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چکیده

گــزارش ســاالنه ســرمایه گــذاری جهانــی آنکتــاد بــا نظــارت بــر روندهــای ســرمایه گــذاری جهانــی و منطقــه ای و تحــوالت 

گــزارش 2022 آنکتــاد،  کنــد.  گــذاری ملــی و بیــن المللــی بــه سیاســتگذاران ایــن حــوزه کمــک مــی  سیاســت ســرمایه 

ســرمایه گــذاری  در اهــداف توســعه پایــدار و کاهــش تغییــرات آب و هــوا، همچنیــن روندهــای مالــی پایــدار در بازارهــای 

گــذاری  گــزارش، جریــان جهانــی ســرمایه  کنــد.  براســاس ایــن  گــذاران نهــادی را بررســی مــی  ســرمایه و در بیــن ســرمایه 

ــا 64 درصــد رشــد نســبت بــه  ــا بهبــود یافتــه و ب کرون گیــری  مســتقیم خارجــی در ســال 2021 بــه ســطح قبــل از همــه 

ــه ویــژه تامیــن  ــه 1.58 تریلیــون دالر رســیده اســت. ایــن بهبــود پرشــتاب ناشــی از تبــادالت تجــاری و ب ســال قبــل ب

گیرانــه و محــرک هــای زیرســاختی  کــه البتــه تحــت شــرایط مالــی ســهل  گرفتــه  مالــی پــروژه هــای بیــن المللــی شــکل 

تشــویق شــده بــود. 

گانــه تأمیــن غــذا، تهیــه ســوخت و تأمیــن مالــی، همــراه بــا  پیامدهــای جنــگ در اوکرایــن بــا بحران هــای ســه 

اســتمرار همه گیــری کوویــد-19 و اختــاالت آب و هوایــی، بــر نگرانــی هــا بــه ویــژه در کشــورهای درحــال توســعه افــزوده 

اســت. خطــر قابــل توجهــی وجــود دارد کــه شــتاب بهبــود در ســرمایه گــذاری بیــن المللــی پیــش از موعــد متوقــف شــود 

گــردد.   و تــاش هــا بــرای تقویــت تأمیــن مالــی بــرای توســعه پایــدار بــا مشــکل مواجــه  

کــه  نســبت  میــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال 2021 بــه 1.4 میلیــارد دالر رســیده اســت 

گــذاری خارجــی در  کــه رونــد ســرمایه  بــه ســال قبــل، حــدود شــش درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت 

ایــران طــی یــک دهــه گذشــته نزولــی بــوده و بــه یــک ســوم تقلیــل یافتــه اســت. چالــش هــای عمــده ســرمایه گــذاری در 

ایــران ناشــی از چالــش هــای ســاختاری اقتصــاد ایــران اســت. ریســک بــاالی اقتصــادی کشــور عمدتــًا بدلیــل تحریــم 

هــای خارجــی، عــدم ثبــات اقتصــادی، عــدم درک درســت ســرمایه گــذاران از جایــگاه اقتصــادی ایــران، موانــع حقوقــی 

کارآمــدی سیســتم قضایــی کشــور در حمایــت از ســرمایه و ســرمایه گذار خارجــی از جملــه موانــع عمــده  و ضعــف و نا

جــذب ســرمایه خارجــی در ایــران برشــمرده مــی شــود.
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1-مقدمه
کرونــا بهبــود یافــت و  گیــری  گــذاری مســتقیم خارجــی در ســال 2021 بــه ســطح قبــل از همــه  جریــان جهانــی ســرمایه 

بــا 64 درصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل بــه حــدود 1.6 تریلیــون دالر رســید. ایــن بهبــود پرشــتاب ناشــی از تبــادالت 

گیرانــه و  کــه البتــه تحــت شــرایط مالــی ســهل  گرفــت  تجــاری و بــه ویــژه تامیــن مالــی پــروژه هــای بیــن المللــی شــکل 

گــذاری در حــوزه هــای جدیــد در بخــش  محــرک هــای زیرســاختی تشــویق شــده بــود. بــا ایــن حــال، بهبــود ســرمایه 

ــد  ــرمایه گذاری مول ــکننده س ــد ش ــن رش ــت. ای ــکننده اس ــوز ش ــعه( هن ــال توس ــورهای در ح ــژه در کش ــه وی ــت )ب صنع

احتمــاًال در ســال 2022 ادامــه خواهــد داشــت. 

محیــط جهانــی ســرمایه گــذاری بیــن المللــی در حالیکــه هنــوز بــا عواقــب ویــروس کرونــا درگیــر بــود، بــا شــروع جنگ 

در اوکرایــن، بــه طــرز چشــمگیری تغییــر یافــت. ایــن جنــگ اثراتــی فراتــر از حــد تصــور دارد و باعــث بحــران هزینــه 

ــا افزایــش قیمــت انــرژی و مــواد  گردیــده و میلیاردهــا نفــر را در سراســر جهــان تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، ب زندگــی 

گــذاران  کنــد. عــدم اطمینــان ســرمایه  کاهــش مــی دهــد و نگرانــی بدهــی را تشــدید مــی  کــه درآمــد واقعــی را  غذایــی 

گــذاری مســتقیم خارجــی جهانــی در ســال جــاری  گریــزی مــی توانــد فشــار نزولــی قابــل توجهــی بــر ســرمایه  و ریســک 

گانــه تأمیــن غــذا، تهیــه ســوخت و تأمیــن مالــی، همــراه بــا  واردکنــد. پیامدهــای جنــگ در اوکرایــن بــا بحران هــای ســه 

کوویــد-19 و اختــاالت آب و هوایــی، بــر نگرانــی هــا بــه ویــژه در کشــورهای درحــال توســعه افــزوده  همه گیــری مــداوم 

گــذاری بیــن المللــی، پیــش از موعــد متوقــف  کــه شــتاب بهبــود در ســرمایه  اســت. خطــر قابــل توجهــی وجــود دارد 

گــردد. شــود و تــاش هــا بــرای تقویــت تأمیــن مالــی بــرای توســعه پایــدار بــا مشــکل مواجــه  

گــذاری بــه کشــورهای در حــال توســعه در ســال 2022 و پــس از   پیــش بینــی اثــرات جنــگ بــر جریــان ســرمایه 

کشــورهای آســیای مرکــزی )بــا روابــط ســرمایه گذاری نزدیــک در  آن دشــوار اســت. جــدای از تأثیــرات مســتقیم بــر 

گانــه-  منطقــه(، تأثیــر آن بــر ســایر کشــورها عمدتــًا غیرمســتقیم خواهــد بــود و بــه میــزان مواجهــه آنهــا بــا بحــران ســه 

گــر از مــرور  مــواد غذایــی، ســوخت و تأمیــن مالــی - ناشــی از درگیــری و بی ثباتــی اقتصــادی و سیاســی بســتگی دارد. ا

ــود - در طــول بحــران  ــاال ب ــا ایــن حــد ب کــه قیمــت مــواد غذایــی ت ــاری  روندهــای گذشــته نشــانه ای باشــد،آخرین ب

غذایــی 2007-2008 - شــورش هایــی در بیــش از 60 کشــور رخ داد.

