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چکیده
گزارش سااننه آنکتاد ،به بررسای سارمایهگذاری خارجی در مناطق و بيش از  511کشور جهان میپردازد .بر اساس آمار
ارائه شاده ،در ساال  2151ميالدی جریانات سرمایهگذاری مستقيم خارجی در جهان ،با افزایش  93درصدی مواجه شده
اساا

که به رغم این افزایش ،هنوز نساا

به ساا

آن در سااال  2112ميالدی  51درصااد کمتر بوده اساا  .رقم

سارمایهگذاری مساتقيم خارجی جهان که به  5/21هزار ميليارد دنر بالغ شده ،پس از آغاز بحران اقتصادی و مالی جهان
در ساالهای  2113-2113ميالدی ،بانترین سا

سارمایهگذاری مستقيم خارجی بوده اس  .بيشترین افزایش را انواع

سارمایهگذاریهای ادغام و تملک ( )M&Aکساب کردهاند که نزدیک به  11درصاد افزایش داش و به  225ميليارد دنر
در سال  2151ميالدی رسيد .ارزش پروژههای سرمایهگذاریهای جدید (گرینفيلد) نيز در این سال در س وح بانی 211
ميليارد دنر بود .این در حالی اسا که پيشبينی آنکتاد از سرمایهگذاری مستقيم خارجی جهان در سال  2151ميالدی،
کاهش  51-51درصادی اسا که دنیل آن را شکنندگی اقتصاد جهان ،ضعف مداوم تقاضای کل ،رشد کند صادرات کان
در برخی کشااورها ،اقدامات سااياسااتی در خصااو

جلوگيری از معامالت فرار مالياتی و کم شاادن سااود کارآفرینان چند

مليتی عنوان کرده اسا  .پيشبينی میشود در سالهای  2152و  2153ميالدی در پاسخ به افزایش مورد انتظار در رشد
جهانی ،سرمایهگذاری مستقيم خارجی در جهان مجددا از  5/3هزار ميليارد دنر فراتر رود.
اقتصاادهای توساعهیافته با  34درصاد افزایش ،در ساال  2151ميالدی  312ميليارد دنر سرمایه مستقيم خارجی جذب
کردند .بيشااترین رشااد جریانات ساارمایه به آمریکای شاامالی و من قه اروپا مربوط میشااود .در آمریکای شاامالی ،جذب
سارمایه خارجی با افزایش  511درصدی به  423ميليارد دنر رسيد .در من قه اروپا ،سرمایهگذاری مستقيم خارجی با 11
درصااد افزایش به  114ميليارد دنر بالغ شااد .ساارمایهگذاری مسااتقيم خارجی در ایانت متحده امریکا ،با  211درصااد
افزایش مواجه شاد و از  512ميليارد دنر در ساال ق ل به  931ميليارد دنر در این ساال بالغ شد و رت ه اول جهان را در
این خصو

کسب نمود.

در اقتصاادهای در حال توساعه نيز در ساال  2151ميالدی ،سارمایهگذاری مساتقيم خارجی با  3درصد افزایش به 211
ميليارد دنر بالغ شاد .من قه آسايا با  145ميليارد دنر ،بيشاترین سهم را در سرمایهگذاری خارجی در این سال در بين
مناطق جهان به خود اختصاا

داد .در واقع ،پنج کشاور از  51اقتصااد اول جهان در زمينه جذب سرمایهگذاری مستقيم

خارجی ،کشورهای در حال توسعه هستند.
در ایران برای ساومين ساال متوالی جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجی با کاهش مواجه شد و از  9111ميليون دنر در
ساال  2159ميالدی و  2511ميليون دنر در ساال  2154ميالدی به  2111ميليون دنر در ساال  2151ميالدی رسيد.
این در حالی اسا که سارمایهگذاری ایران در خارج از کشور ،از  33ميليون دنر در سال  2154ميالدی به  593ميليون
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دنر در ساال  2151ميالدی ،افزایش یاف  .در ایران سرمایهگذاری خارجی از نوع ادغام و تملک ( )M&Aدر سال 2151
ميالدی همچون سااالهای پياپی صاافر بوده و فقط برای سااال  2152ميالدی  51ميليون دنر برآورد شااده اس ا  .رقم
سارمایهگذاری گرینفيلد نيز در ساال  2151ميالدی 922 ،ميليون دنر اعالم شده که نس

