقيب

سيبت به کل

سيبت به مشه ت

مشه ت شدرصد)

باسهت شدرصد)
1191

مشهل

تعداد مشهل

مرتبط با تيهي ت ماشت

43

5199

مرتبط با سييتم ارزي

14

5393

0991

جمع کل

14

1199

53393

143

53393
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نمودار  .9دستهبندی مشکالت مرتبط با سیستم بانکی

 .0-3مشکالت و موانع مرتبط با سيستم گمركي :این با

از مشه ت سرمایهگـااري خـارجت هـر

چند به سه دسته کلت تقييم شده است ،اما امهان دستهبندي بيشتر این مشه ت وجود دارد .مشـه ت
گمرکت هم با توجه به واردات ماشينآالت و تجهيزات و مواد اوشيه و صادارات توسط سرمایهگـااران
خارجت حایز اهميت است .عمناً چون گمرك ،مجري مقررات صادرات و واردات است ،ممهن است
به شحاظ شهلت برخت از مشه ت به گمرك ارتبا تيدا کند.
 .1-0-3مشخص نبودن تعرفهها :تعرـهها و عوارض گمرکت واردات کاالها ،روشن سبوده و کاالهاي با
کيفيت متفاوت مشمول یك کد تعرـه ،به یك شهل بررست متشوسد .برخت از سرمایهگااران خارجت
به مشاص سبودن تعرـههاي گمرکت و ،در برخت موارد ،به باال بودن ميزان عوارض گمرکت اعتراض
دارسد .شاا یهت از مشه ت گمرکت دقيب سبودن چارچوب تعيين تعرـه و عوارض گمرکت است.
 .2-0-3فرآيند صادرات كاال  :یهـت دی ـر از اعتراعـات شـرکتهـا در زمينـه امـور گمرکـت ،ـرآینـد
طوالست صادرات کاال است .در بررست اسجام شده ،تيچيدگت ،طوالستبودن و هزینـهبـر بـودن صـادرات
کاال به عنوان یك مشهل گمرکت مطرح شده است.
 .0-0-3فرآيند واردات و ترخيص كاال :یهـت از مشـه ت سـرمایهگـااري خـارجت ،ـرآینـد طـوالست،
تيچيده و هزینهبر واردات کاالست .در این ـرآیند مشه ت متعددي از جمله اسجام آزمای هاي متعدد
در زمان ترخيص برخت کاالها از سوي گمرك ،استاسدارد و بهداشت است که ایـن آزمـای هـا عـمن
هزینه داشتن ،زمان زیادي سيازدارسد .یهتدی ر از این موارد ،سداشتن مشاصـات ـنـت اسـتاسدارد اسـت.
برخت از کاالهاي وارداتت چون قب ً وارد سشدهاسد ،زمان ورود به دشيل سداشتن مشاصـات ـنـت ،توسـط
استاسدارد تأیيد سمتشوسد .اخيراً سيز گمرك براي تـرخيص کاالهـاي وارداتـت برآسهـا برچيـ
سص

متکند .براي این کار باید کاالها و بيتهبندي مربوطه باز و برچي ها سصـ

اصـاشت

شـوسد کـه ایـن امـر

عمن ایجاد مشهل ،زمانبر و داراي هزینه است .بدین ترتي  ،سييتم واردات ،بـه عنـوان یـك مشـهل
محيوب متشود.
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جدول  .1وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با سیستم گمركی

تعداد

سيبت به کل

سيبت به مشه ت

مشهل

مشه ت شدرصد)

گمرکت شدرصد)

مشاص سبودن تعرـه ها

9

199

1393

ـرآیند صادرات کاال

4

599

5193

عنوان

مشه ت مرتبط با
سييتم گمرکت

مشهل

ـرآیند واردات و ترخيص
کاال
جمع کل

کل مشه ت سرمایه گااري

54

193

1193

11

5394

53393

143

53393

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .7دستهبندی مشکالت مرتبط با سیستم گمركی

 .4-3مشکالت و موانع مرتبط با سيستم مالياتي :یهت دی ر از مواسع و مشه تت کـه سـرمایهگـااران
خارجت با آن درگير هيتند ،مواسع مرتبط با امـور ماشيـاتت اسـت .در ایـن مبحـث بـهرغـم تعـدد و تهثـر
مشه ت مرتبط با ماشيات ،در دو با

زیر این موعوع را مورد بررست قرار متدهيم.

 .1-4-3مشکل اخذ ماليات مضاعف :سرمایهگااران خارجت بـر اسـاس قـواسين کشـور خـود موظفنـد در
کشور متبوع خود سيبت به درآمدهاي مربوطه ،ماشيات ترداخت سمایند .ازسوي دی ر ،ایشان باید سيـبت
به درآمد خود در ایران سيز ماشيات ترداخت کنند .براي رـع مشهل ترداخـت سهـردن ماشيـات مضـاعو،
کشورها اقدام به اسعقاد مواـقتنامۀ اجتناب از اخا ماشيات مضاعو متکنند وشت ممهن است کشور متبوع
برخت از سرمایهگااران با ایران این مواـقتنامه را منعقد سهرده باشد و یا اینهه امهان اثبات این موعوع و
طتـرآیند مربوطه ميير سباشد و شاا سرمایهگااران مجبور به ترداخت ماشيات مضاعو متشوسد.
 .2-4-3فرايند اداريو مطالبات مالياتي :یهت از موعوعاتت که سب

سارعایتت سرمایهگااران خارجت

متشود ،ـرآیند اداري و مطاشبات ماشياتت است .در زیر این عنوان متتوان مشه ت متعدد ماشياتت را
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مطرح کرد .از جمله متتوان به ماشيات تهليفت براي کارمزد وام دریاـتت از باسكهاي خارجت ،عدم
تایر

هزینههاي تأمين ماشت خارجت به عنوان هزینه قابل قبول ،ماشيات بر حقوق سرمایهگااران

خارجت ،ماشيات زیيت محيطت ،ماشيات بر ارز اـزوده ،ماشيات بر حب شيياسس ،زمان آغاز و تایان
استفاده از معاـيت ماشياتت ،ـرآیند طوالست رسيدگت به تروسدهها و جز اینها اشاره کرد .سرمایهگااران
خارجت در ارتبا با هرکدام از عناوین ماکور ،چاش هایت داشتهاسد .شاا مطاشبات و اخت ف سار
شرکتها با سازمان ماشياتت و ،همچنين ،ـرآیند رسيدگت به تروسدههاي ماشياتت و سحوه تاسا ویت به
سرمایهگااران ،یهت از مواسع سرمایهگااري خارجت است .شایان ذکر است که مواسع سرمایهگااري از
حيث سوع ،زمان رسيدگت و احتمال رـع آن به مشه ت سات و آسان قابل تقييم هيتند که مشه ت
ماشياتت از سوع مشه ت سات و تاحدي غيرقابل رـع محيوب متشوسد.
جدول  .1وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با سیستم مالیاتی