گــذاری  نتیجــه ایــن تغییــرات بــرای چشــم انــداز توســعه از اهمیــت زیــادی برخــوردار خواهــد بــود. نیــاز بــه ســرمایه 

در ظرفیــت تولیــد مولــد در اهــداف توســعه پایــدار و در زمینــه کاهــش تغییــرات آب و هــوا و ســازگاری بــا آن، بســیار زیــاد 

گــذاری مســتقیم  گــذاری فعلــی در ایــن حــوزه هــا بــه اتفــاق آرا مثبــت نیســت و جریــان ســرمایه  اســت. رونــد ســرمایه 

گــذاری صنعتــی ضعیــف و بســیار پاییــن تــر  خارجــی در جهــان در ســال 2021 بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. ســرمایه 

گــذاری در اهــداف توســعه هــزاره )تامیــن  گیــری، بــه ویــژه در فقیرتریــن کشورهاســت. ســرمایه  از ســطح قبــل از همــه 
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مالــی پــروژه هــای زیرســاخت هــا، امنیــت غذایــی، آب و فاضــاب و بهداشــت( در حــال رشــد اســت امــا بــرای رســیدن 

کاهــش تغییــرات آب و هوایــی، بــه ویــژه انــرژی هــای  گــذاری در  کافــی نیســت. ســرمایه  بــه اهــداف تــا ســال 2030 

گــذاری در  ، در حــال رونــق اســت، امــا بیشــتر آن در کشــورهای توســعه یافتــه باقــی مانــده اســت و ســرمایه  تجدیدپذیــر

زمینــه ســازگاری بــا تغییــرات آب و هوایــی همچنــان بــه خوبــی عقــب اســت.

بــا  می توانــد  اوکرایــن  در  جنــگ  کــه  می دهنــد  نشــان  جدیــد  شــاخص های  از  برخــی  ای،  نگران کننــده  بطــور 

ــه  ــد، ب ــه ای بودن گلخان ــای  گازه ــار  ــش انتش کاه ــه  ــد ب ــًا متعه ــه قب ک ــورهایی  ــیلی در کش ــوخت فس ــد س ــش تولی افزای

ــی  ــزرگ چندملیت ــرکت ب ــر 5000 ش کث ــال 2022، ا ــه اول س ــه ماه ــود. در س ــل ش ــرژی تبدی ــال ان ــرد در انتق ــک عقب گ ی

کــه صنایــع اســتخراجی  کردنــد. در حالــی  پیــش بینــی هــای درآمــد خــود را بــرای ســال 2022 بــه ســمت پاییــن اصــاح 

گاز 22 درصــد و زغــال ســنگ 32  کردنــد، درآمــد نفــت و  درآمدهــای مــورد انتظــار خــود را بــه ســمت بــاال بازبینــی 

درصــد افزایــش یافــت. شــرکت های فعــال  در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر بازبینی هــای نزولــی )به طــور متوســط 

کنونــی، ســال ها  کــه شــرایط  کردنــد و ایــن بــاور را تحکیــم مــی بخشــد  22 درصــد( از درآمدهــای مــورد انتظــار را منتشــر 

کننــده اســت زیــرا  پیشــرفت بــه ســمت ســرمایه گذاری در انــرژی پایــدار را معکــوس می کنــد. ایــن امــر بــه ویــژه نگــران 

انتشــار جهانــی CO2 ناشــی از احتــراق انــرژی و فرآیندهــای صنعتــی در ســال 2021 افزایــش یافــت و بــه باالتریــن ســطح 

ســاالنه خــود رســیده اســت.

کــه بیشــتر مــورد  کــه بودجــه بــه حوزه هایــی هدایــت شــود  ، ضــروری اســت  بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار

، اجــرای اصاحــات  نیــاز کشــورهای در حــال توســعه اســت. امــا بســیج منابــع داخلــی نیــز مــورد نیــاز اســت. از ایــن منظــر

گــروه 20 و ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه، یــک گام بــزرگ بــه جلــو ذکــر شــده  مالیاتــی بین المللــی بــه رهبــری 

اســت. هــدف آنهــا تضمیــن پرداخــت ســهم منصفانــه مالیــات از ســوی شــرکت های چندملیتــی در فعالیت هــا اســت. بــا 

کــه قبــًا  کــرده اســت،  ایــن حــال، جنــگ در اوکرایــن بســیج منابــع داخلــی را در کشــورهای در حــال توســعه پیچیــده تــر 

کرونــا و افزایــش فراوانــی بایــای طبیعــی در زمینــه تغییــرات آب و هوایــی بدتــر شــده اســت. در بحبوحــه  گیــری  بــا همــه 

کشــورها مجبــور  کافــی بــرای بازســازی،  ، بــدون مکانیســم هــای چندجانبــه  ســطوح بدهــی رو بــه افزایــش و ناپایــدار

کار عنــوان  کاهــش دهنــد. ســازمان بین المللــی  کــه بایــد آن را افزایــش دهنــد،  هســتند فضــای مالــی خــود را در زمانــی 

می کندکــه شــکاف تأمیــن مالــی حمایــت اجتماعــی در کشــورهای در حــال توســعه 1.2 تریلیــون دالر در ســال اســت. ایــن 

کــه آنکتــاد بــه عنــوان شــکاف ســاالنه در تأمیــن مالــی اهــداف هــزاره  میــزان بخشــی از 4.3 تریلیــون دالر منابعــی اســت 

کلیــدی بــرای ســرمایه گذاری  کــه ســرمایه گذاری بین المللــی نقــش مکمــل  تخمیــن می زنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 

گــذاری بیــن  عمومــی داخلــی دارد و قوانیــن مالیاتــی جدیــد بــر نحــوه ترویــج ســنتی - و اغلــب رقابــت - بــرای ســرمایه 

المللــی از طریــق نــرخ هــای مالیاتــی پاییــن، مشــوق هــای مالــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی تأثیــر خواهــد گذاشــت.



