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  ش:موضوع گزار

 موانع موجود در جذب سرمایه گذاری خارجیتبیین 
 تاریخ ارائه گزارش:

17/05/1396 
 تنظیم کننده:

 نجمه ایزدی
 

 مقدمه -1

 را توليد بخش تواند مي سرمايه. دانست حاضر قرن اقتصادي هاي پديده ترين مهم از يکي توان مي را  خارجي گذاري سرمايه

 سرمايه فقدان. شود اقتصادي توسعه و رشد و مردم زندگي سطح بهبود تجارت، رشد موجب توليد، افزايش با و ببخشد تحرک

 که آن بر عالوه و است شده شناخته نيافتگي توسعه و فقر باطل دور در کشورها از بسياري آمدن گرفتار اصلي عوامل از يکي

 راه. انجامد مي اقتصادي فقر به بعد مرحله در و شود مي ملي توليد سطح ماندگي عقب موجب دارد، دنبال به را گسترده بيکاري

 از توسعه حال در کشورهاي استفاده نيافتگي، توسعه و فقر باطل دور از خروج و سرمايه کمبود مشکل بر آمدن فائق اصلي حل

 .است شده عنوان خارجي گذاري سرمايه جذب کلي طور به و يافته توسعه کشورهاي در شده انباشته هاي سرمايه

 خارجي مستقيم گذاري سرمايه آنکتاد، نظر به جمله از. است شده ارائه مختلفي تعاريف خارجي مستقيم گذاري سرمايه براي

 يا حقيقي شخصيت مستمر نفع و کنترل کننده منعکس و بوده مدت بلند  مناسبات متضمن که گذاري سرمايه از است عبارت

 .باشد گذار سرمايه موطن خارج در واقع شرکتي در کشور يک مقيم حقوقي

 گذاري سرمايه جذب. باشد مي خارجي گذاري سرمايه جذب مهم راهکارهاي از يکي سرمايه جذب هدف با ها پروژه معرفي

 مشارکت با يا و مستقيما خارجي گذار سرمايه يا کشور که مستقيم گذاري سرمايه: گيرد انجام مختلف طرق به تواند مي خارجي

 اوراق و سهام خريد طريق از معموال که غيرمستقيم گذاري سرمايه و کند مي گذاري سرمايه به مبادرت داخلي گذاران سرمايه

 توسط ها ريسک از بسياري مستقيم گذاري سرمايه روش در. گيرد مي صورت خارجي گذاران سرمايه توسط بورس در قرضه

 به پايان تا را پروژه صحيح و درست انجام ريسک و کرده مالي تأمين بايد گذار سرمايه خود شود؛ مي داده پوشش گذار سرمايه

 خارجي، بازارهاي به دسترسي فني، دانش و دهد نمي افزايش را دولت مالي تعهدات بار روش اين که اين ضمن. گيرد مي عهده

 .دارد همراه به نيز را کار نيروي وري بهره افزايش و مديريت در بهبود دنيا، روز تکنولوژي از استفاده

 خالصه طور به موجود موانع بعد بخش در. گردد مي بررسي خارجي گذاري سرمايه جذب در ايران عملکرد ابتدا گزارش اين در

 .شود مي آورده مطالب بندي جمع نيز پايان در. شود مي ارائه الزم راهکارهاي آن از پس و شده مطرح
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  سرمايه جذب در ايران عملکرد -2

 نبوده حاکم کشور در خارجي مستقيم گذاري سرمايه به خوبي نظر عراق، و ايران جنگ پايان تا و اسالمي انقالب اول دهه در

 رفتار در بد سابقه همين اما شد، دگرگون خارجي گذاري سرمايه به کشور والنمسئ رويکرد اقتصادي، توسعه اول برنامه از. است

 تحريم انواع و آمريکا متحده اياالت ويژه به صنعتي پيشرفته کشورهاي با خارجي مناسبات در تنش و المللي بين هاي شرکت با