عنوان
مشه ت

مشهل

تعداد مشهل

اخا ماشيات مضاعو

1

مرتبط با
سييتم ماشياتت

ـرایند اداري و
مطاشبات ماشياتت
جمع کل

کل مشه ت سرمایهگااري

سيبت به کل مشه ت

سيبت به مشه ت

شدرصد)

ماشياتت شدرصد)

191

1393

1

191

1393

51

193

53393

143

53393

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .1دستهبندی مشکالت مرتبط با سیستم مالیاتی

 .5-3مشکالت و موانع مرتبط با بخش صنعت و معدن :آمار سرمایهگااري خارجت با

صـنعت و

معدن بيشترین ميزان را به خود اختصاص داده است .بنابراین ،با توجه بـه سـهم زیـاد ،در صـورت بـروز
مشهل در این با  ،اثر آن در کل سرمایهگااري خارجت محيوس است .یهت از سهات قابل ذکر در
خصوص مشه ت مربو به این با  ،سات بودن مشه ت بهرغم باال سبودن تعداد مشه ت اسـت.
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همچنين ،متتوان به این سهته اشاره کرد که چون اسـتراتژي توسـعه صـنعتت و اوشویـت سـرمایهگـااري
مشاصت تدوین سشده است ،در ستيجه ،برسامهریزي مناسبت سيز براي جاب سرمایهگااري خارجت وجود
سدارد .به عنوان مثال کليه سرمایهگااريهاي خارجت با

معدن ،در سالهاي گاشته ،در مرحله اجـرا

دچار مشهل و متوقو شدهاسد و متتوان گفت که تقریباً هيچ طرح سـرمایهگـااري خـارجت در باـ
معدن شباالي 53ميليون دالر) که بدون مشهل اجرایت و ـعال باشد ،سداریم.
 .1-5-3مشکالت مرتبط با شهرکهاي صنعتي :شهركهاي صنعتت ،از اساس ،بـا اهـداف خاصـت ایجـاد
شده و اگر این اهداف برآورده سشود ،ایجاد شهركهاي صنعتت بيهـوده اسـت .ایجـاد زیرسـاختهـاي
الزم از قبيل آب ،برق،گاز ،ـاع ب ،جاده در حد سياز ،رعایت ميائل زیيتمحيطت ،تجميع واحدهاي
صنعتت در جاهاي مشاص ،تفهيك واحدهاي توشيـدي و صـنعتت از مهـانهـاي ميـهوست و شـهري از
اهداف ایجاد شهركهاي صنعتت است .این تيهي ت و مزایا به این دشيل تي بينت شدهاسد تا واحدهاي
توشيدي تشویب شوسد جهت سهوشت توشيد در شهركهاي صنعتت ميتقر شوسد .بنابراین ،در صورت عدم
تي بينت و ارائه زیرساختها و تيهي ت الزم در شهركهاي صنعتت ،سقض غرض حاصل متشود .در
این تحقيب مشاص گردید که برخت از واحدهاي ميتقر در این شهركهـا مشـه ت زیـادي دارسـد و
سرمایهگااران به سب

سبود ایجاد زیرساخت الزم ،مدت زیـادي از برسامه زماست اجراي طرح عق ماسده

و دچار عرر شدهاسد .هر چند تعداد واحدهاي صنعتت دچار مشهل در این شهركها زیاد سييتند وشت با
توجه به تأثير آن بر ـعاشيت جاري واحد و احتمـال تعطيلـتآن ،تعـداد کـم ایـن مـاسع سيـز مشـهلسـاز و
تأثيرگاار است.
 .2-5-3مشکل دريافت مجوزهاي صنايع :یهت از مشـه ت مـرتبط بـا باـ

صـنعتومعـدن ،دریاــت

مجوزهاي صنایع ،بهویژه صنایع کوچك است که دریاـت آسهـا عـروري اسـت .از جملـه آسهـا ،جـواز
تاسيس و ترواسه بهرهبرداري است .این مجوزها ،به سوعت گلوگاه سمایانشدن مشه ت حـوزه صـنعت و
معدن است .قواسين و مقررات متعدد و ،بعضاً متناقض ،در زمان صدور مجوزهاي ـعاشيت اعمال متشوسد
و وجود هرگوسه مشهل در این زمينهها ،در زمـان صدور مجـوز بروز متکند.
 .0-5-3مشکل دريافت مجوزهاي معادن :دریاـت مجوز معادن یهت از مشهلتـرین مجوزهـاي ـعاشيـت
اقتصادي متباشد .با

معـدن به دشيـل تنـاقض مقـررات آن با قـواسين و مقـررات دی ر ،از یكسو ،و

تيچيده بودن ـرآیند اداري ،از سوي دی ر ،ساموـبترین با اقتصادي در جاب سرمایهگااري خارجت
است .اشبته این ستيجهگيري بدون احتياب سرمـایهگااري در سفت و گاز است که طبـب تعریـو آسهتـاد
در با

معدن محاسبه متگردد .با

معدن تفاوتت با با هاي دی ر دارد و آن این اسـت کـه ایـن
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با

داراي جاابيت الزم براي سرمایهگااري است؛ اما کليه طرحها در مرحله اجرا ،متوقو متشـوسد.

جهت اجراي یك طـرح معـدست از ابتـدا شآغـاز مطاشعـات) تـا استهـا شبهـرهبـرداري و توشيـد) مجوزهـا و
مواـقتهاي متعددي از قبيل ترواسه اکتشاف ،گواهت کشو و ترواسه بهرهبرداري سياز هيت کـه در هـر
مرحله و در زمان صدور هر کدام از این مجوزها چناسچه مشهلت بروز کند ،طرح متوقو متگـردد .بـه
عبارت دی ر زماست طرح با موـقيت اجرا متشود که کليه این مجوزها بدون مشهل صادر گردد.
 .4-5-3مشکل سهم مشاركت در پروژه :یهت دی ر از مشه ت با

صنعت و معدن ،عدم اجراي تعهد

قراردادي و تأمين سهم مشارکت در تروژه است .وزارت صنایع و معـادن بـا هـدف شـراکت در برخـت
طرحهاي سرمایهگااري ،به عنوان شریك ،تعهد متکند که سهم مشارکت خود در تـروژه را ترداخـت
کند .این سهم ممهن است منابع ماشت ،اخا مجوزهاي الزم از دست اههاي دی ر یا ارائه ترواسـه و مجـوز
مربوطه از سوي وزارت صنایع و معادن باشد که در برخت موارد به این تعهد عمل سشده است.
 .5-5-3مشکالت و مسائل حقوقي :اینگوسه مشه ت ،مواردي هيتند که به ميائل حقوقت ،قـراردادي و
مقرراتت طرحهاي سرمایهگااري ارتبا دارسد .به عبارت دی ر ،عدم اجراي طــرح سـرمایهگـااري یـا
توقو اجراي آن با مفاد قرارداد مشارکت ،تغيير قواسين ،مقررات ،دستوراشعملها و باشنامههاي مربوطه
و تفاسير ماتلو حقوقت از آسها ،مرتبط است.
 .6-5-3مشکالت مرتبط با تائيديههاي ماشينآالت و ارزشگذاري دانش فنيي :ایـن گوسـه مشـه ت را
متتوان در دو با