5 چشم انداز سرمایه گذاری جهانی
 با نگاهی به وضعیت ایران

ــرای کشــورهای  ــه تنهــا از منظــر درآمــد، بلکــه از منظــر جــذب ســرمایه گذاری نیــز فرصتــی ب اصاحــات مالیاتــی ن

در حــال توســعه اســت. بــا ایــن حــال، کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل فقــدان ظرفیــت فنــی بــرای مقابلــه بــا 

موثــر  اقدامــات  از  مانــع  می توانــد  کــه  ســرمایه گذاری  معاهــده  تعهــدات  به دلیــل  و  مالیاتــی  تغییــرات  پیچیدگــی 

سیاســت مالــی شــود، در پاســخ بــه ایــن اصاحــات بــا محدودیــت هایــی مواجــه هســتند. جامعــه بیــن المللــی 

کار را از طریــق کمک هــای فنــی، بــا توافــق بــر ســر راه حــل مشــکات ناشــی  کنــد. می توانــد ایــن  موظــف اســت کمــک 

کشــورها  کــه از درآمدهــای مالیاتــی فقیرتریــن  از توافق نامه هــای ســرمایه گذاری بین المللــی، و بــا ایجــاد تدابیــری 

محافظــت می کنــد، انجــام دهــد. ایــن تــاش هــا بایــد بخشــی از یــک تــاش چندجانبــه گســترده تــر بــرای مهــار جریــان 

هــای مالــی غیرقانونــی، بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه باشــد. در ســال هــای آینــده شــاهد اجــرای اصاحــات 

ــر سیاســت  ــود. انتظــار مــی رود ایــن اصاحــات پیامدهــای عمــده ای ب اساســی در مالیــات بیــن المللــی خواهیــم ب

ــد،  کنن ــی  ــتفاده م ــادی اس ــژه اقتص ــق وی ــی و مناط ــای مال ــوق ه ــه از مش ک ــورهایی  ــژه در کش ــه وی ــذاری، ب گ ــرمایه  س

داشــته باشــد. 

2-روندها و چشم انداز سرمایه گذاری جهانی 
جریــان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ســال 2022 احتمــاًال در یــک مســیر نزولــی حرکت می کنــد و در بهترین حالت 

ثابــت می مانــد. بعیــد اســت شــتاب رشــد ســال 2021 تــداوم یابــد. در حــال حاضــر نشــانه هایی از افزایــش ریســک گریزی 

کــه  در بیــن ســرمایه گذاران قابــل مشــاهده اســت، بطوریکــه داده هــای اولیــه بــرای ســه ماهــه اول 2022 نشــان می دهــد 

تعــداد پروژه هــای جدیــد 21 درصــد و تأمیــن مالــی پروژه هــای بیــن المللــی 4 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

گــذاری مســتقیم خارجــی در ســال 2021 باعــث رشــد در همــه مناطــق شــده اســت. بــا ایــن حــال،  بهبــود ســرمایه 

تقریبــًا ســه چهــارم افزایــش رشــد ســرمایه گــذاری جهانــی مربــوط بــه کشــورهای توســعه یافتــه اســت، کــه میزان ســرمایه 

گــذاری مســتقیم خارجــی آن بــه 746 میلیــارد دالر رســیده اســت )بیــش از دو برابــر میــزان ســال 2020(. ایــن افزایــش 

کتســاب و ســود انباشــته بــاالی شــرکت هــای چنــد ملیتــی بــوده اســت. اینهــا بــه  بیشــتر ناشــی از معامــات ادغــام و ا

نوبــه خــود منجــر بــه جریانهــای مالــی قابــل توجــه درون بنگاهــی و نوســانات عمــده ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی 

گــذاری عمــده شــده انــد.  کــز ســرمایه  در مرا

نمــودار شــماره )1( جریــان ورود ســرمایه طــی یــک دهــه گذشــته فاصلــه ســالهای 2012 تــا 2021 را نشــان مــی دهــد. 

کــه ماحظــه مــی شــود، جریــان ورود ســرمایه در جهــان طــی یــک دهــه گذشــته افــت و خیــز زیــادی داشــته  همانگونــه 

کاهشــی را نشــان مــی دهــد و الگــوی مزبــور عینــًا در کشــورهای توســعه یافتــه نیزمشــاهده  و در مجمــوع رونــد مایــم 

مــی شــود. امــا در کشــورهای درحــال توســعه ایــن رونــد تقریبــًا ثابــت وبــا شــیب مایــم مثبــت دنبــال شــده اســت.
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» نمودار شماره 1- روند ورود سرمایه در جهان ومناطق توسعه یافته و در حال توسعه 2021-2012 »تریلیون دالر

در ســال 2021، ســودآوری 5 هــزار شــرکت بــزرگ چندملیتــی دو برابــر شــد و بــه بیــش از 8 درصــد از فــروش رســید. 

ســود بــه ویــژه در کشــورهای توســعه یافتــه بــه دلیــل آزاد شــدن تقاضــای ســرکوب شــده، هزینــه هــای تامیــن مالــی 

پاییــن و حمایــت قابــل توجــه دولــت بــاال بــوده اســت. علیرغــم ســود بــاال، اشــتهای شــرکت هــای چنــد ملیتــی بــرای 

ســرمایه گــذاری در دارایــی هــای مولــد جدیــد در خــارج از کشــور ضعیــف باقــی مانــده اســت. در حالــی کــه تامیــن مالــی 

کتســاب هــای فرامــرزی 43 درصــد افزایــش یافتــه انــد.  پروژه هــای بین المللــی زیرســاخت محور 68 درصــد و ادغــام و ا

کــه هنــوز  گرفتــه در حــوزه هــای جدیــد در ســال 2021 تنهــا 11 درصــد افزایــش یافتــه  تعــداد ســرمایه گذاری های صــورت 

گــذاری حــوزه هــای  کلــی اعامیــه هــای ســرمایه  کرونــا مــی باشــد.  ارزش  کمتــر از ســطح قبــل از همه گیــری  یــک پنجــم 

