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بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري
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کشور ایران با وجود دارا بودن موقعیت و شرایط مناسب جغرافیایی و شرایط اقلیمی ،نیروی کار جوان و تحصیل
کرده ،داشتن منابع غنی و  ...نتوانسته است در زمینه جذب  FDIموفقیت های قابل مالحظه ای را به دست
آورد .در این بخش سعی بر آن است که عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران را بررسی کرده تا علل
اصلی عدم جذب سرمایه گذاری خارجی مشخص گردد .در این مقاله مجموعهاي از سؤاالت در قالب پرسشنامه،
بين افراد نمونه آماري توزيع شده و سعي گرديده است با استفاده از نتايج حاصله ،برآيند نظرات و ديدگاه
غالب بر پيكره تصميمگيري و اجرائي كشور به دست آيد .در اين تحقيق افراد نمونه شامل اساتيد دانشگاهها،
صاحبنظران اقتصادي ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،مسئوالن و كارشناسان دستگاههاي اجرائي كشور و
سرمايهگذاران داخلي بودهاند.

واژگان کلیدی :سرمایه گذاری خارجی ،عوامل اقتصادي ،عوامل اجتماعی
مقدمه

در دنياي پيچيده و پرتالطم كنوني بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي

سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده اند و تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي
محسوب مي گردد .كه نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كاالهاي سرمايه اي افزايش مي دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كاالهاي

مصرفي و ضروري مبادرت ورزند.

در نظريه سنتي تجارت بين الملل فرض مي شود كه عوامل توليد (زمين ،كار ،سرمايه) قابليت جابجايي در بين كشورها را ندارد ولي در دنياي
كنوني و با گسترش روز افزون جريان گردش مالي بين المللي با انواع سرمايه گذاري ها از جمله قرضه دراز مدت،كمك هاي بالعوض ،سرمايه گذاري
داخلی و سرمايه گذاري مستقيم خارجي سر و كار داريم ،در نظريه هاي اقتصادي ذكر مي شود كه سرمايه گذاري به عنوان يكي از عوامل مهم

توليد بايد به اندازه اي باشد كه در معادله توليد و رشد اقتصادي متناسب با افزايش جمعيت و نيروي كار بوده و بتوانند جهت گسترش اشتغال،
افزايش بهره وري و رشد صادرات ،مؤثر واقع شود .از سوي ديگر به طور عمده در كشورهايي نظير ايران توجه به موضوع «سرمايه گذاري خارجي»

مي تواند اهميت ويژه اي به خود اختصاص دهد .اين امر در حالي است كه رشد كم سابقه جمعيت در كشورمان طي سال هاي اوليه انقالب و

ورود تدريجي زنان به بازار كار اهميت اين موضوع را مضاعف كرده است.

نقش سرمايه گذاري خارجي در برنامه ريزي هاي كشورهاي در حال توسعه اي كه اكنون از رشد اقتصادي بااليي برخوردار هستند غير قابل

4

ماهنامه اجتماعي ،اقتصادي ،علمي و فرهنگي کار و جامعه  -شماره  - 174آبان ماه 1393

چشم پوشي است .در ايران نيز سابقه سرمايه گذاري كم و بيش به موازات تحوالت سرمايه گذاري در كشورهاي مختلف جهان
شكل گرفته است اما سير تحوالت آن و نوسان هاي پديد آمده در جريان ورود سرمايه هاي خارجي بيشتر متأثر از تحوالت
سياسي و اوضاع و احوال خاص سياسي كشور در مقاطع زماني گوناگون بوده است و فقط اهداف اقتصادي در اين فرآيند مؤثر

نبوده است.

پس از پيروزي انقالب اسالمي و در پي آن جنگ تحمیلی مقدار سرمايه گذاري در کشور به شدت كاهش پيدا مي كند و با

توجه به برنامه اول توسعه متوجه مي شويم هيچ اشاره اي به سرمايه گذاري خارجي نشده است.