تـائيـدیـههاي ماشيـنآالت و ارز گـااري داسـ

ـنـت بررسـت کـرد .مشـه ت

تأیيـدیه مـاشينآالت به تائيد سوع و سال توشيد و همچنين صدور تأیيدیه الزم جهت اسـتفاده از معاـيـت
عوارض گمرکت ارتبا دارد .بهطوري که اگر باشت از سرمایه خارجت بـهصـورت ماشـينآالت وارد
شود ،باید وزارت صنعت ومعدن سيبت به این ماشينآالت اعـ مساـر سمایـد .همچنـين ،برخـورداري از
معاـيت عوارض گمرکت با سار وزارت یاد شده اسجام مـتشـود .مشـهل دی ـر در ایـن باـ  ،ارز -
گااري داس

ـنت است .براساس قاسون و دستوراشعملاجرایـت مربوطـه مرجـع تأیيـد استقـال داسـ

وزارت صنعت و معدن تعيين شده است .در سالهاي گاشته ،صدور تأیيدیه استقـال داسـ
مشهل بوده است.

ـنـت

ـنـت قـدري
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جدول  .4وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با بخش صنعت و معدن

تعداد

سيبت به کل

سيبت به مشه ت

مشهل

مشه ت شدرصد)

صنعت و معدن شدرصد)

مرتبط با شهركهاي صنعتت

1

393

399

دریاـت مجوزهاي صنایع

4

599

5994

دریاـت مجوزهاي معادن

0

590

5095

سهم مشارکت در تروژه

4

599

5994

مشه ت و ميائل حقوقت

1

195

1599

مشهل

عنوان

مشه ت
مرتبط با
با
صنعت و
معدن

تأیيد ماشينآالت و ارز گااري داس
ـنت
جمع کل
کل مشه ت سرمایهگااري

1

195

1599

10

991

53393

143

53393

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .1دستهبندی مشکالت مرتبط با بخش صنعت و معدن

 .6-3مشکالت مرتبط با اداره كار :با ميائل سيـروي اسياست کليه بن اههاي اقتصـادي درگيـري ميـتقيم
دارسد و وجود هرگوسه برخورد خارج از چارچوب ،از یكسو ،و عدم وجود مقررات شفـاف ،از سـوي
دی ر ،بـاعث ایجـاد چـاش

بـراي بن اههـاي اقتصــادي مـتشـود .یهـت از مشـه ت سرمــایهگـااري

خارجت به سيروي کار و اداره کار مربو مـتشـود .مشـه ت مـرتبط بـا اداره کـار در دو باـ

قابـل

بررست است .5 :مشه ت مرتبط با قواسين و مقررات .1 ،مشه ت و مواسـع مـرتبط بـا صـدور و تمدیـد
ترواسه کار .هرچند ،برخت مشه ت دی ر سيز از جمله بهکارگيري و اخراج سيرويکار سيز بـه اداره کـار
مرتبط است وشيهن با توجه به اشهاالت موجود در قاسون در این زمينه ،مشه ت موجـود در زمينـه بـه-
کارگيري و اخراج سيروي کار سيز در با
تعداد  53طرح و 11طرح به ترتي

مشه ت مقررات کار قيد شده است .در طت ایـن بررسـت،

در زمينه بند  5و  1ـوق داراي مشهل شناسایت شدسد.
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جدول  .1وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با اداره كار

عنوان

مشهل
قواسين و مقررات کار

مشه ت مرتبط

مرتبط باصدور و

با اداره کار

تمدید ترواسه کار
جمع کل

کل مشه ت سرمایهگااري

سيبت به کل

سيبت به مشه ت اداره

مشه ت شدرصد)

کار شدرصد)

53

491

0590

11

991

1393

01

5090

53393

تعداد مشهل

143

53393

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .4دستهبندی مشکالت مرتبط با اداره كار

 .3-3مشکالت مرتبط با بخيش نتيت و پتروشييمي :سفـت و صـنایع وابيـته بـه آن بـزرفتـرین باـ
اقتصاديایران را تشهيلداده و سهم زیادي در صادرات غيرسفتت و توشيـد ساخـاشصملـت دارد .تتروشـيمت و
سفت ایران در خاورمياسه و جهان سيز سهم قابلتوجهت دارد .باتوجه به منابع غنت سفت وگاز ایـران ،سـرمایه-
گااري در این با  ،بهویژه تتروشيمت ،جاابيت باالیت دارد .مشه ت این با
 .1-3-3مشخص نبودن قيمت خوراک :با توجه به زمزمه اـزای
چهارم ،استاار اـزای

به شرح زیر است:

قيمت خوراك از اوایل اجـراي برسامـه

قيمت وجود داشته است وشت در حاشتکه حتت یكماه براي سرمایهگااران داراي

اهميت است ،تا تعيين سهایت قيمت خوراك چند سال طول کشيد و تعدادي از طرحهاي سرمایهگااري
خارجت بهرغم جدیت در کار منتفت شدسد .مشهل ماکور زماست خيلت مهم و اثرگاار است که اجـراي
طرح به خوراك و قيمت آن متهت باشد .به عبارت دی ر ،طرحهایت که مهـمتـرین عامـل تعيـينکننـده
توجيهتایري آسها خوراك و قيمت آن باشد ،به دشيل سامشاص بودن تامين خـوراك دچـار ب تهليفـت
شده و سمتتواسند اجرایت شوسد .بنابراین ،یهت از مشه ت اصلت سرمایهگااري که ماسع حداقل جـاب
 1ميليارد دالر سرمایه خارجت شده ،مشهل مشاص سبودن قيمت خوراك است.
 .2-3-3پرداخت نشدن سيهم مشياركت :یهـت دی ـر از مشـه ت ایـن باـ  ،ترداخـت سشـدن سـهم
مشارکت متباشد .وزارت سفت در دهه گاشته براساس اوشویت و بـه مناـور اجـراي سـریع طـرحهـاي
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اوشویتدار ،در تامين باشت از منابع ماشت اجراي این طرحها مشارکت متسمود .به علت تغيير سياستها
در سالهاي بعد ،بهویژه ساشت از قاسون اجراي سياستهاي کلت اصل  ،44این هدف شتيـریع در اجـراي
طرحهاي اوشویتدار) سه تنها حاصل سشد ،بلهه به علت ترداخت سشدن سهم مشارکت ،ایـن طـرحهـا بـا
مشهل مواجه و متوقو شدسد .بيشترین سهم مشه ت با

سفت و تتروشيمت به ایـن دسـته تعلـب دارد

که بهرغم تي يريهاي صورت گرـته رـع سشده و سرمایهگااران به دسبال تأمين منابع ماشت جـای زین در
بودهاسد.

