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 1جهانی گذاریسرمایهانداز و چشمروند 
 فروشانیمحمدرضا صادقی

گذاری مستقیم خارجی سرمایهجهانی جریان پایین شیب روبه
(FDI)  1/0درصد کاهش به  01تداوم یافت و با نیز  8102در سال 

جهانی عمدتاً  FDIدر  متوالیکاهش  سه سالتریلیون دالر رسید. 
های چند های خارجی شرکتدرآمد انبوه انباشتدر اثر بازگشت 

متعاقب  و  8102ملیتی ایاالت متحده آمریکا در دو فصل اول سال 
 بوده است. 8102مالیاتی اواخر سال  اصالح اعالم سیاست

رین تناقتصادهای توسعه یافته به پائیبه  FDIجریان در این سال، 
 82ا ب ومیلیارد دالر رسید  811به کمتر از  ،8112حد خود از سال 

به کشورهای در  FDIجریان اما یافت به نصف تقلیل درصد کاهش 
در کشورهای  FDIدر اثر کاهش فزاینده و غیرعادی  حال توسعه

 .درصد رشد داشت 8همچنان  و پایدار ماندیافته، توسعه

توسعه آسیا به کشورهای در حال FDIجریان  8102در سال 
درصد  13سهمی معادل با  کننده سرمایه خارجی،بزرگترین دریافت

FDI  گذاری های سرمایهدو برابر شدن ارزش پروژه اعالنجهان و با
میلیارد  821که  میلیارد دالر رسید 208به درصد رشد  2 باجدید 

 آسیا ورودی جنوب FDIبود.  دالر آن مربوط به کشورهای شرق آسیا
درصد آن  31که. بودمیلیارد دالر  83غرب آسیا  FDIمیلیارد و  22

، میلیارد( 01)، اماراتمیلیارد( 01) توسط چهار کشور ترکیه
جذب شده است.  میلیارد(8.2)و لبنان میلیارد( 1.8)عربستان
هزار شرکت  01در این سال فقط در چین گذاران خارجی سرمایه

گذار و نوظهور روند حالدراقتصادهای دند. کرجدید تاسیس 
درصد کاهش 82ادامه دادند و با  8102خود را در سال  FDIکاهشی 

درصد کاهش در  23میلیارد دالر تقلیل یافت که عامل آن  12به 
FDI  .خروجی جریان 8102در سال ورودی فدراسیون روسیه بود 

FDI  فعالیت   .میلیارد دالر رسید 23از غرب آسیا به رقم تاریخی
امل عده عربی و ترکیه شرکتهای چند ملیتی عربستان، امارات متح

  8102در سال  عربستانخروجی  FDI. استبودهعمده این افزایش، 
گذاری در فناوری، خدمات مالی و فعالیتهای زیرساختی با سرمایه

ای نیز میلیارد دالر رسید. شرکتهای ترکیه 80به برابر شد و سه 
 FDIضمن اینکه   کنند.ای در آفریقا فعالیت میبطور فزاینده

 خروجی ایران بسیار ناچیز بوده است.

افزایش  با، FDIمالیات شدن مشمول  ناشی از یکاهشاثرات البته 
جبران شد. تاحدودی  8102معامالت در نیمه دوم سال میزان 

 8102در سال  s(M&A(ارزش میزان ادغام و تملک برون مرزی 
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استفاده از ش یافت که عمدتاً بواسطه ایدرصد افز 02به میزان 
ای هپذیری نقدینگی وابستگان خارجی شرکتقابلیت تسویه

کمتر اسباب زحمت  ،های مالیاتیآمریکایی که بدهی چندملیتی
در سال  شودبینی میپیشهمچنین صورت گرفت.  شدمیآنها 

اقتصادهای توسعه  FDIبر  اصالحات مالیاتی اثرات کاهنده  8103
ها برای بینیپیشد. تضعیف باش به تاحدودی خنثی شده و رو ،یافته
FDI  2/0درصدی ) 01مالیم  حاکی از بهبود8103برای سال جهانی 

اشد. بتر از متوسط ده ساله میتریلیون دالر( خواهد بود که پایین
 وسیاسی های تجاریکماکان ضعیف خواهد ماند و تنش FDIروند 

و  8103گذاری در سال های کاهنده سرمایهموجب افزایش ریسک
    پس از آن خواهد بود.