با تصويب قانون برنامه دوم توسعه در نيمه دوم  1372و پذيرش سرمايه گذاري هاي خارجي ،پس از يك دوره توقف  15ساله،
بار ديگر سرمايه گذاري خارجي در کنارسرمایه گذاری داخلی در ايران مورد توجه قرار گرفت ،ولي در عمل شاهد عملكرد

ضعيفي در اين زمينه بوده ايم و علت عمده آن را مي توان ناشي از شرايط خاص اقتصادي ،سياسي ،نوسانات ارزي و  ...دانست.
اين روند در برنامه سوم توسعه نيز ادامه يافت و به دولت اجازه أخذ يا تضمين تسهيالت مالي خارجي داده شد ،در واقع اين
دوره با اتخاذ سياست تنش زدايي ،شاهد كاهش ريسك سرمايه گذاري بوده ايم .اما هنوز هم مقدار اين سرمايه گذاري چندان

قابل توجه نبوده است .بدين ترتيب مي توان گفت طي سال هاي پس از انقالب توانمندي هاي ايران در جذب سرمايه هاي
خارجي افزايش چنداني نداشته است ،علت عمده اين پيامد را مي توان با تأملي كوتاه بر شاخص ريسك اقتصادي ايران دريافت.

1

در سال  2006ايران از لحاظ شاخص ريسك فضاي تجاري ،در رديف  105قرار دارد .اين در حالي است كه ايران در بين
كشورهاي خاورميانه پس از امارات ،قطر ،رژیم صهیونیستی ،بحرين ،عمان ،كويت ،مصر ،تركيه ،عربستان صعودي ،اردن و لبنان
در رتبه دوازدهم قرار دارد .چرا كه هر توليدي در اقتصاد فارغ از نرخ بازده توليدي ،مستلزم سرمايه گذاري قبلي است و هر

سرمايه گذاري نيز از ابتدا نيازمند تأمين امنيت سرمايه از بدو سرمايه گذاري تا پس از پايان قدرت بازدهي آن مي باشد .به

عبارت ديگر شرط الزم براي تحقق سرمايه گذاري ،تأمين امنيت و كليه شئون مرتبط با آن است.

2

اگر بستري كه سرمايه گذاري در آن اتفاق مي افتد حاكي از تثبيت اقتصادي و امنيت سرمايه نباشد سرمايه گذاري به سمت

كارهايي كه طبيعت خدماتي ،احتكاري و معامالتي دارند كشيده مي شود تا سرمايه در مدت كوتاهي قابل نقد شدن باشد.

به دليل مباحث باال مخاطراتي كه سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد هم براي سرمايه گذاران و هم براي تصميم گيرندگان

اقتصادي حائز اهميت است .اين مخاطرات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد و مورد بررسي قرار داد.

گروه اول :مخاطراتي هستند كه سبب آسيب ديدن اصل سرمايه مي شود .در صورتي كه احتمال وقوع چنين وقايعي باال باشد

انتظار مي رود صاحبان سرمايه اقدام به جابجايي سرمايه خود از زمينه مورد نظر كنند كه اين گروه مخاطرات شامل :حوادث
طبيعي و غير طبيعي مانند تغير نظام حكومتي كه در واقع اصل مالكيت سرمايه را به مخاطره مي اندازد.

گروه دوم :اين دسته از مخاطرات متوجه اصل سرمايه نيست بلكه عدم اطمينان را متوجه بازده سرمايه مي كند اين
عدم اطمينان عم ً
ال سبب افزايش هزينه توليدات شده و منجر به خروج بنگاه هاي ضعيف تر از صنعت مورد نظر مي شود .اين
گروه مخاطرات شامل تغيير قيمت ها ،مصادره توليدات بنگاه ها ،اعتصابات ،تغيير فناوري و اشتباهات مديريتي ،تغيير ارزش

پول ملي و  ...را در بر مي گيرد.

3

وقوع هر يك از اين پديده ها مي تواند سبب جابجايي و تخصيص مجدد منابع سرمايه اي در اقتصاد شود ،چنانچه در شرايط
موجود نرخ بازدهي و نرخ ريسك سرمايه در داخل و خارج از كشور يكسان باشد ،جابجايي سرمايه در داخل و از صنعتي به

صنعت ديگر صورت خواهد گرفت .اما اگر مابه التفاوت نرخ بازدهي و نرخ ريسك در خارج از كشور پر منفعت تر از داخل كشور
باشد بايد منتظر حركت منابع سرمايه اي به خارج و توقف سرمايه گذاري هاي خارجيان در كشور خود باشيم.