جدیــد 15 درصــد افزایــش یافتــه و بــه 659 میلیــارد دالر رســیده اســت، امــا در کشــورهای در حــال توســعه در حــدود 

259 میلیــارد دالر ثابــت مانــده اســت )پاییــن تریــن ســطح ثبــت شــده( کــه البتــه ایــن موضــوع نگــران کننــده اســت، زیرا 

گــذاری هــای جدیــد در صنعــت بــرای رشــد اقتصــادی و چشــم انــداز توســعه بســیار مهــم اســت. ســرمایه 

کندتــر از مناطــق توســعه یافتــه رشــد  گــذاری مســتقیم خارجــی بــه اقتصادهــای در حــال توســعه  جریــان ســرمایه 

کــرده امــا همچنــان بــا 30 درصــد افزایــش بــه 837 میلیــارد دالر رســیده اســت. ایــن افزایــش عمدتــًا نتیجــه عملکــرد 

کارائیــب، و افزایــش در آفریقــا بــوده اســت. ســهم  رشــد قــوی در آســیا، بهبــود نســبی در آمریــکای التیــن و منطقــه 

ــر از 50 درصــد باقــی مانــده اســت. کمــی باالت کشــورهای در حــال توســعه در جریــان هــای جهانــی 
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ــارد 	  ــه 83 میلی ــال 2020 ب ــارد دالر در س ــا از 39 میلی ــه آفریق ــی ب ــتقیم خارج ــذاری مس گ ــرمایه  ــان ورود س جری

کننــدگان ســرمایه، افزایــش متوســطی در جــذب ســرمایه  کثــر دریافــت  دالر در ســال 2021 رســیده اســت. ا

ــزرگ  ــی ب ــش مال کن ــک ترا ــط ی ــا توس ــاره آفریق ــرمایه در کل ق ــذب س ــد. ج ــته ان ــی داش ــتقیم خارج ــذاری مس گ

کــم تحــرک باقــی  ــد  ــذاری در حــوزه هــای جدی گ درون بنگاهــی افزایــش یافتــه اســت. اعامیه هــای  ســرمایه 

مانــده انــد، امــا تأمیــن مالــی پروژه هــای بین المللــی بــا رشــد قــوی در صنایــع اســتخراجی 26 درصــد افزایــش 

یافتــه اســت.

در آســیای در حــال توســعه، علی رغــم موج هــای متوالــی کرونــا، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی برای ســومین 	 

کننــده  ســال متوالــی بــه باالتریــن حــد خــود حــدود 619 میلیــارد دالر رســید. آســیا بزرگتریــن منطقــه دریافــت 

گــذاری مســتقیم خارجــی جهانــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. بــا  کــه40 درصــد از ســرمایه  ســرمایه اســت 

ایــن حــال، جریــان ورودی همچنــان بســیار متمرکــز اســت. شــش اقتصــاد بیــش از 80 درصــد ســرمایه گذاری 

مســتقیم خارجــی در منطقــه را تشــکیل می دهنــد.

کارائیــب بــا 56 درصــد افزایــش بــه 134 میلیــارد دالر 	  گــذاری مســتقیم خارجــی در آمریــکای التیــن و  ســرمایه 

کاهــش بیشــتری را  رســید. بیشــتر اقتصادهــا شــاهد بازگشــت جریــان هــای ورودی بودنــد و تنهــا برخــی از آنهــا 

کرونــا بــود. کل جریــان ورودی حــدود  گیــری  کــه ناشــی از بحــران هــای اقتصــادی ناشــی از همــه  کردنــد  تجربــه 

گیــری باقــی مانــده اســت. کمتــر از ســطح قبــل از همــه  15 درصــد 

کارائیــب بــا 56 درصــد افزایــش بــه 134 میلیــارد دالر 	  گــذاری مســتقیم خارجــی در آمریــکای التیــن و  ســرمایه 

کاهــش بیشــتری  رســید. بیشــتر اقتصادهــا شــاهد بازگشــت جریــان هــای ورودی بودنــد و تنهــا برخــی از آنهــا 

گیــری بــود. کل جریــان ورودی حــدود 15  کــه ناشــی از بحــران هــای اقتصــادی ناشــی از همــه  کردنــد  را تجربــه 

گیــری باقــی مانــده اســت. کمتــر از ســطح قبــل از همــه  درصــد 

کشــورهای در حــال توســعه در  گــذاری بیــن المللــی در بخــش هــای مرتبــط بــا اهــداف توســعه پایــدار در  ســرمایه 

گــذاری در حــوزه هــای جدیــد و  ســال 2021 بــه میــزان 70 درصــد افزایــش یافــت. مجمــوع اعامیــه هــای ســرمایه 

کرونــا  تأمیــن مالــی پروژه هــای بین المللــی در بخش هــای مرتبــط بــا اهــداف هــزاره تقریبــًا 20 درصــد از ســطح قبــل از 

فراتــر رفتــه اســت.  بیشــتر رشــد بــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر اختصــاص یافتــه اســت. فعالیت هــای ســرمایه گذاری در 

ســایر بخش هــای مرتبــط بــا اهــداف هــزاره از جملــه زیرســاخت ، غــذا و کشــاورزی و بهداشــت، بهبــود نســبی را شــاهد 

بــوده انــد.  پروژه هــای انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی، بخــش عمــده ســرمایه گذاری های تغییــرات آب و 

هوایــی را نشــان می دهنــد. ســرمایه گذاری خصوصــی بین المللــی در بخش هــای تغییــرات آب و هوایــی تقریبــًا بــه 



چشم انداز سرمایه گذاری جهانی8
 با نگاهی به وضعیت ایران

ــه  ک ــود  ــی ش ــذاری م گ ــرمایه  ــه س ــعه یافت ــورهای توس ــد در کش ــش از 60 درص ــی دارد. بی کاهش ــد  ــاری رون ــور انحص ط

85 درصــد از پــروژه هــا صرفــًا بــه صــورت خصوصــی تأمیــن مالــی مــی شــوند. در مقابــل، تقریبــًا نیمــی از پروژه هــا در 

کشــورهای در حــال توســعه نیازمنــد نوعــی مشــارکت بخــش عمومــی هســتند.