 ايران مالي و اقتصادي انزواي ،1391 سال از المللي بين هاي تحريم تشديد با. شد تبديل خارجي سرمايه جذب اصلي موانع به ها،

 .شد بسته ايران روي به مالي بازارهاي و جهاني اقتصاد با تعامل هاي راه همه تقريبا و شد کامل

 رتبه کشور 141 بين خود هاي ظرفيت اساس بر ايران گذشته، سال 5 طي مختلف، شاخص 12 از استفاده با آنکتاد محاسبات طبق

 110 رتبه ايران نهايي، عملکرد طبق که صورتي در. دارد قرار ترکيه و برزيل هند، از باالتر که داده اختصاص خود به را 54 تا 51

 .است آورده دست به کشور 141 بين در را

 بين داخلي ناخالص توليد از درصدي عنوان به خارجي مستقيم گذاري سرمايه ورود جريان خالص شاخص زير، جدول در

 الجزاير، يمن، عراق، قطر، عربستان، مراکش، امارات، تونس، بحرين، عمان، اردن، اسرائيل، لبنان، ايران،) منا منتخت کشورهاي

 گرجستان، مصر، بحرين، آذربايجان، ارمنستان، افغانستان، ايران،) انداز چشم سند منتخب کشورهاي همچنين و( کويت و مصر

 امارات، ترکمنستان، ترکيه، تاجيکستان، عربستان، قطر، پاکستان، عمان، لبنان، قرقيزستان، کويت، قزاقستان، اردن، اسرائيل، عراق،

 .است آمده 2015 تا 2006 هاي سال براي 1404( يمن و ازبکستان

 2006-2015 انداز چشم سند و منا منتخب کشورهاي در خارجي گذاري سرمايه جذب در ايران رتبه: 1 جدول

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

کشور  16رتبه ايران در بين  14 15 15 14 14 13 13 14 14 11

 منتخب منا

کشور  24رتبه ايران در بين  22 23 22 21 21 19 20 20 21 19

 1404منتخب سند چشم انداز 

 جهاني بانک: منبع
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 در کشور بنامطلو وضع 2015 سال در فوق شاخص در جهان کشور 186 بين از ايران 165 رتبه کسب و فوق جدول مالحظه با

 .شود مي ديده خارجي گذاري سرمايه جذب

 ايران در خارجی گذاری سرمايه جذب موانع -3

 :نمود خالصه زير صورت به توان مي را ايران در خارجي گذاري سرمايه جذب بر موجود موانع اهم

 خارجی گذاری سرمايه ريسک میزان -3-1      

 سرمايه امنيت و کند امنيت احساس که رود مي جايي به و است فراري سرمايه زيرا است اولويت در گذاري سرمايه امنيت نخست

 خارجي سياست و سياسي فضاي در شفافيت و سرمايه و کار پول، کاال، بازارهاي در شفافيت مقررات، و قوانين انواع تابع گذاري

 و کسب محيط امنيت و سرمايه سود بازگشت سرمايه، اصل حفظ: کند حاصل اطمينان چيز 3 از بايد حداقل گذار سرمايه. است

 ريسک درجه. باشد پايين آن پذيري ريسک درجه و شده تضمين کشور آن امنيت که شود مي کشوري وارد خارجي سرمايه. کار

 که کشورهايي در. شود مي تعيين کشور هر اجتماعي -اقتصادي هاي شاخص از استفاده با المللي بين نهادهاي توسط نيز پذيري

 سرمايه، بازگشت از اطمينان عدم دليل به و بوده باال گذاري سرمايه ريسک نيستند برخوردار مناسبي سياسي ثبات و امنيت از

 سرمايه جذب در هستند پرتنش خارجي سياست داراي که کشورهايي شده ثابت دنيا تمام در. گيرد نمي صورت گذاري سرمايه

 سرمايه ورود براي مطلوبي شرايط پايين پذيري ريسک درجه عامل مورد در ايران. کنند مي عمل ناموفق بسيار خارجي گذاري