عوامل موثر بر سرمايه گذاري خارجي در ايران

 -2-1مزاياي سرمايه گذاري خارجي:

در اين قسمت ،از پاسخدهندگان خواسته شده است كه مزاياي سرمايهگذاري خارجي را رتبهبندي نمايند .نمودار زير از
 -1هادی زنوز ،بهروز .)1379( .سرمايه گذاری خارجی در ايران
 -2بر اساس آخرين اطالعات ارائه شده از سوي مؤسسه بيزنس مانيتور
 -3نظیفی ،فاطمه ،)1374( .اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد کشورهای در حال توسعه .دانشگاه عالمه طباطبایی .ص 46
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پاسخهاي ارائه شده استخراج گرديدهاست.
نمودار شماره  - 1مزاياي سرمايهگذاري خارجي

سه مزيت «نفوذ به بازارهاي جهاني»« ،انتقال نسبي دانش فني» و «ارتقاي توانايي مديريت» در نظر پاسخدهندگان
داراي باالترين اهميت بودند .مجموعا  56/7درصد پاسخدهندگان ،اقتصاد ايران را در سه موضوع مذكور ،داراي نقص

و كاستي جديتري دانسته و فكر ميكنند كه سرمايهگذاري خارجي كمكي در جهت بهبود اين سه نقيصه باشد.

 -2-2معايب سرمايه گذاري خارجي:

در اين قسمت نيز رتبهبندي و اهميت هر يك از معايب سرمايهگذاري خارجي از پاسخ دهندگان خواستهشده كه
نتيجه زير حاصل گرديده است.

نمودار شماره  - 2معايب سرمايه گذاري خارجي

همانگونه كه در نمودار فوق مالحظه ميشود سه موضوع «دخالت شركتهاي چندمليتي در مسائل داخلي»« ،نگراني

درخصوص محيط زيست» و «بهرهبرداري بيرويه از منابع طبيعي كشور» جزء باالترين زيانها محسوب ميشوند و در
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مجموع  55/4درصد را به خود اختصاص دادهاند.
 -2-3عوامل اقتصادي موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي:

در اين بخش پاسخ دهندگان با اهميتترين عوامل اقتصادي موثر بر جذب سرمايهگذاري خارجي را بيان كردهاند.
از نظر پاسخدهندگان ،سه عامل «امنيت اقتصادي»« ،1دسترسي به بازارهاي بينالمللي» و «وجود زيرساختهاي

فيزيكي» داراي بيشترين اهميت هستند.

نكته شايان اهميت اين است كه بيش از 30درصد پاسخدهندگان ( 34/9درصد) موضوع «امنيت اقتصادي» را جهت
جذب سرمايههاي خارجي داراي اهميت بااليي ميدانند .به عبارت ديگر شايد بتوان اين گونه بيان داشت كه يكي از
شروط اصلي جذب سرمايههاي خارجي ،وجود امنيت براي سرمايهگذاران خارجي ميباشد و به نظر ميرسد يكي از

بسترهاي مهمي كه در ايران بايستي به آن توجه شود ،ايجاد و تثبيت امنيت اقتصادي كشور است و بديهي است كه

اين امر خود به لوازم ،ابزارها و بسترهايي نيازمند مي باشد.

نمودار شماره  - 3عوامل اقتصادي موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي

 -2-4عوامل اجتماعي و حقوقي موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي:

نتايج پاسخ هاي اين پرسش نيز به شرح نمودار شماره  4بوده است.