ت

 .0-3-3مشخص نبودن قيمت خريد محصول :مشاص سبودن و بعضاً منطقت سبودن قيمت خرید محصول
در با

متباشد .با توجه به منطقت سبودن قيمـت خـوراك در

تتروشيمت ،از دی ر مشه ت این با

سالهاي قبل از قاسون هدـمندکردن یاراسه ها ،دوشت در تعيين قيمت محصول واحـدهاي تتروشـيمت سيـز
سق

دوشت در این خصوص تا حدي حفظ گردیـد .بـه-

داشت .تس از اجراي قاسون موصوف سيز سق

محصول در داخل کشور بـا قيمـت جهـاست ـاصـله

طوري که ،از یكسو ،قيمت تعيين شده براي ـرو

ترداخت سمتشد و یا به تعویب مت-

داشت و مباشغ مربو به محصول خریداري شده توسط دوشت اغل

اـتاد .از سوي دی ر ،به دشيل سياز داخل ،اجازه صادرات محصول توشيدي واحدهاي تتروشـيمت سيـز داده
سمتشد که این سحوه عمل دوشت باعث اـزای

هزینههاي توشيد بدون اـزای

درآمد متشد.

 .4-3-3عدم تأمين سوخت :برخت از طرحهاي سرمایهگااري در عرصۀ تتروشيمت به مشتقات سفتـت بـه
عنوان خوراك سياز سدارسد وشت برخت سيز بـه مشـتقات سفتـت جهـت تـأمين اسـرژي الزم سيـاز دارسـد و در
صورت عدم تـأمين سـوخت الزم با مشهل مــواجه مـتشـوسد .در ستيجـه اجـراي قاســون هدـمنـدکردن
یاراسهها ،برخت از طرحهاي سرمایهگااري خارجت بـه سـب

عـدم امهـان تـأمين سـوخت بـا مشـه ت

زیادي مواجه شدسد.
جدول  .3وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با بخش نفت و پتروشیمی
تعداد

سيبت به کل مشه ت

سيبت به مشه ت سفت

مشهل

شدرصد)

و تتروشيمت شدرصد)

مشاص سبودن قيمت خوراك

1

195

1199

عدم ترداخت سهم مشارکت

9

093

4399

مشاصسبودن قيمت خرید محصول

1

393

995

عدم تأمين سوخت

1

191

1990

جمع کل

11

991

53393

143

53393

مشهل

عنوان
مشه ت
مرتبط با
با

سفت

و تتروشيمت

کل مشه ت سرمایه گااري
مأخا :محاسبات تحقيب
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نمودار  .1دستهبندی مشکالت مرتبط با بخش نفت و پتروشیمی

کشاورزي ایران در حـوزه جـاب سـرمایه-

 .8-3مشکالت و موانع مرتبط با بخش كشاورزي :با

گااري خارجت سهم بييار ساچيزي را به خود اختصاص داده اسـت .معمـوالً در کشـورهایت کـه داراي
مزیت سيبت براي ـعاشيت در با

کشاورزي هيتند ،این با

در جاب سرمایهگـااري سـهم زیـادي

دارد وشت ایران بهرغم توان باشقوۀ باالي موجود ،به دالیـل گوسـاگون در سـرمایهگـااري و توسـعه ایـن
با

موـب سبوده است .در این تژوه

مواسع ـعاشيت شرکتهاي سرمایهگااري خارجت که با ـعاشيت-

هاي وزارت جهاد کشاورزي مرتبط متباشد ،شناسایت و مورد بررست قرار گرـتهاسد.
 .1-8-3مشکل دريافت مجوزها :ـعاالن و سرمایهگااران خارجت با

کشاورزي بـراي آغـاز ـعاشيـت-

هاي اقتصادي و سرمایهگااري باید از وزارت جهادکشاورزي مجوزهـاي الزم را اخـا سماینـد کـه ایـن
مجوزها ،متنـاس

با ـعاشيت ،متفـاوت و متعددسد .یهت از مشه ت سرمایهگااري ،طوالستبودن ـراینـد

صدور مجوزهاي ماتلو از سوي وزارت جهاد کشاورزي حجم این سوع مشه ت زیاد سييت وشت در
برخت مواقع رـع اینگوسه از مشه ت بييار سات است.
 .2-8-3مشکل بازار و قيمت خريد محصوالت :یهت از مواسع سرمایهگااري در باـ

کشـاورزي ،سبـودِ

تعادل در بازار محصوالت در زمان عرعه است .با توجه به ـصلت بودن توشيدات کشاورزي ،هن امت که
محصول به بازار عرعه متشود ،ساگهان اـت قيمت حاصل از اـزای
و اـزای

معام ت دالشت شده و در برخت موارد ـرو

دهد .به سب

عرعه ،باعث کاه

شدید قيمت

محصول حتت هزینه توشيد را سيز توشـ

سمـت-

این مشه ت و در برخت موارد شدر محصول استراتژیك) مداخله دوشت در تعيين قيمـت

و عدم اجازه صادرات ،باعث عرر سرمایهگااران و عدم جاب سرمایهگااري خارجت متشود.
 .0-8-3مشکل اعطاي زمين :یهت از مقدمات اصلت سرمایهگـااري ،داشـتن زمـين محـل اجـراي طـرح
است .براساس مقررات موجود زماست که زمين از سوي دوشت در اختيار سرمایهگااران قـرار مـتگيـرد،
در برخت موارد مشه تت را براي سرمایهگااران ،به ویژه سرمایهگااران خارجت ،به سب

محـدودیت-

هاي ساشت از مقررات استم ك اتباع بي اسه ،ایجاد متکند .همچنين تغييـر کـاربري زمـين سيـز از دی ـر
مشه ت است.
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جدول  .42وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با بخش كشاورزی

عنوان
مشه ت
مرتبط با
با
کشاورزي

مشهل

تعداد مشهل

مرتبط با دریاـت مجوزها

1

مرتبط با بازار و قيمت خرید

سيبت بهکل

سيبت به مشه ت

مشه ت شدرصد)

کشاورزي شدرصد)

393

0090

5

394

5199

مرتبط با اعطاي زمين

0

590

1393

جمع کل

1

191

53393

143

53393

محصوالت

کل مشه ت سرمایه گااري
مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .3دستهبندی مشکالت مرتبط با بخش كشاورزی