به رقم  932ميليون دنر در

سال ق ل کاهش داشته اس .
سارمایهگذاری مساتقيم خارجی ایران در مقایساه با کشاورهای من قه ،بسيار کم بوده اس ؛ ب وریکه در سال  2151در
ترکيه به عنوان بزرگترین واردکننده ساارمایه در غرب آساايا ،جذب ساارمایه خارجی با  91درصااد افزایش به حدود 52
ميليارد دنر بالغ شاد که بيشاتر از نوع سارمایهگذاری ادغامی و اکتسابی بوده و به این ترتيب ،ترکيه را در رت ه پنجمين
واردکننده سارمایه در بين کشورهای در حال توسعه آسيا قرار داد .امارات متحده عربی نيز  55ميليارد دنر جذب نمود و
و جذب سرمایه مستقيم خارجی در عربستان سعودی در س

 3ميليارد دنر باقی ماند.

به نظر میرسااد عدم بهرهگيری کشااور از از ظرفيتهای بانی ترتي ات برون سااراری خدمات و روشااهای ادغام و تملک
( )M&Aو سا

بسايار پایين سرمایهگذاریهای جدید (گرینفيلد) در کاهش مداوم سرمایهگذاری مستقيم خارجی ایران

نقش مهمی داشته اس .
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مقدمه
م العات نشااان می دهد که افزایش ساارمایهگذاری مسااتقيم خارجی به هر عل و شااکلی که صااورت پذیرد ،اثرات قابل
مالحظهای بر متغيرهای کالن اقتصاادی همچون کاهش نرخ بهره ،کاهش نرخ ارز ،افزایش رشاد اقتصادی ،افزایش درآمد
مالياتی دول  ،کاهش بدهی دول  ،به ود توزیع درآمد ،انتقال تکنولوژی ،افزایش اشاتغال و توسعه صادرات داشته و ب ور
کلی تأثيرات مث تی بر تراز پرداختها دارد.
این در حالی اسا که طی سالهای متمادی ،سرمایهگذاری مستقيم خارجی در ایران ،بسيار کمتر از ظرفي های موجود
و امکانات بالقوه بوده اس  .یکی از مهمترین عواملی که روند جذب سرمایهگذاری خارجی را در ایران با مشکالت بيشتری
مواجه نمود ،اعمال تحریمهای اقتصاااادی و تجاری بود و با لغو تحریمهای بينالمللی ،تمایل قابلتوجهی از ساااوی
ساارمایهگذاران خارجی و عالقهمندان به کساابوکار ،برای مشااارک
حال به ود اساا  .همچنين ،اقدامات هدفمندی از سااوی دول

با ایران به وجود آمده و رت ه اعت اری بينالمللی در

در راسااتای ایجاد اقتصاااد پایدار و ارتقاء صاانع

و

زیرساخ های کشور آغاز شده اس .
گزارش سااننه آنکتاد با توجه به آمار ارائه شده از طرف کشورهای مختلف ،به بررسی کمی و کيفی سرمایهگذاری خارجی
در جهان و بيش از  511کشااور میپردازد .گزارش حاضاار ،تلخيصاای از گزارش ساارمایهگذاری جهانی  2151با تأکيد بر
سرمایهگذاری خارجی ایران و من قه نگارش شده اس .
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 .1سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان،
اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه
گزارش جهانی سارمایهگذاری 5آنکتاد( 2کنفرانس توساعه و تجارت سازمان ملل متحد) که ب ور ساننه منتشر میشود ،به
بررسای روند سرمایهگذاری مستقيم خارجی تحقق یافته کشورها تا سال  2151ميالدی پرداخته اس  .9بر این اساس ،در
ساال  2151ميالدی جریانات سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در جهان ،با  93درصد افزایش به  5212ميليارد دنر بالغ
شاده که بانترین سا