نمودار شماره  4عوامل اجتماعي و حقوقي موثر بر جذب سرمايه گذاري خارجي

 - 1امنیت اقتصادی :واژه امنیت اقتصادی خود مفهوم گسترده ای دارد ولی می توان گفت امنیت اقتصادی دراین رابطه از متغیرهای نهادی
مانند ثبات دولت ،حاکمیت نظم و قانون ،خطر بروز درگیری داخلی و خارجی ،شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت تأثیر
می گیرد.
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همان گونه كه مالحظه مي شود ،دوعامل «امنيت و ثبات سياسي -اجتماعي» و «امكان خروج سرمايه و سود آن از
كشور» جزء عوامل اجتماعي -حقوقي داراي باالترين اهميت ميباشند.

 -2-5بخش هاي نيازمند سرمايهگذاري خارجي:

در اين بخش از پاسخ دهندگان خواسته شده كه مهمترين بخشهاي اقتصاد را كه نيازمند سرمايه خارجي هستند
مشخص نمايند.

نمودار شماره  5بخش هاي نيازمند سرمايه گذاري خارجي

با توجه به نمودار فوق ،سه بخش «صنايع بزرگ و سرمايهبر»« ،حوزههاي نفتي و گازي» و «بخش ارتباطات و
مخابرات» داراي بيشترين اولويت همكاري با طرفهاي خارجي برشمرده شدهاند .به نظر ميرسد در پاسخ به اين

سؤال ،سه ويژگي مورد توجه قرار گرفته است

 -1در بخشهاي داراي اولويت ،مقدار و حجم سرمايه در حد قابل توجهي است (سرمايهبر بودن اين بخشها)؛

 -2براي صنايع مذكور ،دانش فني و تكنولوژي پيشرفته موردنياز است (تكنولوژيبر بودن اين بخشها)؛

 -3بخشها و صنايع ذكر شده ،جزء بخشهايي هستند كه داراي ارزش افزوده بااليي براي كشور هستند.
 -2-6اولويت بندي اصالحات قانوني جهت جذب سرمايه گذاري خارجي:

در اين بخش اهميت و اولويتبندي اصالحات قانوني مورد نياز پرسيده شده است .مالحظه ميشود كه اصالح «قوانين
گمركي»« ،قانون كار» و «قانون تجارت» جزء موارد پراهميت ميباشند و مجموعاً  44/6درصد را به خود اختصاص
دادهاند.
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جدول شماره  - 1اولويت بندي اصالحات قانوني
شرح

درصد

قوانين گمركي

16/8

قانون كار

14/1

قانون تجارت

13/7

سياستهاي ارزي

10/3

مقررات صادرات و واردات

9/1

قانون مالياتها

7

برخي اصول قانون اساسي

6/2

مقررات مربوط به خصوصيسازي

5/6

قوانين بيمه

4/2

قانون ثبت عالئم و اختراعات

4/2

جذبسرمايههايخارجيربط چندانيبهاصالح سايرقوانين
ندارد

1/7

قوانين بودجههاي سنواتي

1/3

قوانين زيست محيطي

0/6

بدون پاسخ

5/2

 -2-7اولويت بندي موانع و مشكالت اداري و اجرايي پيش روي جذب سرمايه گذاري خارجي:

جدول  2نشان ميدهد كه «اخذ مجوز سرمايهگذاري خارجي»« ،فرآيند تسويه تعهدات ارزي صادرات و واردات» و

«اخذ مجوز اقامت و كار» جزء مهمترين مشكالت پيشروي سرمايهگذاران خارجي است و در مجموع  50/5درصد

كل پاسخها را تشكيل ميدهد.
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 -3نتيجهگيري

در چند سال گذشته ،تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه شروع به تغيير سياستهاي خود در جهت جذب

سرمايهگذاري خارجي نمودهاند .بسياري از آنها سياستهاي محدودكنندهاي را كه حاكي از بدبيني در مورد فوايد اين

نوع سرمايهگذاري بود ،به سياستهايي تغيير دادند كه به طور فزايندهاي در پي جذب سرمايهگذاري خارجي ميباشند.

تغييرات در طرز تلقي نسبت به سرمايهگذاري خارجي ،با تغييراتي در ترتيبات نهادي نيز همراه بودهاست كه از آن
طريق دولتها روابط خود با سرمايهگذاران خارجي را اداره مينمايند.