 را به نمایش گذاشتهتاکنون رشد ضعیفی  8112از سال  FDIروند 
نظیر اصالح  FDIامل موثر در واست و برای یک دهه برخی ع

میانگین رشدی  ،یداراهای مالی ناپو جریان هاهمعاملربَمالیاتی، اَ
قابل مقایسه با چنین رشدی درصد حاصل کرده است که  0معادل 
درصدی  81بیش از رشد و  8111-8112درصدی دوره  2رشد 

کاهش نرخ بازده  تواند ناشی ازمینیست که  8111قبل از سال 
FDI ، ضای و مطلوبیت کمتر ف های کوچکگذاریسرمایهافزایش

ی هاپروژه بلندمدت یکاهش روند .باشدگذاری سرمایه هایسیاست
این درصد رشد در   12های جدید صنعتی با اعالم گذاریسرمایه

بین  FDI. رشد متوقف شد 8102در سال گذاری سرمایهنوع 
ای کلید توسعه گذاری کارخانهتوسعه که سرمایهحالکشورهای در

 و ناشی ازدر آسیا متمرکز عمدتاً  ،باشدصنعتی آنها می
فرآوری منابع تبدیلی و صنایع بزرگ های پروژهدر گذاری سرمایه
    است.بوده در این کشورها  طبیعی

ثابت مانده است  )sMNE-SO(های چندملیتی دولتی تعداد شرکت
وجود  8102شرکت چند ملیتی دولتی در سال  0211نزدیک به 

شرکت برتر چند ملیتی  011در  های دولتیچند ملیتیدارد. حضور 
های تملک شرکتو ادغام اما ارزش افزایش یافته  00به  0جهان از 

درصد میانگین دوره  01از بیش از به تدریج دولتی، چندملیتی 
درصد کل ادغام و تملک جهانی در سال  2به  8101تا  8112
از گسترش  تداوم مقدار زیادیعامل کاهش یافته است.  8102

ست. ا بوده های غیرفیزیکی و نامشهودالمللی، داراییبین تولیدات
المللی )نظیر؛ محسوس بودن د بینهای غیرسهامداری تولیشیوه

االختراع، هزینه مجوز و خدمات حقو االمتیاز رشد مرتبط با حق
شرکت  011بندی . رتبهدر حال رشد است FDIتجاری( سریعتر از 

های کاهش تعداد شرکت ، خروج یا8102چندملیتی برتر سال 
ند. لیست کای برتر تایید میهچندملیتی صنعتی را از لیست شرکت
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منطقه ویژه اقتصادی بایستی به روشنی تعریف شده باشد و 
ذینفعان و بازیگران بخش خصوصی و دولتی باید نمایندگانی در 

 هیات مدیره منطقه ویژه داشته باشند.

 روی مناطق ویژه اقتصادی:های جدید پیشچالش

جدید توسعه صنعتی و اقتصاد دیجیتالی در حال دگرگونی  انقالب
ای مشتریان اصلی مناطق ویژه یعنی صنایع کارخانه جابجاییو 

های ارزش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند آن است که گزارهاست. 
تحوالت جدید تطبیق دهند تا در زمره  و ماموریت خود را با

 ط سطح باال به اطالعات، ارتبایبه منابع مهارت ندارندگا یدسترس
د. مناطق نهای ذیربط قرار گیرها و خدمات دهندگان فناوریو داده

های دیجیتالی، گذاری بنگاهبا هدف توانندمیویژه همچنین 
 . های جدید کسب کنندفرصت

الش جاری سیاست زیست محیطی جهانی، برای تجارت و چ -
های افزایش سیاست در مواردی از قبیل:گذاری، سرمایه
تجاری و های و تغییر اولویت هاشیوه دگرگونیگرایی، حمایت

ای موجب بروز های اقتصادی منطقهرواج یافتن همکاری
های جهانی ارزش شده زنجیرهو تغییراتی در الگوی تولید جهانی 

پذیری مناطق ویژه واند روی رقابتتاست. این تغییرات می
های جهانی ارزش، ایفای زی زنجیرهاقتصادی که در حلقه مرک