را پس از آغاز بحران اقتصادی و مالی جهان در سالهای  2113-2113ميالدی داشته اس  .این

در حالی اسا که این ميزان سارمایهگذاری خارجی هنوز نسا

آن در سااال  2112ميالدی  51درصد کمتر

به سا

میباشاد .مهمترین دليل این افزایش را میتوان در سرمایهگذاریهای ادغام و تملک  )M&A(4دانس که از  492ميليارد
دنر در سااااال  2154ميالدی بااه  225ميليااارد دنر در سااااال  2151افزایش یاااف ا  .همچنين ،ارزش پروژه هااای
سرمایهگذاریهای جدید (گرینفيلد)  1در این سال در س وح بانی  211ميليارد دنر باقی

ماند1.

پيشبينی میشاود که در ساال  2151ميالدی ،سارمایهگذاری مساتقيم خارجی با کاهش  51-51درصادی مواجه شود.
آنکتاد دنیل آن را شاکنندگی اقتصااد جهان ،ضعف مداوم تقاضای کل ،رشد کند صادرات کان در برخی کشورها ،اقدامات
سااياسااتی در خصااو

جلوگيری از معامالت فرار مالياتی و کم شاادن سااود کارآفرینان چند مليتی میداند .این در حالی

اسا که پيشبينی میشاود سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در پاسخ به افزایش مورد انتظار در رشد جهانی ،مجددا در
سالهای  2152و  2153ميالدی از  5/3هزار ميليارد دنر فراتر رود.
جدول  . 1جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان ،کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال توسعه
طی سالهای  2012-2015میالدی
(ميليارد دنر)

2012

2013

2014

2015

جهان

5155

5422

5222

5212

اقتصادهای پیشرفته

232

131

122

312

اقتصادهای در حال توسعه

113

112

211
133
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 9گزارش حاضر ،در ژوئن  2151ميالدی (تير  )5931منتشر شده و آخرین گزارش آنکتاد در این خصو