 ريسک ترينبزرگ خود، 2017 سال گزارش اولين در پول الملليبين صندوق. شود مي محسوب پرخطر کشورهاي جزء و نداشته

 را ايران اقتصاد منابع، از بسياري خشکاندن با تواندمي وقوع صورت در که امري. داندمي برجام فروپاشي از ترس را ايران اقتصاد

 .بکشاند رکود سوي به دوباره

 لحاظ به ايران منطقه، فعلي شرايط در و حاضر حال در که گردد مي مشاهده شود بررسي ديگر اي زاويه از امنيت مقوله چنانچه

 از بسياري به نسبت ايران وضعيت کند، گذاري سرمايه منطقه در بخواهد کسي اگر حداقل و دارد خوبي بسيار وضعيت امنيتي

 .است بهتر بسيار فارس خليج حاشيه کشورهاي حتي و پاکستان ترکيه، عراق، جمله از خاورميانه کشورهاي
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 خارجی گذاری سرمايه به نسبت منفی ذهنیت -3-2       

 خارجي گذاريسرمايه براي فرهنگي زمينه. باشد مي زمينه اين در تاريخي ناموفق تجربه از ناشي چيز هر از بيشتر کشورمان در

 و رويتر قراردادهاي نظير ايران در خارجي گذاريسرمايه اوليه هايجريان که چرا است همراه ظن سوء نوعي با هميشه ايران در

 .اندشده کشور در خارجي گذاريسرمايه به نسبت ناخوشايندي فرهنگ يک گيريشکل باعث و داشته استعماري جنبه دارسي

 نهادی و حقوقی قانونی، موانع -3-3      

 جذب قوانين که معناست آن به موضوع اين. است ساده و سهل مقررات و قوانين خارجي سرمايه جذب در ديگر موثر نکته

 و قوانين با ايران مقررات و قوانين مقايسه مواردي چنين مورد در. کند تسهيل را خارجي هاي سرمايه جذب گذاري سرمايه

 قوانين برخي. است برخوردار کمتري جذابيت از ما قوانين دهد مي نشان... و عربستان ترکيه، مانند طراز هم کشورهاي مقررات

 از برداري الگو منظور به دقيق تطبيقي مطالعه يک بايد زمينه اين در و دارد اصالح به اساسي نياز تجارت و بيمه کار، بخش در

 .گيرد صورت اند، بوده موفق خارجي گذاري سرمايه جذب در قوانين اصالح با که کشورهايي

 کار قانون -3-3-1      

 خواهد مي کافرما که فرض پيش اين با قانون اين. است کار قانون گذاري، سرمايه ناامني و ناکارآمدي عوامل مهمترين از يکي

 و کارگر ميان اعتماد عدم لهمسئ اين. است گرفته شکل شود، مي عمل اين از مانع کار قانون و کند استثمار را کارمند و کارگر

 در نه و کارفرما و کارگر منافع همسويي مبناي بر بايد کار قانون. است شده موجب را توليد و گذاري سرمايه ناامني و کارفرما

 .شود تنظيم آنها منافع تضاد جهت

 اجتماعی تامین قانون -3-3-2      

 سود درصد 30 اجتماعي نهاد اين. داراست را خدمات ارائه خط ترين پايين با ها نرخ باالترين از يکي ايران اجتماعي تامين

 .ندارد اقتصادي توجيه هيچ و دهد مي افزايش را توليد هزينه درصد 30 اين. کند مي جذب را کارگر حقوق و کارفرما

 بیمه -3-3-3

 مواجه غيره و قرارداد نقض پول، انتقال ريسک مالي، و جاني امنيت عدم مالکيت، سلب قبيل از خطراتي با گذار سرمايه چنانچه