عه المللی در توسهای بین، تاثیر بگذارد. همکاریکنندمینقش 
  خواهند شد. از این حائز اهمیت  مناطق احتماالً بیشتر

 گذاری در ایران: وضعیت سرمایه 

 منظر کشور از آنکه وجود پسابرجام و با دوره در حتی ایران در
 یلپتانس با کشورهای زمره در خارجی گذاریسرمایه جذب پتانسیل

 اندازه به گاه( هیچFDIایران) سرمایه جذب عملکرد داشت، قرار باال
ای برمبن .نیست همتراز کشورهای با مقایسه قابل و 1نرسید مطلوب

 هاییبخش در توانمی را هامشوق گذاری، انوعالگوی جهانی سرمایه
 «مجدد گذاریسرمایه» و «گمرکی» ،«مالیاتی» ،«مالی» همچون
گذاری و افق اقتصاد اما در ایران امنیت سرمایه  .کرد بندیتقسیم

 و انینااطمینتری پیدا کند. تر و بلندمدتانداز روشنبایستی چشم
 وسبب بالتکلیفی فعاالن اقتصادی  گذاریسرمایه ریسک بودن باال

ی گذارگیری در اقتصاد یعنی توقف سرمایهتصمیم سلب امکان
صاد اقتمناسب نیست. برای اقتصاد ایران که قطعا  خواهد بود جدید

از اندو چشمافق گذاران داخلی و خارجی دارای بایستی برای سرمایه
گرانی ن افق معینیگذار احساس کند در ، یعنی سرمایهروشنی باشد
د وجوهم ریختن نظم اقتصادی و سیاسی در کشور هب مشخصی در

سرمایه گذاری  آیندهسال  81برای و مطمئن باشد که مثال  ندارد
آسیب نخواهد دید و یک حاشیه سود قابل قبول خواهد داشت،  او

 بتواند از طریق مناسب نمودن سطحگشایی افقلذا ایران بایستی با 
ارتباطات و گسترش تعامالت اقتصادی، تجاری و باال بردن حجم 

کشورهای جهان از طریق اهرم ابل و مشترک با قگذاری متسرمایه
قراردادن نیاز متقابل آنان در زنجیره ارزش و تولید جهانی، بر این 

در د. ها بزنپذیرشدن تحریممشکل غلبه کند و مهر بطالن بر امکان
درصد و رشد موجودی سرمایه  2.2 کشور رشد اقتصادی 21دهه 
شد میانگین ر ،اما با توقف رشد اقتصادی ،بود درصد 2.0نیز 

درصد رسیده است که  0.2به کمتر از  31موجودی سرمایه در دهه 
دهنده گذارد و نشانانداز خوبی از اقتصاد را به نمایش نمیچشم

 2 از سختی مسیر برای رسیدن به رشدهای مناسب در آینده است.
ای هبا خروج ترامپ از برجام و بازگشت دوباره تحریمنیز  8102می 

بزرگی نظیر توتال و خودروسازان اروپایی از ایران های ایران، شرکت
های مانند بوئینگ و ایرباس قراردادهای خود خارج شدند و شرکت

گذاری مستقیم خارجی در میزان سرمایه.با ایران را فسخ کردند
میلیون  221میلیارد و  1به   8102میلیارد دالر در سال  2از  ایران 
 .تاس کاهش یافته 8102سال  دردالر 

-سرمایه تشویق گذاری:هایی سیاستی برای سرمایهتوصیه
های خاص، تشویق های منتخب و تکنولوژیگذاری در بخش

تماماً خارجی  به  گذاری مـشترک بجـای ورود با مالـکیتسرمایه
گیری فناوری و محدود کردن مدیریت خارجی،  اجازه منظور فرا

-که منفعت قابل مالحظهها فقط در مواردی دادن به تملک و ادغام
گذاری مکفی های مدیریتی و تامین سرمایهای در زمینه مهارت

وجود داشته باشد.، هیچ مشوقی بدون کسب امتیاز و منفعت متقابل 
ه توجه بدر جهت صنعتی شدن و توسعه نباید ارائه شود. و نهایتا 