میباشد.
)Merger and Acquisition (M&A

4

Greenfield Investment

1

 1سرمایهگذاری مستقيم خارجی بر حسب نوع ورود به دو نوع جدید (گرینفيلد) و ادغامی و تملکی ) (M&Aتقسيم میشود .در سرمایهگذاری مستقيم خارجی
جدید یک شرک مادر با ساختن زیرساخ ها و امکانات جدید ،پروژه جدیدی را در یک کشور خارجی شروع میکند .عالوه بر این ،اکثر شرک های مادر با
استخدام نيروی کار جدید ،اشتغال بلندمدت را نيز در کشور خارجی افزایش میدهند .سرمایهگذاریهای ادغام و تملک ،جن ههایی از مدیری استراتژیک
هستند و مربوط به خرید ،فروش ،تجزیه و ترکيب شرک های مختلفی میشوند که میتوانند به رشد سریع یک شرک در کشور م دا کمک کنند .فعالي های
ادغام و تملک میتوانند نوعی از تجدید ساختار تعریف شوند که منجر به سازماندهی مجدد یک شرک با هدف رشد سریع و ارزشآوری مث برای آن شرک
میشوند.
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 .0-0سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای توسعهیافته
جذب سارمایه مساتقيم خارجی در اقتصاادهای توساعهیافته در سال  2151ميالدی با  34درصد افزایش از  122ميليارد
دنر در ساال ق ل به  312ميليارد دنر در این ساال رسايد .به این ترتيب ،ساهم این کشاورها در جذب سرمایه مستقيم
خارجی از  45درصد در سال  2154ميالدی به  11درصد در سال  2151افزایش یاف  .بيشترین رشد جریانات سرمایه به
آمریکای شاامالی و من قه اروپا مربوط میشااود .در آمریکای شاامالی ،ساارمایه خارجی با افزایش  511درصاادی از 511
ميليارد دنر در سااال ق ل ،به  423ميليارد دنر در سااال  2151ميالدی رساايد .در من قه اروپا ،ساارمایهگذاری مسااتقيم
خارجی با  11درصااد افزایش از  911ميليارد دنر در سااال ق ل ،به  114ميليارد دنر در این سااال بالغ شااد و در اتحادیه
اروپا ،ایرلند با بيش از  511ميليارد دنر رت ه اول را در جذب ساارمایه مسااتقيم خارجی در سااال  2151ميالدی کسااب
کرده اسا  .همچنين ،سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در ساوئيس از  2ميليارد دنر در سال ق ل به  13ميليارد دنر در
این سااال افزایش یاف  .در ایانت متحده امریکا ،ساارمایهگذاری مسااتقيم خارجی با  211درصااد افزایش مواجه شااد و از
 512ميليارد دنر در سال ق ل به  931ميليارد دنر در این سال بالغ شد.
جدول  .2جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در برخی مناطق و اقتصادهای توسعه یافته طی سالهای  2012-2015میالدی
(ميليون دنر)

2012

2013

2014

2015

آمریکای شمالی

295193

239214

511521

423192

اروپا

439531

929911

911333

119113

ایاالت متحده امریکا

533422

255115

511154

923334

ایرلند

41213

44333

95594

511142

سوئیس

51333

141

13393
1191
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 .6-0سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حالتوسعه
سرمایهگذاری مستقيم خارجی در اقتصادهای در حالتوسعه نيز در سال  2151ميالدی با  3درصد افزایش نس

به سال

ق ل به  211ميليارد دنر بالغ شاد .من قه آسايا ،بيشاترین ساهم را در سرمایهگذاری خارجی در سال  2151ميالدی در
بين مناطق جهان به خود اختصاا

داد .هنوز  51اقتصااد در حال توسعه به عنوان اقتصادهای اول جهان ،ميزبان جریان

سرمایه مستقيم خارجی هستند.
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 .2سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آسیا
 .0-6سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیایی
جریانات سارمایهگذاری مستقيم خارجی در کشورهای در حال توسعه آسيایی در سال  2151ميالدی ،از نيم ميليارد دنر
فراتر رف و به این ترتيب ،این کشااورها در رت ه بزرگترین واردکنندگان ساارمایه مسااتقيم خارجی در جهان باقی ماندند.
کشاورهای من قه آسايا با ث

یک رکورد جدید در سارمایه گذاری مستقيم خارجی ،با افزایش  51درصدی  145ميليارد

دنر سرمایه خارجی جذب کردند.
 .0-0-6سرمایهگذاری مستقیم خارجی اقتصادهای شرق و جنوب آسیا
بانترین رشاد جذب سارمایه خارجی در من قه آسايا ،به اقتصاادهای شارق و جنوب شارقی آسيا مربوط میشود .ميزان
جذب ساارمایه خارجی در کشااورهای این من قه از  939ميليارد دنر در سااال ق ل به  443ميليارد دنر در سااال 2151
ميالدی افزایش یافته اسا  .این در حالی اسا که انتظار میرود برای سال  2151ميالدی ،جذب سرمایهگذاری مستقيم
خارجی در این کشورها به مقادیر آن در سال  2154ميالدی برگردد.
 .1-1-2سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جنوب آسیا
سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در کشاورهای جنوب آسيا در سال  2151ميالدی به بيش از  11ميليارد دنر رسيد .در
بين کشورهای این من قه ،هند با بيش از  44ميليارد دنر اولين کشور من قه در خصو