 تا کنند مي استفاده مختلفي هاي روش و ابزارها کشورها نگراني اين رفع راستاي در. کرد نخواهد گذاري سرمايه به اقدام باشد،
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 متاسفانه. است خارجي گذار سرمايه براي بيمه قوانين اجراي ها روش اين از يکي. برسانند ممکن حداقل به را گذار سرمايه نگراني

 سرمايه که است خارجي گذاري سرمايه از حمايت و تشويق قانون آن، جايگزين و است نشده جدي توجه مهم اين به ما کشور در

 .کند مي بيمه شدن ملي جمله از مواردي در را خارجي هاي

 اقتصادی موانع -4-3       

 ارز نرخ نوسان -4-3-1      

 افتد، مي اتفاق نوسان که زماني. دارد نهايي کاالي شده تمام قيمت و خارجي گذاري سرمايه بر منفي تاثير ارز نرخ نوسان

 دنبال به را زيادي قيمت افزايش اين که بپردازند را آن التفاوت مابه بايد اند، کرده وارد خارجي آالت ماشين که کارخانجاتي

 .دهد پوشش را ارز نوسان از ناشي قيمت افزايش اين بتواند که باشد داشته دهي سود چنان که نيست صنعتي هيچ واقع در. دارد

 که حالي در شود،مي قيمت تعيين محلي ارز به پروژه يک توليدات و هافرآورده که است اين ارز نرخ خصوص در ديگر مسئله

 تامين خواهان گذارانسرمايه بنابراين،. شودمي تامين خارجي ارزي منابع از گذاريسرمايه قراردادهاي در سرمايه از مهمي بخش

 اهداف به دستيابي منظور به را هايي مکانيسم بايد بانکي نظام بنابراين. هستند بينانه واقع نرخ به خارجي ارز به سرمايه فرع و اصل

 ارز به داخلي پول تبديل براي کافي مالي پشتوانه وجود خارجي، ارز به داخلي پول اشکال بدون تبديل امکان: آورد وجود به زير

 .تبديل از پس خارجي ارز نمودن خارج امکان قبول، قابل سطحي در ارز تبديل نرخ نگهداري خارجي،

 رسانیاطالع موانع -4-3-2      

 در سرمايه هاي کانون از داخلي متقاضيان شناخت عدم و اطالعات ضعف از يکي است؛ مطرح سو دو از رساني اطالع موانع

 هاي کانون اطالع عدم به ديگري و شودمي ناشي مذاکره فنون به آشنايي عدم و ها سرمايه جذب دقيق شرايط ندانستن و جهان

 .گرددمي باز کشور در اقتصادي هاي فرصت و بازده داراي هاي طرح وجود از گذارسرمايه

 تورم از ناشی درآمد مستقیم تبديل امکان عدم -2-4-3      

 شاخص افزايش نتيجه در و رساند فروش به را خود غيرنقدي سرمايه سرمايه، صاحب گذاري،سرمايه دوران پايان از پس چنانچه

 رسانده ثبت به غيرنقدي سرمايه عنوان به سرمايه ورود هنگام آنچه از بيش درآمدي خود غيرنقدي سرمايه فروش راه از ها، قيمت
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 را آن صرفا تواند مي بلکه. ندارد ايران از نمودن خارج منظور به ارز به را قيمت اختالف اين تبديل حق آورد، دست به است،

 .کند ايراني کاالهاي صدور صرف

 ايران در خارجی گذاریسرمايه زمانی محدوديت -5-3      

 ايران در گذاريسرمايه جواز که شودمي مستفاد چنين ايران در خارجي گذاريسرمايه قانون اجراي نامه آيين مقررات مفاد از

 اصل و سود سرمايه صاحب مدت، اين شدن سپري از پس اگر. شودمي درج سرمايه صاحب مجوز در که است مدتي به محدود

 جلب اجراي نامه آيين و قانون مقررات با مطابق نيز خود گذاريسرمايه ادامه براي نسازد، منتقل ايران از خارج به را خود سرمايه