 .1-3مشکالت و موانع مرتبط با ثبت شيركتهيا :اغلـ سـرمایهگـااران خـارجت بـراي شـروع ـعاشيـت
اقتصادي خود در ابتدا اقدام به ثبت شرکت ایراست متسمایند .شاا متتوان گفت که تقریباً تمام سـرمایهگـااران
در آغاز سرمایهگااري به ثبت شرکتها مراجعه متکنند و اگـر در ایـن زمينـه مشـهل وجــود داشـته باشـد،
اغل سرمایهگااران با آن برخورد متکنند .در ارتبا با ثبت شرکتها عمده مشه ت به شرح زیر است:
 .1-1-3مشکل ثبت شركت مشترک ايراني با بيش از  41درصد سهام متعلق به خارجي :براساس تفاسير خاص
و سليقهاي از قواسين و مقررات ماتلو ،از جمله اصل  35قاسون اساست ،ثبت شرکت ایراست با ماشهيت
اکثریت سهام توسط اشااص خارجت ـراز و سشي هایت داشته است و چون قاسون درخصوص عدم وجود
مشهل در ثبت شرکت ایراست با سهامداري اکثریت خارجت صراحت سدارد ،در برخت مواقع دست اهها ،از
جمله وزارت کار ،سيبت به ارائه خدمات به شرکتهاي ایـراست داراي سهـامدار اکثـریت خـارجت اقدام
سمتکرد و حتت در برههاي با ارسال گزارشت به سازمان بازرست کشور و با استفاده از ظرـيت ساارتت سازمان
موصوف ،از ثبت شرکتهاي ایراست با شرایط ماکور جلوگيري کردسد و اداره ثبت شرکتها سيز به دشيل
ورود سازمان یاد شده ،شرکتهاي مورد سار را ثبت سنمود .اشبته با برگزاري جليات بين دست اههاي ذيربط
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و بررست موعوع ،تواـب الزم حاصل و مرات

بهصورت صورتجليهاي توسط وزیر دادگيتري اب غ و

مشهل رـع گردید.
 .2-1-3مشکالت و موانع در ثبت اسم و عالئم تجاري :استفاده از سام و ع ئم تجاري یهـت از اصـول شـرکت-
هاي ماتلو ،بهویژه شرکتهاي بزرف و معتبر بيناشمللت ،براي اسجام ـعاشيت اقتصادي است .این شـرکتهـا
در طت سالهاي متمادي ،سام و ع مت خاص تجاري خود را در جهـان شناسـاسده و از آن اسـتفاده مـتکننـد.
وجود هرگوسه مشهل در این زمينه متتواسد حتت شـرکت را از ـعاشيـت اقتصـادي بـاز دارد .در ایـران یهـت از
مشه ت سرمایهگااران خارجت در این زمينه متباشد .ایـن مشـهل زمـاست حـاد مـتشـود کـه سـرمایهگـاار
شرکت معتبر بيناش مللت باشـد .براسـاس قـاسون ممنوعيـت بـه کـارگيري اسـامت ،عنـاوین و اصـ حات بي اسـه
شمصوب سال  )5091استفاده از کلمات و واژههاي بي اسه بر روي توشيدات داخلـت ممنـوع اسـت .ایـن قـاسون،
استفاده از سام و ع ئم تجاري به رسميت شناخته شده در دسيا را ممنوع کرده و به سوعت یهت از اصـول ـعاشيـت
اقتصادي را سادیده گرـته بود .با توجه به این موعوع ،مواسعت در طت سالهـاي گاشـته بـراي سـرمایهگـااران
خارجت در این خصوص ایجاد متشد که با ت

صـورت گرـته برخـت از ایـن مشـه ت بـا تعـدیل رــع و

برخت دی ر رـع سشدسد .با توجه به اینهه استفاده از سام و برسد یـك اصـل تایرـتـه شـده در دسياسـت ،گـزار
توجيهت الزم در خصوص این ماسع ـعاشيت شرکتهاي معتبر بـيناشمللـت بـه دوشـت ارائـه کـه در سهایـت طـت
مصوبهاي این مشهل تا حدود زیادي رـع شد.
جدول  .44وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با ثبت شركتها

عنوان
مشه ت
مرتبط با
ثبت
شرکتها

مشهل

تعداد

سيبت به کل مشه ت

سيبت به مشه ت ثبت

مشهل

شدرصد)

شرکتها شدرصد)

ثبت شرکت ایراست با بي
از  %49سهام متعلب به

0

590

4199

خارجت
ثبت اسم و ع ئم تجاري

4

599

1995

جمع کل

9

199

53393

143

53393

کل مشه ت سرمایهگااري
مأخا :محاسبات تحقيب
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نمودار  .42دستهبندی مشکالت مرتبط با ثبت شركتها

 .13-3مشکالت و موانع مرتبط با بخش محييط زيسيت :در بررسـت مشـه ت شـرکتهـاي داراي
سرمایهگاار خارجت ،برخت شرکتها مشه تت را مطرح کردسـد کـه بـا اداره محـيط زیيـت مـرتبط و
ـهرست آسها به شرح زیر است:
 .1-13-3عدم اجازه فعاليت :طبب بررستهاي صورت گرـته در برخت موارد مشاهده شده است که
اداره محيط زیيت ،در ابتداي کار ،طرح توجيهت ـعاشيت اقتصادي را مورد تأیيد قرار داده وشت در حين
اجراي تروژه یا بهرهبرداري ،از برخت ـعاشيتها جلوگيري متکند که این موعوع باعث از بين رـتن
سرمایهگااري و عدم تمایل به ادامه یا توسعه ـعاشيت متشود.
 .2-13-3مشکل طوالني شدن صدور مجوزهاي مرتبط با محيط زيست :طت بررستها مشاص شد که
در برخت موارد براي صدور مجوزهاي زیيت محيطت زمان طوالست حتت بي

از یكسال صرف شده

است و ستيجه سيز در استهاي کار ،مثبت سبوده است .براي جاب سرمایهگااران خارجت الزم است
گرد

کار صدور مجوزها و زمان آن شکمترین زمان ممهن) طراحت ،اط عرساست و رعایت شود که

حتت ،در موارد خاص ،زمان صدور مجوز بي

از زمان تي بينت شده در طرح طوالست سشود.

جدول  .43وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با بخش محیط زیست

مشهل

عنوان

مشه ت مرتبط با
با

محيط
زیيت

عدم اجازه ـعاشيت
طوالست شدن صدور مجوزهاي
مرتبط
جمع کل

کل مشه ت سرمایه گااري
مأخا :محاسبات تحقيب

تعداد
مشهل
1

سيبت به کل

سيبت به مشه ت

مشه ت

زیيت محيطت

شدرصد)

شدرصد)

393

1199

5

394

0090

0

590

53393

143

53393
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نمودار  .44دستهبندی مشکالت مرتبط با محیط زیست

 .11-3مشکالت و موانع ميرتبط با امورخارجه :یهت از موعـوعات اصلت در جاب سرمایهگااران
خارجت ،سهـوشت در ورود و خـروج سرمـایهگااران است .متوشت این امر سيز وزارت امور خارجه مت
باشد که بایيتت با رعایت م حاات سياست و امنيتت ،تيریع در صدور روادید را مد سار داشته باشد .در
برخت موارد سرعت در اخا روادید و عرورت حضور یك سرمایهگاار ،در زمان مشاص ،براي احياء
یك تروژه حياتت است و با گار زمان ممهن است امهان جاب آن سرمایهگاار براي تروژه امهانتایر
سباشد .در مواردي در این زمينه مشه تت براي سرمایهگااران خارجت ایجاد متشود ،اما این مشهل از
جنس مشه ت سهل و قابل رـع متباشند.
جدول  .49وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با امور خارجه

عنوان

تعداد مشهل

سيبت به کل مشه ت شدرصد)