در مواردی استفاده از سرریزهای مثبت عملیاتی  و اهداف صادراتی
اشتغال و آموزش نیروهای محلی، استفاده از  تدارکات  قبیل: از

 همچنین وهای محلی محلی و محتوای داخلی، پیوند بنگاه
 دگرد تاکیدگذاری جسورانه شرکتی های سرمایهاندازی صندوقراه

موجب توسعه اشتغال و  ،گذاریتا انشااهلل جذب و افزایش سرمایه
 .گردددر کشور اه اجتماعی نهایتا توسعه اقتصادی و ایجاد رف
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را  های صنعتیجغرافیایی این مناطق، دولت تسهیالت ویژه فعالیت
های زیرساختی گری و حمایتهای مالی و تنظیمدر قالب مشوق

منطقه  2211حدود  جهان ادصاقت 022 در کند. امروزهاعطا می
 2در  ویژه منطقه 2111وجود دارد )که باالتر از اقتصادی  ویژه 

منطقه جدید نیز در دست احداث  211سال قبل است( و بیش از 
جزئی از موج  ،العاده مناطق ویژه اقتصادیرشد خارق هستند.
به افزایش رقابت  یلالعمصنعتی و عکسجدید های سیاست

باشد. مناطق می های سیال و متحرکگذاریللی در سرمایهالمبین
اند، این مناطق عمدتاً در ر شدهویژه اقتصادی در انواع مختلفی ظاه

کشورهای توسعه یافته در زمینه تسهیل لجستیک تجاری متمرکز 
اند. در کشورهای در حال توسعه به استفاده از مناطق یکپارچه شده

 تـواند در صنایعدر توسعه صنعتی تمایل بیشتری دارند که می
رانه وهای در حال توسعه نوآچندگانه تخصصی و تمرکز روی قابلیت

باشد. نوع و درجه تخصصی بودن این مناطق دقیقاً به سطح توسعه 
د خیلی از انواع جدیدارد. ارتباط صنعتی هر کشور در نردبان توسعه 

 روینوآورانه،  های توسعه مناطقمناطق ویژه اقتصادی و برنامه
، خدمات Tech)-(Highتک-هایصنایع نظیر  ،صنایع جدید برخی

 سنتی درفراتر از تجارت  لیت دارند یعنیفعامالی و گردشگری 
های مبتنی بر صنایع کارگر محور ظاهر مناطق ویژه و فعالیت

و به ای رالمللی در این مناطق بطور فزایندههای بیناند. شرکتشده
در حال بسیاری از مناطق ویژه در کشورهای  گسترش هستند.

بخشی از  های دو جانبه یا در چارچوبتوسعه، در قالب همکاری
ای گیرند. مناطق توسعه ناحیههای همکاری توسعه شکل میبرنامه

مرزی، معموالً در برگیرنده دو یا سه کشور هستند و یا مناطق توسعه
دهند. مناطق ویژه المللی را شکل میکه ترکیب یک همکاری بین

نند سهم قابل توجهی در رشد و توسعه ایفا کنند. تواتصادی میاق
، افزایش اشتغال و گذارانتوانند در جذب و جلب سرمایهمیآنها 

توسعه صادرات چه بصورت مستقیم و چه غیرمستقیم و ایجاد پیوند 
موفق با کشورهای فراگیرتر کمک نمایند. این مناطق همچنین 

های جهانی ارزش و تنوع و ارتقاء وانند به مشارکت در زنجیرهتمی
 هامزیتحال هیچ یک از این  صنعتی کمک موثر نمایند. در عین

شوند. در حقیقت عملکرد خیلی از این بخودی خود تحصیل نمی
تر از حد انتظارات باقی مانده است. مناطق ویژه مناطق پایین

بیشتر یا  FDIادی، پیش شرط و تضمینی برای جریان تصاق
هایی که مشارکت در زنجیره جهانی ارزش نخواهد بود. محرک

د از بعزیرا  شوند موقت هستند:رشد اقتصادی میموجب باال رفتن 
رشدی مشابه رشد اقتصاد ملی دارند و  ،اکثر مناطق ،دوره احداث

ها و اثرات محاط شده خود بسیاری از مناطق، فراتر از محدودیت
 کنند. عمل می

                                                           
9 Profit&Loss 

درسهایی از چند دهه تجربه بلند مدت مناطق ویژه اقتصادی 
 برای مناطق توسعه مدرن:

استراتژیک چارچوب و اصول سیاست مناطق ویژه طراحی  -
این  هایسیاست اقتصادی و برنامه توسعه آن تعیین کننده است.