گــذاری اهــداف هــزاره و تغییــرات آب و  تامیــن مالــی پــروژه هــای بیــن المللــی بــه طــور فزاینــده ای بــرای ســرمایه 

ــا شــرایط تامیــن مالــی  ــی پــروژه هــای بیــن المللــی را مــی تــوان ب هوایــی مهــم اســت. عملکــرد رشــد قــوی تامیــن مال

گــذاران بــازار مالــی بــرای مشــارکت در پــروژه هــای  مطلــوب، محــرک هــای زیرســاختی و مشــوق قابــل توجــه ســرمایه 

کننــدگان مالــی متعــدد دارنــد، توضیــح داد. ایــن ابــزار همچنیــن دولــت هــا را قــادر  کــه نیــاز بــه تامیــن  بــزرگ مقیــاس 

گــذاری عمومــی را افزایــش دهنــد. مــی ســازد تــا از طریــق مشــارکت مالــی خصوصــی، ســرمایه 

روندهــای  دیجیتــال،  چندملیتــی  هــای  بنــگاه  و  هــا  بنــگاه  کوچک تریــن  بزرگ تریــن،  مقایســه  نهایــت،  در 

کامــًا متضــادی را نشــان می دهــد. فــروش 100 بنــگاه چنــد ملیتــی دیجیتــال برتــر منتخــب آنکتــاد در  ســرمایه گذاری 

کرونــا  کــرده اســت و بیمــاری  طــول پنــج ســال گذشــته پنــج برابــر ســریعتر از 100 بنــگاه چنــد ملیتــی برتــر ســنتی رشــد 

باعــث افزایــش بســیار زیــاد آن شــده اســت. بزرگتریــن شــرکت هــای چنــد ملیتــی بیشــتر در ســرمایه گــذاری حــوزه هــای 

ــد. چندملیتــی هــای دیجیتــال  کنن ــی  ــارکت م ــاب مش کتس ــام و ا ــتر در ادغ ــال بیش ــای دیجیت ــی ه ــد چندملیت جدی

گــذاری نســبتا کمــی در دارایــی هــای فیزیکــی نیــاز دارنــد.  بــرای دســتیابی بــه بازارهــای خــارج از کشــور بــه ســرمایه 

کــرده  تولیــد بیــن المللــی توســط چنــد ملیتــی هــای دیجیتــال و بــزرگ بــه طــور مــداوم و بــا ســرعت هــای متفــاوت رشــد 

اســت. در مقابــل، ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی توســط شــرکت هــای کوچــک و متوســط رو بــه کاهــش اســت. طــی 

گــذاری حــوزه جدیــد از 5.7 بــه 1.3  پنــج ســال گذشــته، ســهم شــرکتهای کوچــک و متوســط در پــروژه هــای ســرمایه 

کاهــش یافتــه اســت. درصــد 

3-تحوالت سیاستگذاری در حوزه سرمایه گذاری
در ســال 2021، ســرعت سیاســت گذاری ســرمایه گذاری بــا 109 اقــدام جدیــد، 28 درصــد کمتــر از ســال 2020، بــه ســطح 

کــه مشــخصه  گــذاری اضطــراری بــود  گــذاری ســرمایه  قبــل از همه گیــری بازگشــت. ایــن نشــان دهنــده پایــان سیاســت 

گــذارد.  ســال اول همــه گیــری کرونــا بــود. بــا ایــن حــال، بحــران همچنــان بــر ماهیــت اقدامــات تأثیــر مــی 

کشــورهای توســعه یافتــه بررســی هــای موشــکافانه از ورود ســرمایه خارجــی بــه دلیــل ماحظــات امنیتــی را افزایــش 

دادنــد، حفاظــت از شــرکت هــای اســتراتژیک را در برابــر تصاحــب خارجــی گســترش دادنــد و ســهم اقدامــات نامطلــوب 

کشــورها ســازوکار غربالگــری  گــذاری را بــه باالتریــن حــد خــود )42 درصــد( رســاندند. معــدودی از  بــرای ســرمایه 

کردنــد. در  برابــر تشــدید  کردنــد و ســازوکارهای موجــود را حداقــل دو  را اتخــاذ  ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 

کــه غربالگــری ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی را انجــام می دهنــد، 63 درصــد از ورودی هــای  مجمــوع، کشــورهایی 
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ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و 70 درصــد از ذخایــر را تشــکیل می دهنــد )در مقایســه بــا بــه ترتیــب 52 و 67 

ــال 2020(.  ــد در س درص

گــذاران خارجــی را ملــزم نمــود، بــرای دســتیابی بــه حداقــل 10 درصــد  بــه عنــوان مثــال کشــور دانمــارک ســرمایه 

ســهام در یــک شــرکت دانمارکــی و همچنیــن بــرای تأســیس یــک شــرکت جدیــد در بخــش هــای منتخــب، مجــوز قبلــی 

کننــد. دولتــی دریافــت 

کــرد هرگونــه کســب بیــش از 10 درصــد ســهام یــا حــق رای در اجــرای یــک پــروژه زیرســاختی حیاتــی  کی اعــام  اســلوا

گیــرد. عربســتان ســعودی  ممکــن اســت در پرتــو اختــال احتمالــی نظــم عمومــی یــا امنیــت ملــی مــورد بازبینــی قــرار 

کــه وظیفــه آن شناســایی بخــش هــا  کــرد  گــذاری خارجــی ایجــاد  یــک کمیتــه دائمــی وزیــران بــرای تحقیقــات ســرمایه 

یــا شــرکت هــای حســاس و اســتراتژیک اســت کــه ممکــن اســت ســرمایه گــذاری خارجــی در آنهــا بــر امنیــت ملــی یــا نظــم 

عمومــی تأثیــر بگــذارد. 

کشــورهای در حــال توســعه، بیشــتر محدودیت هــای ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــا هــدف حمایــت  در 

کــه در بخش هــا و فعالیت هــای  کوچــک و متوســط یــا شــرکت هایی  از شــرکت های داخلــی از جملــه شــرکت های 

اســتراتژیک فعالیــت می کننــد و همچنیــن افزایــش محتــوای داخلــی وضــع شــده اســت. کشــورهای در حــال توســعه 

کــه ســرمایه  گــذاری ادامــه دادنــد و نقــش مهمــی را  بــه اتخــاذ تدابیــر اولیــه بــرای آزادســازی، ترویــج یــا تســهیل ســرمایه 

کیــد قــرار دادنــد. اقدامــات  کنــد، مــورد تا گــذاری مســتقیم خارجــی در اســتراتژی هــای بهبــود اقتصــادی آنهــا ایفــا مــی 