مشه ت مرتبط با امور خارجه شاخا روادید)

53

491

کل مشه ت سرمایه گااري

143

53393

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .43مشکالت امور خارجه (روادید) نسبت به كل مشکالت

 .12-3مشکالت و موانع مرتبط با بخش بازرگاني :اغل

سرمایهگااران خارجت در حين اجرا و تس

از بهرهبرداري طرح مربوطه ،به برخت امور بازرگاست و تجاري به عنوان باشت از ـعاشيتهـاي اقتصـادي
خود متتردازسد .سياز به وارد کردن ماشينآالت و تجهيزات خارجت یا صادرات محصول توشيـدي تـس
از بهرهبرداري طرح از جمله امور بازرگاست و تجاري مرتبط با کار سرمایهگااران خارجت است .در این
زمان یا در صورت سرمایهگااري در خدمات ،الزم است برخت مجوزها و مواـقتها از دسـت اه متـوشت
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با

بازرگاست اخا شود .شاا چناسچه هرگوسـه مشـهلت در تي يـري و اسجـام ایـن امـور بـروز سمایـد در

ـعاشيت جاري سرمایهگااران ماکور مؤثر خواهد بود .با توجه به موارد یادشده و براساس بررست بهعمل
آمده ،ستيجه حاصله حهایت از آن دارد که باشت از مواسع سرمایهگااري خـارجت بـا باـ
ارتبا دارد .این تقييم بندي با توجه به وظایو دست اه متوشت با
است .بهطور کلت مشه ت مرتبط با با

بازرگـاست

بازرگاست و تجارت صورت گرـته

بازرگاست به سه دسته زیر تقييم شده است.

 .1-12-3مشکالت مرتبط با ثبت ستارش :مشه ت مـرتبط باثبـت سـفار
گاشته کمتر بود ،اما اخيراً بيشتر شده و متتوان گفت که ثبت سفار

هـر چنـد در طـت سـالهـاي
بهعنوان یك مشهل اصلت براي

ـعاالن اقتصادي ،از جمله سرمایهگااران خارجت ،مطرح است .هر چند با

زیادي از ایـن مشـه ت

به ميائل دی ري از جمله تحریمهاي اعمال شده بر عليه کشـورمان و ،همچنـين ،سوسـاسات سـرخ ارز در
کشور و ـاصله سرخ ارز دوشتت و سرخ ارز در بازار آزاد مرتبط است وشت بازهم باشت از مشه ت ثبـت
سفار

به تغييرات مهرر دستوراشعملها ،اجراي برسامههاي متعدد سرماـزاري و طرحهاي ماتلو بازمت-

گردد .در حاشتکه در اغل
ثبت سفار

کشورهاي جهان ثبت سفار

در سریعترین زمان اسجام متشود ،در ایـران

گاهت چندماه سيز طول متکشد .اسجام سریع ثبت سفار

در اجـراي بـه موقـع طـرحهـاي

سرمایهگااري تأثير به سزایت دارد.
 .2-12-3مشکل در صدور مجوزها :در اسجام سرمایهگااري و ـعاشيت اقتصادي در کشور برخت از
مجوزها و مواـقتها به دست اه متوشت با

بازرگاست مربو متشود از جمله این مجوزها و مواـقت-

سامهها متتوان به مواـقت اصلت براي سرمایهگااري در زمينههاي تجاري مشابه ـروش اههاي زسجيره-
اي ،تایاسههاي صادرات و همچنين مواـقت با صدور کارت بازرگاست ،مواـقت با واردات و صادرات،
و ...اشاره کرد .اغل

این مجوزها هر چند ميتقيماً به اجراي طرحهاي سرمایهگااري مرتبط سمتشوسد

شيهن در ـرایند ورود مواد اوشيه ،ماشينآالت و تجهيزات ،قيمتگااري محصول ،صادرات محصول و
غيره تأثير بيزایت دارد و در حاشتکه مشهلت در صدور این مجوزها و ـرایند اداري آسها بروز سماید،
طرحهاي سرمایهگااري با چاش

مواجه شده و تا مرز توقو ـعاشيت تي

متروسد .از مشه ت دی ر

درخور ذکر ،برخوردهاي سليقهاي در صدور برخت از مجوزها است.
 .0-12-3مشکالت مرتبط با پرداخت جوايز صادراتي :از چند سال قبل شسال  ،) 5031به مناور تشویب
صادرات و اـزای

صادرات غيرسفتت ،جایزه صادراتت براي صادرکنندگان تي بينت گردیـد .ترداخـت

جایزه صادراتت به عنوان یك مشوق ماشت مناس

در اـزای

صادرات تأثير دارد .این عامل تشـویقت در

صورتت ستيجه عهس متدهد که سحوه عمل در این زمينه درست سباشد .در ایـن راسـتا بـه دشيـل مناسـ
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سبودن دستوراشعمل مربو به جایزه ماکور و چارچوب مربوطه و ،همچنين ،اجرا شدن کامل و درسـت
آن ،این عامل بهصورت یك ماسع و مشهل سرمایهگااري ظاهر شده است.
جدول  .47وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با بخش بازرگانی

عنوان
مشه ت
مرتبط با
با

مشهل
مرتبط با ثبت سفار
مرتبط با صدور مجوزها
مرتبط باترداخت جوایز

بازرگاست

صادراتت
جمع کل

کل مشه ت سرمایه گااري

تعداد

سيبت به کل مشه ت

سيبت به مشه ت

مشهل

شدرصد)

بازرگاست شدرصد)

5

394

5490

0

590

4199

0

590

4199

9

199

53393

143

53393

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .49دستهبندی مشکالت مرتبط با بخش بازرگانی

 .10-3مشکالت و موانع مرتبط با انرژي و آب :یهت از سشاسههاي آمادگت بـراي تيشـرـت اقتصـادي
در هر کشور وجود زیرساختهاي توشيد است .در صورتتکـه زیرسـاختهـا بـهطـور متـوازن تـدارك
شوسد ،امهان توسعه همهجاسبه سيز وجود خواهد داشت .در بررستهاي صورت گرـته برخت شرکتها از
عدم تأمين زیرساختهاي توشيد از جمله برق الزم ،آب مورد سياز ،سييتم ـاعـ ب و  ...در زمـاست کـه
سياز به این امهاسات وجود داشته است ،سارعایتت داشته و این عامل را باعث تأخير در اجرا یا بهرهبرداري
و ،در ستيجه ،زیان اقتصادي و دشيردي براي سرمایهگااري داسيتهاسد.
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جدول  .41وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با انرژی و آب

تعداد

سيبت به کل مشه ت

سيبت به مشه ت اسرژي و

مشهل

شدرصد)

آب شدرصد)

مرتبط با اسرژي

53

491

3090

مرتبط با آب

1

393

5199

جمع کل

51

193

53393

کل مشه ت سرمایه گااري

143

53393

عنوان

مشه ت مرتبط

مشهل

با اسرژي و آب

مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار .47دستهبندی مشکالت مرتبط با انرژی و آب

 .14-3مشکالت و موانع مرتبط با بخشهاي ديگر (متترقه) :این با

از مشه ت ،مـواسعت هيـتند

که تعداد طرحهاي درگير با هرکدام از دست اههاي مورد سار سيبت به موارد ماکور قبلت کمتر بـوده و
در زیر مجموعه یك بند از مشه ت تحت عنوان مواسع مرتبط با با هاي متفرقه دستهبندي و تاالی
شده است .این با

مشه ت به چند دست اه مربو متشود و تعداد مشه ت آسها سيبتاً کمتر است.