تر تر و گستردههای عامواند منتزع از بستر سیاستتمناطق نمی
گذاری، سیاست تجاری و سیاست مالیاتی سرمایه نظیر سیاست

تعیین کننده نوع  ،آنی تخصصگرایش و  باشد. نوع منطقه
بلند مدت های و برنامهخواهد بود های رقابتی ها و مزیتقابلیت

 مناطق باشد. این مناطق ویژه بایستی راهنمای نردبان توسعه 
ای تواند رویکرد اجباری و ناخواستهبرنامه توسعه مناطق می -

تاثیرات رشد به منصه ظهور درآمدن گونه که اتخاذ کند. همان
رنامه ب ،غیرمطمئن باشدتواند زمان بر و صادی آنها میفراگیرتر اقت

بر تامین نیازهای: مالیاتی، مالی و تامین مالی  8P&Lتوسعه پایدار 
ی مناطق آزاد، روپیش زیادهای . هزینهپایدار مناطق تاکید دارد

 به مستقرشدگان در سوبسیداعطای زیاد، شدن ناشی از تخصصی
 رینت، بزرگکنونیهای عملیاتی بنگاه نتقالاهای هزینهو  ناطقم

  .برای این مناطق استمالی  هایقابلیتریسک 
 لادی بستگی به اتخاذ اصوتصمناطق ویژه اقاشخاص در موفقیت  -

که مشکالت را مرور  شدگانیهصحیح آن دارد. خیلی از ورشکست
موقعیت ضعیف پایگاه که نیاز به : مشکالتی از قبیل  ،کنندمی

از محل فاصله داشتن های سنگین داشته یا کرد سرمایههزینه
های دارای از شهردور بودن های زیرساختی و یا تاسیسات و هاب

کارگر مورد نیاز، غیرقابل اطمینان بودن تامین انرژی، ضعف در 
تعمیر و ضعف در  یاطراحی منطقه و نامکفی بودن تاسیسات 

گیر اداری منطقه های دست و پاروش  داری آن و بطورکلینگه
  .را مطرح میکنندویژه 

انی حمایت و پشتیبنکته کلیدی در حداکثر سازی اثرات توسعه،  -
است. فعالیت  هاپیوندارتباط و ها و ایجاد توسعه خوشه ازفعال 
تشریک همکاری و برای  بیشتری آزادی عمل ،ها در مناطقبنگاه

ایجاد ت التسهیم بیشتر تسهیهمچنین  تحصیل منابع و درمساعی 
از توانند مناطق دارای فعالیت چند منظوره می بعالوه کند.می

ند. کن استفادهدر مکان مشترک استقرار های ناشی از برخی مزیت
 هایها با برنامهها، هماهنگ کردن فعالیتشناسایی فعال فرصت

های درون و بیرون از منطقه بطور قابل با بنگاهو آموزشی، 
، رگوالتوری قویچارچوب  وجودای تاثیرتزایدی دارد. مالحظه

و حکمرانی خوب از جمله عوامل مدیریتی مستحکم نهادهای 
بایستی اطمینان حاصل شود که ساختار حقوقی و موفقیت هستند 

ودن ی ببینشفافیت و قابل پیش، مناطق ویژه اقتصادی از ثبات
ه ها در بدن.ساختار مسئولیتهستندهای اجرایی برخوردار سیاست
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یکصد شرکت چندملیتی برتر در جهان حاکی از آن است که بیشتر 
تحقیق و توسعه  بر رویگذاری کسب و کارها از یک سوم سرمایه

(R&D) ی های چندملیتبیشترین هزینه توسط شرکت و بوده است
فناوری، داروسازی و اتوماسیون صورت گرفته است. ای هرشتهدر 