 .ماند خواهد محروم قانوني هاي حمايت از نکند، تحصيل مجدد مجوز خارجي، گذاريسرمايه حمايت و

 مالی و بانکی موانع و تحريم -6-3      

 دستکاري مالي هاي صورت رسد مي نظر به. هستند ورشکسته عمالً را آنها از بسياري و داشته نابساماني اوضاع ايراني هاي بانک

 به کشور مالي گردش سيستم شدنوصل و الملليبين مالي تعامالت براي بزرگ مانعي ايراني هاي بانک ناشفاف عملکرد و شده

 .ندارد خارجي دولت کارشکني يا برجام به ربطي البته که است خارج

 چه آينده در است قرار دانند نمي گذاران سرمايه. است خارجي گذاري سرمايه جذب عدم داليل از ديگر يکي بانکي تحريم

 پس که رفت مي انتظار گونه اين. شود برچيده کامل طور به يا باشد داشته ادامه ها تحريم دوباه است قرار آيا و دهد رخ اتفاقي

 نامه ضمانت و گارانتي و بازکرده سي ال بتوان  که طوري به شود انجام راحتي به مالي تبادالت و آزاد ها بانک سوئيفت برجام از

 .کنند برداشت شده، باز هاي سي ال از توانستند مي نيز ديگر کشورهاي و نموده صادر را بانکي هاي

  اقتصاد بودن بسته -7-3      

 که زماني تا. است خارجي گذاري سرمايه جذب موانع از ديگر يکي دولتي با خصوصي بخش رقابت ناتواني و اقتصاد بودن بسته

 هاي مکانيزم بايد رو اين از شود؛ مي مشکل کشور در گذاريسرمايه کار باشد، داشته وجود زيادي هاي هزينه با بزرگ دولتي

 اين وخامت بيانگر خود 2017 سال در کشور 190 بين از ايران 120 رتبه. شود دولتي اقتصاد هاي مکانيزم جايگزين آزاد اقتصاد

 .باشد مي موضوع
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 گسترده ديوانساالری و پیچیده اداری مقررات -3-8  

 خارجي گذاري سرمايه جذب در ديگر مانع خارجي گذاري سرمايه قانون در کامل شفافيت و صراحت عدم و بروکراسي وجود

 گذار سرمايه براي خصوص به مجوز اخذ پيچيده و طوالني روند موازي، و مشابه نهادهاي وجود پاگير، و دست مقررات. است

 قانون حکومت. گردد مي خارجي گذار سرمايه دادن فراري به منجر خارجي گذارانسرمايه هويت احراز سخت رويه و خارجي

 .گردد نمي اجرا شود، مي زياد وقتي مقررات حقيقت در. ندارد همخواني متعدد هاي نامه آيين و زياد مقررات اجراي با

 ايران در خارجی گذاری سرمايه جذب بهبود راهکارهای -4

 اقتصادي رشد فرآيند به کمک نظير اقتصادي خرد و کالن هايشاخص بر خارجي گذاري سرمايه فراوان مثبت آثار وجود با

 کمک جديد، هاي فناوري و دانش انتقال و توليد توليد، ظرفيت افزايش و سرمايه انباشت طريق از گذاري سرمايه پذيرنده کشور

 مديريت و تر وسيع مراتب به فروش بازار داشتن اختيار در زايي، اشتغال و اقتصادي امنيت ايجاد ها، پرداخت تراز تعادل بهبود به

 تجاري هاي فرصت خلق و ايجاد عمومي، رفاه سطح افزايش بازاريابي، هاي تکنيک توسعه و فروش ميزان افزايش کارآمدتر،

 خارجي هاي گذاري سرمايه بيشتر چه هر جذب براي را کشور محيط بهبود... و مالياتي درآمدهاي توسعه نتيجه در و جديد

 .است ضروري

 جامعه در مثبت عمومی باور ايجاد -4-1      

 اقتصادي توسعه فرآيند در منابع اين بودن مفيد و کارايي به نسبت عمومي باور خارجي، گذاري سرمايه جذب شرط ترين مهم