 .1-14-3مشکالت مرتبط با شهرداري :هـر چنـد تعـداد طـرحهـاي سـرمایهگـااري خـارجت مـرتبط بـا
شهرداريها کم است ،اما معموالً هر کدام از طرحهایت که امور آسها به شهرداريها بهویژه شهرداري-
هاي ک ن شهرها ،ارتبا تيدا متکند معمـوالً با مشهل مواجه متشـوسد .شهرداريها عمـوماً به دسبــال
کي

درآمد بيشتـرسد و زماست که طرف مقابل آسها ،سرمایهگاار خارجت باشد ،سعت متکنند با ایجـاد

مشهل بيشترین درآمد را از سرمایهگاار کي
بهاسههاي ماتلو مشابه رایج است و اغل

سمایند .دریاـت هزینههاي متعدد توسط شهرداريها بـه

طرف قرارداد آسها از این رـتار ساراعت هيتند.

 .2-14-3مشکالت مرتبط با نهاد متولي امور بهداشتي :یهت دی ر از مواسع سرمایهگااري با امور بهداشتت
مرتبط است .در زمينه توشيد محصوالت و صنایع غاایت ،ورود مواد اوشيه مصرـت وارداتت در توشيد و سيز
ـرمول و سحوه توشيد محصول و ترکيبات آن و ميزان استفاده از آسها ،مواـقت سهاد متوشت امور بهداشـتت
الزم است .برخت از طرحهاي سرمایهگااري خارجت در اخا این وسه مجوزها دچار مشهل شدهاسد.

Downloaded from qjerp.ir at 8:58 +0330 on Saturday November 28th 2020

بررسی موانع و محدودیتهای داخلی سرمایهگذاری خارجی در ایران 334

 .0-14-3مشکالت مرتبط با نيروي انتظامي :اغل

مشه ت مرتبط با سيروي استاامت ،در زمينـه صـدور و

تمدید ترواسه اقامت براي سرمایهگااران خارجت ،کارشناسـان ،مـدیران و بيـت ان آسهاسـت .در برخـت
مواقع سيروي استاامت ،در برخت از استانها ،در صدور و تمدید ترواسـه اقامـت اقـدام بـه موقـع و مناسـبت
اسجام سداده و سرمایهگااران خارجت را دچار مشهل متکند .با توجه به بررست اسجـام شـده ،مشـه ت
مرتبط با سيروي استاامت غاشباً حاد سبوده و با تي يري رـع متشـود .هـر چنـد ممهـن اسـت در ارتبـا بـا
سيروي استاامت ،مشه ت دی ري در زمينه راهنمایت و راسندگت و برخـورد استاـامت بـهوجـود بيایـد امـا
این وسه مشه ت بييار سادر بوده و سيروي استاامت در برخورد با سرمایهگـااران خـارجت مناسـ

عمـل

کرده است.
 .4-14-3مشکالت مرتبط با آموزش و پرورش :مشهلت که تاکنون سرمایهگااران خـارجت در ارتبـا بـا
آموز
و ترور

و ترور

با آن برخورد کردهاسد ،مشهل ثبت سام و تحصيل ـرزسدان سرمایهگااران در آموز

اسـت .در برخـت مـوارد برداشـت سادرسـت برخـت اسـتاسداريهـا از دسـتوراشعمل مربـو بـه

محدودیت اقامت اتباع خارجت در مناطب کشور و تعميم آن به سرمایهگـااران خـارجت تحـت توشـ
قاسون ،باعث متشود اقامت برخت از سرمایهگااران خارجت با مشهل مواجه گردد .از سـوي دی ـر ،در
صــورت دارا بــودن ترواســه اقامــت سيــز در برخــت مواقــع آمــوز

و تــرور  ،بــا برداشــت سادرســت از

دستوراشعمل موصوف ،از ثبت سام ـرزسدان سرمایهگااران خارجت و مدیران ایشان جلوگيري متکند.
 .5-14-3مشکالت مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :اغل

مشه ت سرمایه گااران خـارجت در

این زمينه به اجراي قاسون ممنوعيت به کارگيري اسامت ،عناوین و اص حات بي اسه و آیينسامـه اجرایـت
آن و تبليغات در رساسههاي گروهت مربو متشود.
 .6-14-3مشکالت مرتبط با سازمان خصوصيسازي :با توجه به ارتبا خيلت کم سازمان خصوصت سازي
با سرمایهگااري خارجت ،بهواسطه عدم واگااري تعداد زیـاد شـرکتهـاي دوشتـت بـه سـرمایهگـااران
خارجت ،بدیهت است که مشه ت سرمایهگااران یادشده با سازمان موصـوف سيـز محـدود باشـد .ایـن
مشه ت در صورت بروز صرـاً به چارچوب قرارداد واگااري شرکتهـا بـه سـرمایهگـااران خـارجت
مرتبط متشود.
 .3-14-3مشکالت مرتبط با اداره راه :این گوسه مشـه ت بيشـتر بـه ایجـاد شـرکتهـاي حمـل وسقلـت،
احداث جاده دسترست و ـاصله واحدهاي توشيدي به راهها باز متگردد.

Downloaded from qjerp.ir at 8:58 +0330 on Saturday November 28th 2020

 331فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره 47

 .8-14-3مشکالت مرتبط با وزارت كشور :مشه ت مرتبط با وزارت کشـور مشـابه مشـه ت مـرتبط بـا
آموز

و ترور

به دستوراشعمل محدودیت اقامت اتباع خارجت ،در برخت منـاطب کشـور و در ستيجـه

ایجاد مشهل در زمينه اقامت برخت از سرمایه گااران خارجت بازمتگردد.
 .1-14-3مشکالت مرتبط با مناطق آزاد :مشه ت مورد سار در این زمينه بيشتر بـه مشـه ت واگـااري
زمين در مناطب مرتبط است .برخت از سرمایهگااران خارجت در زمينههاي متعدد با منــاطبآزاد مشـهل
داشتهاسد.
جدول  .41وضعیت مشکالت شناسایی شده مرتبط با بخشهای مختلف (متفرقه)

تعداد

سيبت به کل مشه ت

سيبت به مشه ت متفرقه

مشهل

شدرصد)

شدرصد)

5

394

199

1

393

5593

مشه ت

مرتبط با سيروي استاامت

9

199

4591

مرتبط با

و ترور

5

394

199

5

394

199

393

5593
199

مشهل

عنوان

مرتبط با شهرداريها
مرتبط با سهاد متوشت امور
بهداشتت
مرتبط با آموز

با هاي

مرتبط با وزارت ـرهنگ

دی ر

وارشاد اس مت

شمتفرقه)