جذب سرمایه مستقيم خارجی

بوده اس .
 .2-1-2سرمایهگذاری مستقیم خارجی در غرب آسیا
در ساال  2151ميالدی ،سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در کشاورهای غرب آسايا با کاهش  2درصادی مواجه شد و از
 49231ميليون دنر باه  42912ميليون دنر رساااياد .در واقع ،کاهش قيم نف و ادامه نااطمينانیهای ژئوپليتيک در
من قه ،بر ساارمایهگذاری مسااتقيم خارجی در کشااورهای توليدکننده نف در این من قه اثر گذاشاا و جذب ساارمایه
خارجی را در برخی کشورهای من قه کاهش داد.
جدول  .3جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق آسیا طی سالهای  2012-2015میالدی
(ميليارد دنر)

2012

2013

2014

2015

آسیا

451

495

413

145

شرق و جنوب شرقی آسیا

991

911

939

443

جنوب آسیا

92

91

غرب آسیا

43

41
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45

11

42
49
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 .3سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
جذب سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در ایران ،برای ساه سال متوالی با کاهش مواجه شده و در سال  2151ميالدی به
 2111ميليون دنر رسايد .جذب ساارمایه خارجی در سااال  2154ميالدی  2511ميليون دنر و در سااال  2159ميالدی
 9111ميليون دنر بوده اسا  .این در حالی اسا که سارمایه گذاری ایران در خارج از کشور ،از  33ميليون دنر در سال
 2154ميالدی به  593ميليون دنر در سال  2151افزایش یاف .
سرمایهگذاری خارجی از نوع ادغام و تملک ( )M&Aنيز در سال  2151ميالدی همچون سالهای پياپی صفر بوده و فقط
برای ساال  2152ميالدی  51ميليون دنر برآورد شاده اس  .همچنين ،رقم سرمایهگذاری گرینفيلد یا جدید نيز در سال
 2151ميالدی 922 ،ميليون دنر اعالم شده که نس

به رقم  932ميليون دنر در سال ق ل کاهش داشته اس .

جدول  .4جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سالهای  2012-2015میالدی
(ميليون دنر)

جذب سرمایه مستقیم خارجی*
جذب سرمایهگذاری ادغامی و اکتسابی M&A
جذب سرمایهگذاری گرینفیلد (جدید)
تعداد پروژههای گرینفیلد

2012

2013

2014

2015

4112

9111

2511

2111

51

-

-

-

5119

-

932

922

4

-

4

51

به مجموع سرمایهگذاریهای سالهای

*ارقام جریانات سرمایه گذاری مستقيم خارجی به صورت خالص بيان میشوند .رقم جذب سرمایه خارجی با عنای
گذشته ،الزاما جمع ج ری سرمایهگذاری  M&Aو گرینفيلد در سال جاری نمیباشد.
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در واقع ،با رفع تحریمها و دساترسای به بيش از  11ميليارد دنر داراییهای بلوکه شده و افزایش درآمدهای نفتی ،انتظار
میرود که سرمایهگذاری مستقيم خارجی ایران بيش از پيش افزایش یابد .اتحادیه اروپا و ایانت متحده برخی از تحریمها
عليه ایران را برطرف کردند ،از جمله اجازه به اشخا

و شرکتها به سرمایهگذاری در صنایع نف  ،گاز و پتروشيمی.