 جذب منابع اين کند، مي سلطه ايجاد کشور در خارجي گذاري سرمايه حضور که باشد حاکم ايده اين که زماني تا. است کشور

 گذاري سرمايه جذب که برسد نتيجه اين به کشور و جهان روز واقعيات درک با سياسي نخبگان عمومي باور بايد. شد نخواهند

 نام به بايد که نيست معنا بدان اين. است ضروري و الزم امري جهاني اقتصاد در آن حيات و کشور توسعه براي خارجي هاي

 جذب خارجي سرمايه که کرد طراحي چارچوبي کشورها ديگر همانند بلکه پذيرفت را ديگران سلطه خارجي گذاري سرمايه

 .نيايد وجود به سلطه و شود

 گذاری سرمايه بهینه جذب جهت مناسب هايی زيرساخت ايجاد -4-2      

 کنسرسيوم تشکيل آزاد، مناطق در خصوص به فرودگاه و بندر راه، ارتباطي، سيستم نظير مناسب فيزيکي هايزيرساخت ايجاد

 و صنعتي هاي تشکل به ويژه نگاه آنها، نمودن عملياتي و سازي فعال و معدني و صنعتي هاي رشته اکثر در مختلف هاي
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 مناطق در معدن و صنعت تفکر کانون تشکيل کوچک، صنايع گذاري سرمايه ضمانت صندوق تشکيل ،(ها NGO)معدني

 اقتصادي توجيه داراي هاي پروژه معرفي نمايشگاه همچنين و صادرات دائمي نمايشگاه ايجاد کار، و کسب محيط بهبود مختلف،

 .دارند مالي تأمين به نياز که

 المللی بین روابط بهبود -3-4

 و گذاري سرمايه چندجانبه هايپيمان انعقاد المللي، بين مجامع در عضويت جهاني، عرصه در قوي ديپلماتيک روابط برقراري

 دعوت جهت در دوست کشورهاي با مذاکره خارجي، گذاران سرمايه اعتماد جلب منظور به المللي بين مناسبات در تنش از پرهيز

 با ارتباط ما، کشور و گذار سرمايه کشور بين بانکي امور تسهيل جهت تالش ها، پروژه مالي تأمين براي آنها گذاران سرمايه

 بازدهي و گذاري سرمايه هاي پروژه معرفي تکنولوژي، و اوليه مواد کننده تأمين کشورهاي و ما محصوالت خريدار کشورهاي

 المللي بين معتبر هاي سايت وب در آن هاي

 مقررات و قوانین  اصالح -4-4

 نامه آيين و قوانين زمينه در شفافيت ايجاد  و سرمايه بازار در خارجي گذاري سرمايه براي مانع و جامع و واحد قانون يک تدوين

 شدن نزديک بازار، در گذاري قيمت روندهاي در دولت جاي بي هاي دخالت عدم ها، گيري تصميم در ثبات و ها بخشنامه و ها

 خارجي، گذاريسرمايه جذب فرآيند تسهيل و تسريع براي دولتي بخش اهتمام المللي،بين سرمايه بازار مقررات و قوانين به

 ايران عضويت ها، ماليات و تجارت کار، قوانين بازبيني منطقه، گذاريسرمايه جذب در پيشرو هايشرکت تجارب از برداريبهره

 WTO مانند تجارت جهاني هاي پيمان در

 دولت مناسب های دخالت -4-5      

 اعمال از جلوگيري و خصوصي و فردي مالکيت وتضمين احترام طريق از خصوصي بخش تقويت الزم، اقتصادي امنيت ايجاد

 به بيهوده تسهيالت و امتيازات اعطاي عدم و اقتصادي هاي فعاليت و قراردادها تضمين سالم، رقابتي فضاي ايجاد و قانون فوق

 هايسياست اجراي مالي، و اداري فساد با جدي مبارزه خواري، رانت و رانت ايجاد از جلوگيري براي گذاري سرمايه هاي بخش