ــذاری را تشــکیل مــی دهــد،  گ ــرای ســرمایه  ــًا 40 درصــد از تمــام اقدامــات مســاعدتر ب ــذاری تقریب گ تســهیل ســرمایه 

گــذاری مســتقیم خارجــی )30 درصــد( و مشــوق هــای  بــه دنبــال آن گشــایش فعالیــت هــای جدیــد بــرای ســرمایه 

کار در  ــب و  ــهولت کس ــت س ــدف تقوی ــا ه ــزی ب ــال اندون ــوان مث ــه عن ــرار دارد. ب ــد( ق ــد )20 درص ــذاری جدی گ ــرمایه  س

گــذاری ارتقــاء داد. ایــن کشــور همچنیــن  گــذاری کشــور را بــه ســطح وزارت ســرمایه  ، هیــأت هماهنگــی ســرمایه  کشــور

کمتــر از ســه مــاه، رونــد صــدور مجــوز  کارگــران خارجــی قراردادهــای  گیــری از  بــا چشــم پوشــی از الزامــات طــرح بهــره  

ــهیل  ــتند تس ــی هس ــران خارج کارگ ــتخدام  ــال اس ــه دنب ــه ب ک ــاوری را  ــر فن ــی ب ــتارت آپ های مبتن ــرای اس ــتخدام ب اس

کــه  کرد.اندونــزی همچنیــن ســرمایه گذاران خارجــی ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت غیربانکــی را ملــزم نمــوده اســت 

کننــد و 51 درصــد از حــق رای در اختیــار ســرمایه گذاران اندونزیایــی  حداقــل 15 درصــد ســهام اندونزیایــی را تضمیــن 

باشــد. مکزیــک، قانــون هیدروکربــن را اصــاح کــرده تــا بــه دولــت اختیــارات جدیــدی بــرای اعمــال کنتــرل هــای نظارتــی 

ــای  ــد. آفریق کن ــا  ــور اعط ــن کش ــط ای ــده توس ــد ش ــت تولی ــوخت و نف ــادرات س ــازی، واردات و ص ــره س ــع، ذخی ــر توزی ب

کــه بــر اســاس آن شــرکت هــای امنیتــی خصوصــی بایــد حداقــل 51 درصــد  کــرده  جنوبــی از یــک الــزام جدیــد رونمایــی 

کــرد کــه  تحــت مالکیــت و کنتــرل شــهروندان آفریقــای جنوبــی باشــند.. هنــد، سیســتم ملــی تــک پنجــره ای راه انــدازی 
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کارآفرینــان و مشــاغل خواهــد شــد.  گــذاران،  تبدیــل بــه محلــی بــرای اخــذ تأییدیــه هــا و مجوزهــای مــورد نیــاز ســرمایه 

کــه بــه ســرمایه گذاران خارجــی  کــرده ســت  در امــارات متحــده عربــی، شــهر ابوظبــی نظــام مجــوز مجــازی راه انــدازی 

ــه اقامــت قبلــی و از هــر  ــرای انجــام تجــارت در ابوظبــی بــدون نیــاز ب ــا مجــوز اقتصــادی ب غیرمقیــم اجــازه می دهــد ت

کننــد. مکانــی خــارج از ایــن کشــور دریافــت 

گــذاری بــه 75 مــورد رســید  در ســه ماهــه اول ســال 2022 تعــداد اقدامــات جدیــد سیاســتی در حــوزه ســرمایه 

کنــش بــه جنــگ در اوکرایــن بــود. تحریم هــا و ضدتحریم هــای تأثیرگــذار بــر ســرمایه گذاری مســتقیم  ــًا در وا کــه عمدت

خارجــی بــه و از فدراســیون روســیه، بــاروس و مناطــق غیردولتــی شــرق اوکرایــن 70 درصــد از تمــام اقدامــات اتخــاذ 

شــده در ســه ماهــه اول 2022 را تشــکیل می دهنــد. چندیــن تحــول قابــل توجــه، اصــاح نظــام موافقــت نامــه هــای 

ســرمایه گــذاری بیــن المللــی را در ســال 2021 ســرعت بخشــید. مــواردی همچــون انعقــاد موافقت نامه هــای اقتصادی 

بــزرگ منطقــه ای نســل جدیــد، فســخ معاهــدات ســرمایه گــذاری دوجانبــه بــزرگ نســل قدیــم، همچنیــن توجــه بیشــتر 

کمیــت ســرمایه گــذاری بیــن  سیاســت گــذاران بــه تســهیل ســرمایه گــذاری، تغییــرات آب و هــوا و حقــوق بشــر نیــز بــر حا

المللــی تأثیــر خواهــد گذاشــت. بــرای دومیــن ســال متوالــی، تعــداد موافقــت نامــه هــای خاتمــه یافتــه از تعدادموافقــت 

گــذاری تــازه منعقــد شــده بیشــتر شــده اســت.  نامــه هــای ســرمایه 

کردنــد و بــه طــور مؤثــر  گــذاری بیــن المللــی منعقــد  در ســال 2021،تعــداد 13 کشــور موافقــت نامــه هــای ســرمایه 

گــذاری بیــن المللــی جهــان را  کــه تعــداد کل موافقــت نامــه هــای ســرمایه  حداقــل 86 موافقــت نامــه را فســخ نمودنــد 

کــه در ســال 2021 امضــا شــده اند،  بــه 3288 رســاند. مطابــق بــا توصیه هــای سیاســتی آنکتــاد، موافقــت نامــه هایــی 

همچنــان شــامل بســیاری از مقــررات اصاح گــرا بــا هــدف حفــظ فضــای نظارتــی و در عیــن حــال ترویــج ســرمایه گذاری 

بــرای توســعه هســتند.  

4-روند وضع مالیات بر سرمایه گذاری
ســرمایه گــذاری بیــن المللــی و سیاســت هــای مالیاتــی بــه طــور جدایــی ناپذیــری بــه هــم مرتبــط هســتند. سیاســتهای 

گــذاری بیــن المللــی اســتفاده مــی شــود. کشــورها  مالیاتــی در سراســر جهــان بــه عنــوان ابــزاری بــرای ترویــج ســرمایه 

بــرای جــذب ســرمایه گــذاران بــه بخــش هــا یــا مناطــق اولویــت دار بــه انــواع انگیــزه هــای مالــی متکــی هســتند. تجزیــه و 

تحلیــل اقدامــات سیاســت ســرمایه گــذاری مرتبــط بــا مالیــات اتخــاذ شــده در سراســر جهــان طــی دهــه گذشــته نشــان 

کاهــش مالیــات بــر درآمــد شــرکتی  از رایج تریــن  کــه مشــوق های مبتنــی بــر ســود، ماننــد معافیــت مالیاتــی و  می دهــد 

و گســترده ترین مشــوق ها هســتند.