 .0-3مقایسه سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران و
کشورهای منتخب
در ط قهبندی آنکتاد ،ایران در من قه کشااورهای جنوب آساايا واقع شااده اساا ؛ یعنی در گروه کشااورهای افغانسااتان،
بنگالدش ،بوتان ،هند ،مالدیو ،نرال ،پاکسااتان و سااریالنکا .در بين کشااورهای این من قه ،کشااور هند در جذب ساارمایه
مساتقيم خارجی از همه کشورها بهتر عمل کرده و در سال  2151ميالدی به ميزان  44213ميليون دنر سرمایه خارجی
جذب کرده اس  .پس از هند ،بنگالدش با  2291ميليون دنر در رت ه بعدی قرار میگيرد و ایران با جذب  2111ميليون
دنر ،در رت ه سوم این کشورها در جذب سرمایه مستقيم خارجی جای دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت امور اقتصادی
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در گروه کشاورهای غرب آسايا ،کشاورهای ترکيه ،امارات متحده عربی و عربساتان ساعودی در جایگاه بانی گروه از نظر
جذب ساارمایه مسااتقيم خارجی قرار دارند؛ ب وریکه این کشااورها در سااال  2151ميالدی به ترتيب ،به ميزان ،51113
 51321و  3545ميليون دنر سارمایهگذاری مسااتقيم خارجی جذب نمودهاند .به رغم کاهش  2درصاادی ساارمایهگذاری
مساتقيم خارجی در من قه غرب آسايا ،هر ساه کشاور مذکور با افزایش جذب سرمایه مستقيم خارجی مواجه شده و در
ترکيه به عنوان بزرگترین واردکننده ساارمایه در غرب آساايا ،جذب ساارمایه خارجی با  91درصااد افزایش به حدود 52
ميليارد دنر بالغ شاد که بيشاتر از نوع سارمایهگذاری ادغامی و اکتسابی بوده و به این ترتيب ،ترکيه را در رت ه پنجمين
واردکننده سارمایه در بين کشورهای در حال توسعه آسيا قرار داد .جذب سرمایه مستقيم خارجی در امارات متحده عربی
 55ميليارد دنر باقی ماند.

نيز در همان س

جدول  .5مقایسه سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران و برخی کشورهای منتخب
در سالهای  2012-15میالدی
(ميليون دنر)

2012

2013

2014

2015

هند

24531

23533

94132

44213

ترکیه

59234

52234

52594

51113

امارات متحده عربی

3323

3435

51329

51321

عربستان سعودی

52532

3311

3152

3545

ایران

4112

9111

2111
2511
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همان ور که در جدول مالحظه میشاود ،سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در کشورهای صادرکننده نف

همچون ایران و

عربساتان ساعودی ،طی سالهای اخير با کاهش قيم نف خام و ادامه نااطمينانیهای ژئوپليتيک با کاهش مواجه شده
اسا  .این در حالی اسا که ارقام جذب سارمایه خارجی در ایران طی ساال های متمادی نس

به کشورهای مشابه در

من قه بسيار پایين بوده اس .

 .0-0-3مقایسه موجودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و کشورهای منتخب
موجودی سارمایه مساتقيم خارجی جذب شده در ایران در سال  2151ميالدی به  41132ميليون دنر رسيده اس  .این
رقم در سال  2151ميالدی  23319ميليون دنر و در سال  2111ميالدی  2132ميليون دنر بوده اس  .همان ور که در
جدول ( )1نيز دیده میشااود ،موجودی ساارمایه در ایران بساايار کمتر از کشااورهای مشااابه در من قه اس ا  .ب وریکه،
موجودی سارمایهگذاری مساتقيم خارجی در سال  2151ميالدی در ترکيه  541425ميليون دنر و در عربستان سعودی
 224111ميليون دنر و در هند  232229ميليون دنر بوده اس .
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جدول  .6مقایسه انباشت سرمایهگذاری مستقیم خارجی ) (FDI Stockدر ایران ،ترکیه  ،عربستان سعودی و هند
در سالهای  2010 ،2000و 2015میالدی
(ميليون دنر)

2000

2010

2015

ایران

2132

23319

41132

ترکیه

53352

532515

541425

عربستان سعودی

52122

521923

224111

هند

51993

232229
211131
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 .4جمعبندی و پیشنهادات
بر اساااس جدیدترین آمار ارائه شااده در این گزارش ،جریانات ساارمایهگذاری مسااتقيم خارجی در جهان در سااال 2151
ميالدی با افزایش  41درصادی مواجه شاده اس  .این ميزان سرمایهگذاری ،بانترین س