مرتبط با سازمان خصوصت سازي

1

مرتبط با اداره راه

5

394

مرتبط با وزارت کشور

5

394

199

مرتبط با مناطب آزاد

5

394

199

جمع کل

59

995

53393

143

53393

کل مشه ت سرمایه گااري
مأخا :محاسبات تحقيب

نمودار  .41دستهبندی مشکالت مرتبط با بخشهای دیگر (متفرقه)
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 .8نتيجهگيري
محيط سرمایهگااري در ایران با مشه ت ـراواست روبهروست .برخت از این مشه ت ،بنيـادي و ریشـه
در ـرهنگ یا ساختار سياست کشور دارسد و برخت دی ر ،به رویهرد اقتصادي دوشـت هـا ،عوامـل بـرون
مــرزي و عملهــرد کــارگزاران اقتصــادي مربــو مــتشــود .عملهــرد سامناسـ

سهادهــاي دوشتــت شسايــر

بوروکراست گيترده ،رـتارهاي تبعيضآميز ،برخوردهاي سـليقهاي ،بـت ثبـاتت قـواسين ،عـدم همـاهن ت
سهادها در اجراي سياستها ،عملهرد سهادهاي استفاعت دوشتت) سيز مـتتواسـد موجـ
سرمایهگااري و اـزای
در این تـژوه
خارجت تحت توش

اــزای

سـاامنت در

هزینههاي جاسبت توشيد شود شرهبر ،ـرهاد و .)5031 ، ...
که با استفـاده از رو ميـداست و تهيه گزار

از بي

از  033طرح سرمایهگـااري

قاسون تشویب و حمایت سرمایهگااري خارجت اسجام شده ،به بررست مشـه ت و

مواسع سرمایهگااري خارجت در کشور با رویهرد خرد و مصداقت ترداخته است .همچنين ،کليه مواسع و
مشه ت تي روي طرحهاي سرمایهگااري خـارجت موصـوف را شناسـایت و سـپس مـورد تـاالی

و

ارزیابت قرار داده است.
با توجه به ميـزان مشـه ت شناسـایت شـده و درگيـري شـرکتهـا و سـرمایهگـااران خـارجت بـا
مشه ت متعدد و تأثيرگااري این مشه ت بر ـعاشيت طرحهاي سـرمایهگـااري خـارجت ،ایـن ستيجـه
حاصل شد که هر چند متغيـرهاي بيناشمللت و مواسع ومشه ت خارجت ،در عدم موـقيت کشور جهـت
جاب سرمایههاي خارجت مؤثر بوده وشت تأثير مواسع و مشه ت مطرح شده داخلت به حدي زیاد بـوده
است که درصورت عدم وجود مشه ت خارجت ،مشه ت داخلت همچنـان راه رشـد سـرمایهگـااري
خارجت را متبندد.
اگر چنـاسچه س اهت به سرمایهگااريهاي مصـوب در طت سالهاي گاشته داشته بـاشيم ،م حاـه
متکنيم که تعداد زیادي از طرحهاي یادشده که ـرایندهاي اداري اخا مجوزهاي مقـدماتت و اصـلت را
طت کرده و حتت باشت از سرمایه خارجت مورد سياز را وارد کشور کردهاسد به سب

بـروز مشـه ت و

مواسع متعدد داخلت تي روي آسها ،با توقو ـعاشيت مواجه شده و موـقيتت در این زمينه حاصل سهـرده-
اسد .بنابراین ،این ستيجه حاصل شد که رــع مشـه ت و مواسـع خـارجت سـرمایهگـااري خـارجت بـراي
موـقيت در این زمينه شر الزم محيوب متشود وشت شر کاـت سييت.
مواسع خارجت سرمایهگااري تاثير منفت خود را بيشتر بر روي سرمایهگااراست متگاارسد کـه بـه
دسبال اتااذ تصميم براي سرمایهگااري در ایران هيتند و چه بيا در صورت سبود این مشه ت ،برخـت
از این سرمایهگااران به ستيجه قطعت براي سرمایهگااري در ایران سرسـند و تـاثير منفـت مواسـع خـارجت،
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بيشتر بر روي احتماالت سرمایهگااري بوده و این مواسع در واقع بر سرمایهگـااران خـارجت بـاشقوه کـه
ممهن است به باشفعل تبدیل شوسد ،اثر منفت متگاارسد .در حاشتکه مشه ت داخلت بر سرمایهگـااري
خـارجت موجـود و بـاشفعل اثـر منفت متگاارسد و ماسع ـعاشيت سرمایهگااراست متشود که تصميم قطعت
براي سرمایهگااري در ایران گرـته و وارد ـضـاي کيـ

وکـار کشـور شـدهاسـد .شـاا اهميـت مواسـع و

مشه ت داخلت سيبت به مواسع خارجت بيشتر بوده و چناسچه یك سرمایهگاار از مواسع خـارجت سيـز رد
شود ،با مواسعداخلت مواجه شده و شهيت متخورد.
به عبارت دی ر ،در حال حاعر دو سوع سد و ماسع تي روي سرمایهگااري خـارجت در ایـران وجـود
دارد که احتمال عبور از سد و ماسع اول شمـاسع خارجت) وجود دارد وشت عبـور از مـاسع و سـد بعـدي شمــاسع
داخلت) بييـار سات بـوده و احتمال عبـور از ایـن مشه ت و ،در ستيجه ،موـقيت در سرمایهگااري کمتر
است .بنابراین درست است که براي جاب سرمایهگااري خارجت در کشور هم مواسع خارجت و هم مواسع
داخلت تأثيرگاار بوده و در صورت رـع هر دو سـوع مواسع ،متتواسيم شـاهد جه

چشم ير سرمایهگااري

خارجت در کشور باشيم .وشيهن هدف این بررست توجه دادن ميئوالن و سياستگااران کشـور بـه داخـل
است یعنت در شرایطت که مواسع خارجت سرمایهگااري خارجت به عوامل و شاخصهاي سيــاست و بيــن-
اشمللت مـرتبط است ،تـوجه و س ر

به مشه ت و مواسع داخلت جاب سرمایهگااري خارجت عروري و

واج بوده و در صورت رـع این مشه ت بهرغم باقيماسدن مشـه ت و مواسـع خـارجت مـتتـوان ستــایج
مثبتت حاصل کرد و رشد سرمایهگااري خارجت در شرایط ـعلت را سيز سب شد.
بنابراین ،این تژوه  ،مواسع و مشه ت داخلت اعم از رکود حاکم بر ـضاي کي
سبود زیرساختهـاي مناسـ

و کار کشـور،

توسـعهاي ،مشـه ت و مواسـع اجرایـت و بوروکراسـت زایـد اداري و  ...را

عوامل اصلت عدم موـقيت ایران در جاب سرمایه گااري خارجت معرـت کرده است.
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