بخشي از نقايص موجود ناشي از عدم تالش كافي از جانب دولتها براي تغيير بنياني فرايندهاي تصميمگيري در جهت

سادهسازي و تمركز واقعي آنها در يك سازمان واحد ميباشد .ترديد اكثر دولتها در مورد سودمند بودن سرمايهگذاري
خارجي سبب گرديده كه دولتها به فشارهاي سياسي نيروهاي مخالف (بعضاً احزاب مخالف) تسليم شده و براي
خشنودي تمامي گروهها تنها به تغييرات روبنايي اكتفا نمايند .آنچه مسلم است اينكه ،اصالح مديريت سرمايهگذاري
خارجي كاري آسان نيست .اصالح ساختاري ساده ،پايدار نخواهد ماند و اصالح واقعي نياز به برنامهاي دارد كه دقيق

ي يك
تدوين شده باشد و منش بوروكراتيك و تمايالت سياسي را به حساب آورد .به عالوه اصالحات ،بدون پشتيبان 
ارادة سياسي قوي به وقوع نخواهد پيوست.

البته علي رغم اين كه تعداد كمي از كشورهاي در حال توسعه داراي سيستم كام ً
ال آزاد سرمايهگذاري خارجي هستند،

سيستم گزينش طرحهايي خاص براي سرمايهگذاري خارجي ضروري است .اكثر اين كشورها سازوکارهايي براي قبول
سرمايهگذاران خارجي به طور انتخابي دارند .به هر حال قاطعيت مقررات ورود سرمايهگذاري در كشورها بسيار متفاوت

است .اكثريت كشورها داراي قوانين عمومي يا مقرراتي هستند كه سرمايهگذاري خارجي در بعضي صنايع مانند توزيع،
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حمل ونقل محلي ،خدمات عمومي و  ...را ممنوع مينمايد .در برخي ديگر از كشورها نيز مالكيت عمدة خارجي بر

مؤسسات و صنايعي كه در دفاع ملي نقش حساسي دارند ،ممنوع است .البته برخي دولتها در اين رابطه فقط قوانين
عمومي دارند و برخي نيز سياست فعال گزينشي را در مورد سرمايهگذاري اعمال ميكنند؛ هرچند اين احتمال وجود

دارد كه معيارهاي قابل اعمال براي تصميمگيري شفافيت كافي نداشتهباشد.
با توجه به اين كه تكيه بر قوانين عمومي احتماالً اجازه ورود سرمايهگذاري مخرب را ميدهد ،روش پروژه در مورد
گزينش سرمايهگذاري ظاهرا ً براي كشورها مناسبتر به نظر ميرسد .قويترين مورد براي استفاده از روش پروژه براي

كشورهايي است كه تعرفهها و ديگر قوانين حمايتي را در مقابل رقابت به كار ميگيرند .اما اگرچه اين دولتها براي
نپذيرفتن پروژههاي زيانبار بر سيستم گزينش متكي بوده اند ،لكن اندك اطالعات موجود حاكي از آن است كه حتي

چنين روش گزينشي خيلي مؤثر نبوده است .در واقع به نظر ميرسد در برخي موارد پروژههاي زيانبار در مقايسه با
1
پروژههاي سودمند ،شانس تقريباً يكساني براي پذيرش دارند و لذا اين امر دقت نظر بيشتري را ميطلبد.
بايد توجه داشت كه دو مورد از عمدهترين و مهمترين مسائلي كه كشور ميزبان در ارتباط با سرمايهگذاري خارجي

با آن مواجه است ،افزايش منافع ملي و كاهش تهديدهاست .واقعيت اين است كه هدف كشورهاي ميزبان از جذب
سرمايههاي خارجي ،توسعه اقتصادي و بهبود رفاه جامعه است؛ در حالي كه هدف شركتهاي صادركننده سرمايه،
بيشينه كردن سود خود در شبكه جهاني است .گاه كشورهاي ميزبان براي حداكثر كردن منافع ملي و كاهش تهديدها

و زيانها ،تدابير الزامآوري را براي شركتهاي چندمليتي مطرح ميكنند؛ از آن جمله است اعمال ضوابط زيست
محيطي ،جلوگيري از انحصار در بازار داخلي و . ...
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