پس از آغاز بحران اقتصادی و

مالی جهان در سااالهای  2113-2113ميالدی اس ا و با این حال هنوز تا رقم ساارمایهگذاری خارجی در سااال 2112
ميالدی  51درصاد فاصاله دارد .بر اسااس گزارش آنکتاد ،ساهم کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه خارجی در سال
 2151ميالدی  11درصاد بوده که نس

به سهم  45درصدی این کشورها در سال  2154ميالدی با افزایش مواجه شده

اسا  .همچنين ،کشااورهای در حال توسااعه در این سااال با افزایش  3درصاادی در جریانات ساارمایهگذاری خارجی خود
مواجه شادند .جذب سرمایه مستقيم خارجی در اقتصادهای توسعه یافته در سال  2151ميالدی تقری ا دو برابر شده و به
 312ميليارد دنر رساايد .بيشااترین رشااد جریانات ساارمایه به آمریکای شاامالی و من قه اروپا مربوط میشااود .در ایانت
متحده امریکا ،سارمایهگذاری مساتقيم خارجی نس

به س

بسيار پایين و تاریخی آن در سال  2154ميالدی 4 ،برابر

شااد .جریانات ساارمایهگذاری مسااتقيم خارجی در کشااورهای در حال توسااعه آساايایی ،به عنوان بزرگترین واردکنندگان
ساارمایه مسااتقيم خارجی در جهان در سااال  2151ميالدی ،از نيم ميليارد دنر فراتر رف

و به این ترتيب ،این گروه

کشورها همچنان جایگاه نخس را در اختيار دارند.
این در حالی اسا که جذب سرمایهگذاری مستقيم خارجی در ایران ،برای سومين سال متوالی با کاهش مواجه شد و در
ساال  2151ميالدی به  2111ميليون دنر رسيد .جذب سرمایه خارجی در سال  2154ميالدی  2511ميليون دنر و در
ساال  2159ميالدی  9111ميليون دنر بوده اس  .با این حال ،سرمایهگذاری ایران در خارج از کشور ،از  33ميليون دنر
در سال  2154ميالدی به  593ميليون دنر در سال  2151افزایش یاف .

وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت امور اقتصادی
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در ایران ،سارمایهگذاری خارجی از نوع ادغام و تملک ( )M&Aدر سال  2151ميالدی همچون چند سال ق ل ،صفر بوده
و فقط برای ساال  2152ميالدی  51ميليون دنر برآورد شاده اس  .سرمایهگذاری گرینفيلد یا جدید نيز در سال 2151
ميالدی 922 ،ميليون دنر اعالم شاده که نسا

به رقم  932ميليون دنر در ساال ق ل و نس

به کشورهای مشابه در

من قه کاهش داشته اس .
ترکيه به عنوان بزرگترین واردکننده ساارمایه در غرب آساايا ،در سااال  2151ميالدی با  91درصااد افزایش در حدود 52
ميليارد دنر سارمایه مستقيم خارجی جلب کرد که بيشتر از نوع سرمایهگذاری ادغام و تملک بوده و به این ترتيب ،ترکيه
در رت ه پنجمين واردکننده ساارمایه در بين کشااورهای در حال توسااعه آساايا قرار میگيرد .امارات متحده عربی نيز 55
ميليارد دنر جذب نمود و جذب سارمایه مساتقيم خارجی در عربستان سعودی در س