گرچــه نحــوه  مشــوق هــا معمــوًال محــدود بــه زمــان نیســتند و بــر اســاس معیارهــای شــفاف تخصیــص نمــی یابند.ا

اعطــای مشــوق هــا در کشــورهای مختلــف بســیار متفــاوت اســت، بــه طــور متوســط، 70 درصــد از مشــوق هــا بــر اســاس 



11 چشم انداز سرمایه گذاری جهانی
 با نگاهی به وضعیت ایران

گــذاران اختصــاص داده مــی شــود. عــاوه  کــره بــا ســرمایه  کــه در دســترس عمــوم نیســت یــا مذا اختیــار بــه معیارهایــی 

بــر ایــن، تنهــا حــدود نیمــی از مشــوق هــای مالیاتــی ارائــه شــده در سراســر جهــان در دهــه گذشــته محــدود بــه زمــان 

بــوده، بــا ســهم کمتــر در آفریقــا )35 درصــد( و آســیا )40 درصــد(.

ــا  کــه مــی تواننــد ب کنــد  ــر دولــت هــا تحمیــل مــی  گــذاری بیــن المللــی تعهداتــی را ب موافقــت نامــه هــای ســرمایه 

کثرموافقــت نامــه هــا مالیــات را از دامنــه  کننــد. ا ک ایجــاد  اقدامــات مالیاتــی انجــام شــده در ســطح ملــی اصطــکا

کــه آنهــا طیــف گســترده ای از اقدامــات مربــوط بــه مالیــات را، اعــم از کاربــرد  خــود مســتثنی نمــی کننــد، بــه ایــن معنــی 

کــه ســرمایه گذاران در 165 مــورد پرونــده  عمومــی یــا خــاص، پوشــش مــی دهنــد. داده هــای آنکتــاد نشــان می دهــد 

گــذاری، اقدامــات مالیاتــی مرتبــط را بــه چالــش کشــیده اند. راهنمــای  اختافــی بــر اســاس موافقــت نامــه ســرمایه 

کــه در ســال 2021 منتشــر شــد،  گــذاری  گــذاران مالیاتــی در مــورد موافقــت نامــه هــای ســرمایه  آنکتــاد بــرای سیاســت 

ک بــا سیاســت مالیاتــی اســت. گزینــه هــای اصــاح موافقــت نامــه هــا بــرای بــه حداقــل رســاندن خطــر اصطــکا شــامل 

5- وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران
ــرمایه گذاری  ــزان س ــان، می ــی جه ــرمایه گذاری خارج ــت س ــوص وضعی ــاد در خص ــال 2022 آنکت ــزارش س گ ــاس  ــر اس ب

کــه  بــا افزایــش 83  مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال 2021 بــه 1 میلیــارد و 425 میلیــون دالر رســیده اســت 

کــه ســرمایه  میلیــون دالری نســبت بــه ســال قبــل، حــدود 6.18 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت 

کاهــش  گــذاری خارجــی در ایــران در ســال هــای 2020 و 2019 و 2018 بــه ترتیــب 11 درصــد، 36.4 درصــد و 30 درصــد 

گــذاری خارجــی در ایــران طــی یــک دهــه گذشــته نزولــی بــوده و بــه یــک  نشــان مــی دهــد. در مجمــوع رونــد ســرمایه 

کــه رونــد مزبــور در مــدت زمــان یــاد شــده در بیــن  ســوم تقلیــل یافتــه اســت )نمــودار شــماره 2(. ایــن در حالــی اســت 

کشــورهای در حــال توســعه بــا شــیب مایمــی صعــودی بــوده اســت.
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نمودار شماره 2- روند جذب سرمایه گذاری خارجی ایران طی سالهای 2021-2012- میلیارد دالر

گذشــته میــادی در جهــان، 1.582 تریلیــون دالر جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم  گــزارش، ســال  بــر اســاس ایــن 

کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن، 619 میلیــارد و 171 میلیــون دالر بیشــتر اســت. ســهم ایــران از  خارجــی انجــام شــده 

گــذاری در جهــان 0.09 درصــد اســت. ســهم ایــران در ســال 2020 برابــر بــا 0.13 درصــد و در ســال   ایــن میــزان ســرمایه 

گــزارش، ایــران در ســال 2021 )1400( در جایــگاه هشــتادم کشــورهای  2019 برابــر بــا 0.09 درصــد بــود. بــر اســاس ایــن 

ســرمایه پذیــر جهــان قــرار دارد.

بــا اینکــه همیشــه ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی کشــورهای توســعه یافتــه از ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی 

ــد معکــوس شــد و در ســال 2021 ادامــه  ــوده اســت امــا در ســال 2020، ایــن رون کشــورهای در حــال توســعه بیشــتر ب

گــذاری مســتقیم خارجــی انجــام شــده در جهــان در ســال  یافــت. ســهم کشــورهای در حــال توســعه از کل ســرمایه 

2021 نزدیــک بــه 52.87 درصــد برابــر بــا 836 میلیــارد و 571 میلیــون دالر بــوده اســت. ایــن رقــم در ســال 2020 برابــر 

بــا 66.3 درصــد بــود. کشــورهای توســعه یافتــه 745 میلیــارد و 739 میلیــون دالر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 

کــه 47.12 درصــد کل ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در جهــان اســت. ایــن رقــم در ســال 2020 برابــر  کردنــد  جــذب 

گــذاری مســتقیم  کرونــا در ســال 2020 بــر میــزان جــذب ســرمایه  بــا 31.2 درصــد بــود. بــه نظــر مــی رســد، آغــاز شــیوع 

خارجــی کشــورهای توســعه یافتــه بــه شــدت تاثیــر گذاشــته اســت و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.