 و بودجه کسري کنترل مالي، و پولي هماهنگ هاي سياست ايجاد شده، ريزي برنامه صورت به سازي خصوصي و آزادسازي

 کشور اقتصاد سالمت هايشاخص عنوان به ارزي باثبات رژيم يک استقرار و تورم
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 سیاسی ريسک کاهش-4-6      

. گيرد قرار توجه مورد بايد خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب در اقتصادي ريسک کاهش اندازه به نيز سياسي ريسک کاهش

 روابط اگر شرايط اين در. است متکي خود متبوع دولت به بيگانه کشوري در مطمئن حضور براي گذاران سرمايه طبيعي طور به

 مهم اين باشد، داشته الملل بين اعتبار ميزبان دولت حال عين در و باشد خوب گذار سرمايه متبوع دولت و ميزبان دولت جانبه دو

 ديپلماسي دستگاه بنابراين. بود خواهد موثر بسيار ميزبان کشور در فعاليت براي خارجي گذار سرمايه اطمينان و اعتماد جلب در

 .کند ايفا تواند مي مهمي نقش زمينه اين در کشور سياسي جايگاه بردن باال و جانبه دو روابط اعتماد قابل تنظيم با کشور

 بندی جمع -6

 نگاه که دهد مي نشان اخير هاي دهه در خارجي سرمايه جذب نظر از ايران نامناسب عملکرد شده ترسيم گزارش اين در آنچه

 نسبتا رکود از اقتصادي هاي بنگاه که ايران اقتصاد فعلي شرايط در. است نبوده حاکم کشور در خارجي سرمايه جذب به مثبتي

 خارجي گذاري سرمايه رکود، از خروج راه بهترين شده، ايجاد برجام اجراي با که مناسبي فضاي به توجه با برند، مي رنج طوالني

 توسط جهاني بازارهاي به آنها  خدمات و محصوالت صدور گيري جهت با خدمات و کشاورزي معدن، صنعت، هاي بخش در

 .است خارجي گذار سرمايه خود

 ايجاد در کلي طور به وظيفه اين. دارد برعهده را ها سرمايه اين جذب هاي زمينه ساختن فراهم وظيفه دولت شرايطي چنين در

 نيز اقتصادي امنيت الزمه. شود مي خالصه خارجي مستقيم هاي گذاري سرمايه ريسک کاهش عبارتي به و اقتصادي امنيت

 و ديوانساالري کاهش طريق از قراردادها اجراي تضمين ديگر طرف از و طرف يک از خصوصي بخش ساختن فعال و تقويت

 .است قانون حکومت ايجاد

 شفافيت، مالي، فساد با مبارزه بوروکراسي، کاهش قوانين، دقيق و کامل اجراي المللي، بين هاي کنوانسيون در عضويت همچنين

 الزمه از سرمايه بازار ساختار اصالح و تجاري هاي سياست تغيير شده، هدايت شناور ارزي نظام اتخاذ و ارز نرخ سازي يکسان

 .است خارجي گذاران سرمايه جذب در موفقيت هاي
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 منابع -7

 /سوم ايران، سال در خارجي گذاري سرمايه موانع بندي اولويت و طهران، غالمرضا و اميني، الهه، شناسايي معمارزاده -

 1393 تابستان و بهار /ششم و پنجم شماره

 پژوهش ژوهشي،پ يعلم فصلنامه، ايران در خارجي و داخلي گذاري سرمايه جذب بر مؤثر عواملدودانگي، محمد،  -

 131-147، 1395 تابستان سوم، و بيست شماره ششم، سال، اقتصادي توسعه و رشد هاي

 مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي -

بررسي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در ايران از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي، سعيدي، علي و ميعادي، زهرا،  -

 181-200، 1390پژوهش نامه اقتصادي، سال يازدهم، شماره دوم، تابستان 
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