 3ميليارد دنر باقی ماند .بر این

اساس ،سرمایهگذاری مستقيم خارجی ایران در مقایسه با کشورهای من قه ،بسيار کم بوده اس .
به نظر میرسااد صاارف نظر از عوامل خارجی همچون تحریمها و روابط اقتصااادی و مالی محدود با سااایر کشااورها ،عدم
بهرهگيری کشااور از ظرفيتهای بانی ترتي ات برون سااراری خدمات و روشااهای ادغام و تملک ( )M&Aو س ا

بساايار

پایين ساارمایهگذاریهای جدید (گرینفيلد) در کاهش مداوم ساارمایهگذاری مسااتقيم خارجی ایران نقش مهمی داشااته
اسا  .این در حالی اس که با لغو تحریمهای بينالمللی ،تمایل قابلتوجهی از سوی سرمایهگذاران خارجی و عالقهمندان
به کساابوکار ،برای مشااارک

با ایران به وجود آمده و رت ه اعت اری بينالمللی در حال به ود اساا  .در این راسااتا

پيشنهادات زیر ارائه میگردد:
 .5کمک به رفع عدم تعادلهای مهم اقتصاد ایران از طریق:
-

ارتقاء بهره وری

-

تقوی اقتصاد ملی با افزایش سرمایهگذاری داخلی با تکيه بر پسانداز ملی

-

کاهش وابستگی توليد به نهادههای وارداتی

-

کاهش وابستگی صادرات به نف

 .2اصالح ساختار سياستگذاری از طریق:
-

تالش برای افزایش امني سارمایهگذاری از طریق ث ات در سياستهای دول و عدم تغيير مداوم قوانين و کاهش
ریسک سرمایهگذاری در کشور

-

تدوین سياس های اولوی های سرمایهگذاری و تعيين زمينههای سرمایهگذاری صادرات محور
جلب و جذب ساارمایهگذاری خارجی در پروژههای مشااارک

بخشهای عمومی -خصااوصاای( )PPPهمچون

طرحهای زیربنایی ،پروژههای عمرانی و ...
-

اصالح ساختار حقوقی ،فرهنگی و اجتماعی در راستای ارتقاء احترام به حقوق مالکي فردی
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-

هماهنگی دول و بخش خصوصی در تعامل با سرمایهگذاران خارجی

-

لزوم خروج تدریجی دول از فرایند قيم گذاری کان و خدمات و روی آوردن هرچه بيشتر به اقتصاد بازار

-

تالش بيش از پيش در به ود محيط کسااب و کار کشااور و کمک به ظهور و پویایی صاانایع و کارآفرینان داخلی
برای جلب مشارک

-

شرکای خارجی (بهعنوان سرمایهگذار یا عرضهکننده فناوری)

لزوم حضااور و مشااارک

فعاننه در مجامع و گردهماییهای بينالمللی در حوزه ساارمایهگذاری و همکاری با

سازمانهای بينالمللی متولی تعيين و اعالم ریسک ،در راستای کاهش برآورد ریسک سرمایهگذاری در کشور
-

توساااعه و گساااترش همکاریهای من قهای و بينالمللی و انعقاد موافقتنامههای سااارمایهگذاری ،در قالب
قراردادهای دو و چند جان ه و اجرای جدیتر توافقات پيشااين (در یک سااال گذشااته قراردادهای دو جان ه با
کشورهای مختلف منعقد شده اس )

 .9اتخاذ سياستهای تشویقی:
-

مشوق های مقرراتی :ارتقاء امني سرمایهگذاری از طریق تضمين سرمایه خارجی از طرف دول و قوه قضائيه

-

مشوقهای مالی :اعت ارات مشخصی از طرف بانک مرکزی برای سرمایهگذاریهای زیربنایی در نظر گرفته شود.

-

مشاوقهای مالياتی :در راساتای حمای از سارمایهگذاری با هدف صادرات ،معافيتهای مالياتی به سرمایهگذاران
خارجی صادر کننده همچون صادرکنندگان داخلی تخصيص یابد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت امور اقتصادی

گزارش آنکتاد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان و ایران ( 6102میالدی) | ۵