گــذاری مســتقیم خارجــی طــی دودهــه گذشــته در جهــان و منطقــه و  ــزان انباشــت ســرمایه ســرمایه  بررســی می

مقایســه وضعیــت ایــران نیــز نشــان مــی دهــد وضعیــت ایــران از نظــر میــزان رشــد جــذب ســرمایه طــی ایــن ســالها در 
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مقایســه بــا کشــورهای منطقــه مناســب اســت بطوریکــه رشــد انباشــت ســرمایه در ایــران در ســال 2010 نســبت بــه ســال 

2000 حــدود 11 برابــر و در ســال 2021 نســبت بــه 2010 حــدود 2 برابــر شــده اســت. در میــان کشــورهای منطقــه، امــارات 

متحــده عربــی چنیــن وضعیتــی دارد و ســایر کشــورها نتوانســته انــد در هــر دو دوره چنیــن رکــوردی بــه ثبــت برســانند. 

بــا ایــن وجــود، میــزان انباشــت ســرمایه خارجــی 60 میلیــارد دالری ایــران در ســال 2021 نســبت بــه عمــده کشــورهای 

منطقــه بســیار پاییــن تــر اســت و در ایــن خصــوص کشــورهای امــارات، عربســتان، ترکیــه و مصــر بــا انباشــت ســرمایه 

بیــن 120 تــا 260 میلیــارد دالر پیشــتازند ) جــدول 1(.

گــذاری در ایــران ناشــی از چالــش هــای ســاختاری اقتصــاد ایــران اســت. ریســک بــاالی  مهمتریــن چالــش ســرمایه 

ــذاران  گ ــم هــای خارجــی، عــدم ثبــات اقتصــادی، عــدم درک درســت ســرمایه  ــًا بدلیــل تحری اقتصــادی کشــور عمدت

کارآمــدی سیســتم قضایــی کشــور در حمایــت از ســرمایه و  ــگاه اقتصــادی ایــران، موانــع حقوقــی و ضعــف و نا از جای

ســرمایه گذار خارجــی از جملــه موانــع عمــده جــذب ســرمایه خارجــی در ایــران برشــمرده مــی شــود.

جدول1-میزان جذب سرمایه گذاری خارجی )انباشت شده( 2000-2021

200020102021 

) 7.319.145.4جهان )تریلیون دالر

کشورهای پیشرفته
) 5.813.933.1)تریلیون دالر

کشورهای درحال توسعه
) 1.5612.3)تریلیون دالر

ایران
) 60*2.629*)میلیارد دالر

کستان پا
) 6.919.833)میلیارد دالر

ترکیه
) 18.8188120.7)میلیارد دالر

عربستان سعودی
) 17.5176261)میلیارد دالر

امارات متحده عربی
) 171.5*1.0664*)میلیارد دالر

مصر
) 19.573137)میلیارد دالر

*ارقام برآوردی 
Source: UNCTAD World Investment Report, 2022
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6-جمع بندی
ــت.  ــورده اس ــره خ گ ــی  ــرمایه خارج ــذب س ــد ج ــی و رش ــرمایه گذاری داخل ــا س ــور ب ــک کش ــی ی ــش خصوص ــعه بخ توس

 ) ســرمایه گذاران، چــه داخلــی و چــه خارجــی، بــه یــک محیــط خــوب ســرمایه گذاری )یــا یــک محیــط توانمندســاز

ــا از  کــه فرصت هــای ســودآور را می یابنــد ســرمایه گذاری می نماینــد و تــاش می کننــد ت نیــاز دارنــد. ایــن افــراد جایــی 

ریســک و خطــر دوری نماینــد. منابــع طبیعــی، بازارهــای داخلــی بــزرگ و هزینــه هــای کمتــر تولیــد در صنایــع صادراتی، 

جذب کننــده ســرمایه گذاران اســت. محیــط ســرمایه گذاری یــک عامــل مهــم موفقیــت در ارتقــای ســطح ســرمایه گذاری 

یــک کشــور محســوب می شــود و بــر نــرخ رشــد اقتصــای آن کشــور تاثیــر می گــذارد. محیــط ســرمایه گذاری توســط چنــد 

عامــل به هــم تنیــده شــکل می گیــرد. ایــن عوامــل شــامل چارچــوب باثبــات اقتصــاد کان، ثبــات و امنیــت خارجــی، 

کارآمــد، دردســترس بــودن ســرمایه انســانی و وجــود  کارآ، سیســتم مالــی  سیاســتهای خــرد اقتصــادی،  نهادهــای 

ســاختارهای فنــی و فیزیکــی می باشــند.

گــذاری خارجــی در ایــران طــی یــک دهــه گذشــته نزولــی بــوده و بــه یــک ســوم تقلیــل یافتــه اســت.  رونــد ســرمایه 

کــه رونــد مزبــور در مــدت زمــان یــاد شــده در بیــن کشــورهای در حــال توســعه بــا شــیب مایمــی  ایــن در حالــی اســت 

گــذاری در ایــران ناشــی از چالــش هــای ســاختاری اقتصــاد ایــران  صعــودی بــوده اســت. مهمتریــن چالــش ســرمایه 

اســت. ریســک بــاالی اقتصــادی کشــور عمدتــًا بدلیــل تحریــم هــای خارجــی، عــدم ثبــات اقتصــادی، عدم درک درســت 

کارآمــدی سیســتم قضایــی کشــور در حمایــت  ســرمایه گــذاران از جایــگاه اقتصــادی ایــران، موانــع حقوقــی و ضعــف و نا

از ســرمایه و ســرمایه گذار خارجــی از جملــه موانــع عمــده جــذب ســرمایه خارجــی در ایــران برشــمرده مــی شــود.

بدیهــی اســت عواملــی همچــون ایجــاد زمینــه و فراهــم نمــودن زیرســاخت قانونــی، مقرراتــی و عملیاتــی الزم بــرای 

بکارگیــری روشــها و ابزارهــای متنــوع و نویــن تامیــن مالــی، تصویــر ســازی و تدویــن و طراحــی بســته هــای تشــویقی 

گــذاران خارجــی، تنظیــم و اجــرای سیاســت هــای پولــی، مالــی و ارزی  و برنامــه هــای عملیاتــی بــرای جــذب ســرمایه 

مناســب،کنترل تــورم و توســعه زیرســاختهای اقتصــادی از طریــق رفــع تدریجــی تحریــم هــا مــی توانــد در جــذب 

گــذاری خارجــی ایــران موثــر باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه رفــع موانــع یــاد شــده در کوتــاه مــدت بعیــد بــه نظــر مــی  ســرمایه 

رســد، لــذا چشــم انــداز آینــده جــذب ســرمایه خارجــی بــا وجــود موانــع یــاد شــده چنــدان مثبــت ارزیابــی نمــی شــود.
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