 فروشبه  R&Dهای نسبت هزینهیا شدت میزان تحقیق و توسعه 
کشورهای در حال توسعه بطور  درچندملیتی برتر شرکت  011در

د های جدیگذاریدر حالیکه سرمایه ،تر استای پایینقابل مالحظه
روبه رشد هستند. بخش  R&Dهای فعالیت المللی در زمینهبین
 FDIذاری بین کشورهای در حال توسعه )گتوجه سرمایه قابل

های چندملیتی جنوب( در نهایت متعلق به شرکت -جنوب
ای های منطقهنقش قطب و سعه یافته استکشورهای تو

اهمیت حائز جنوب  –جنوب  FDIو  دوجانبه FDIگذاری در سرمایه
کشورهای ژاپن، چین، هنگ کنک، کره جنوبی، عربستان  است.

سعودی،  تایوان، تایلند و امارات متحده عربی به ترتیب بزرگترین 
گذاران مستقیم خارجی آسیا از طریق شرکتهای چندملیتی سرمایه

خود هستند و هریک از کشورهای چین، کره،  عربستان و امارات 
دالر در دیگر کشورها میلیارد  02و  80، 13، 011به ترتیب 

شرکت چندملیتی برتر  02 اند.گذاری خارجی داشتهسرمایه
نیز به ترتیب  R&Dتوسعه در کشورهای درحالاز بین گذار سرمایه

عبارتند از: هواوی چین، یونایتدمیکروالکترونیک تایوان، سامسونگ 
کره، چنگ نیکسهای.کره، تنسنت چین، چاینا موبایل، اس.کی

، ینچ ، ادونس سمی کونداکتور تایوان، مدیا گروپتایوانرابر  شین
، پوچن هند، اویل اند ناچرال گسچینهایرلنوو چین، کینگ داوو

 . ویسترون گروپ تایوان و تایوان، چاینا کامیونیکیشن

 گذاری:توسعه سیاست سرمایه

سیاست ملی در ضوابط و معیارهای جدید تعیین و تدقیق 
ه تری نسبت بگیری حیاتیبیانگر موضع کشورها گذاریسرمایه
اقتصاد جهان  22حدود  8102در سال  گذاری خارجی است.سرمایه
گذاری کردند که روی  سرمایه وضع و اعمالمعیار را  088حداقل 

است.  بیش از یک سوم  این ضوابط و بوده خارجی تاثیرگذار 
یت و ، در دو دهه گذشته باالترین رقم محدودی طرح شدهمعیارها

این ضوابط عمدتاً مرتبط با . اندجدید بوده گریتنظیمگوالتوری ر
درباره مالکیت خارجی داشتن هایی و نگرانیامنیت ملی  موضوع

ملی و  دیگر های فناوریاصلی های حیاتی، هسته زیرساخت
 است. بوده کسب و کارهای حساس  و هادارایی

جدیدی را برای  هایچارچوب ،حداقل یازده کشور 8100از سال 
های موجود اصالحیه را برای نظام 20غربالگری قراردادها و حداقل 

نیز  تعدادی از کشورهااند. گذاری معرفی و اعمال کردهسرمایه
گذاران خارجی در صنایع برای سرمایهرا های ورود محدودیت

سازی و تسهیل روند ساده ،اندیا کاهش داده کرده مختلف حذف
گذاری و قواعد اداری و اثر بخش کردن آنها برای سرمایه هارویه

نیز نسبت به ارایه دارد. ضمن اینکه چند کشور  تداومخارجی 
صنایع یا مناطق خاص اقدام در گذاری های مالی برای سرمایهمشوق
 متحولفاز در المللی بینگذاری سرمایهگذاری سیاست اند.کرده
  . گرفته است قراری گسترده پیامدهااثرات و با همراه  شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های بازار سرمایه و اجزای آن که برای تشویق و توسعه سیاست
گذاری های سرمایههمگرایی پایدار بین کسب و کارها و فعالیت

گذار از جریانی کوچک به جریانی فراگیر اند، در حالطراحی شده
گذاران، موجب ایجاد افزایش تعداد سرمایه در بازار سرمایه هستند.

یکپارچگی و همگرایی در عوامل اقتصادی، اجتماعی و  حکمرانی 
(ESG) سازی در جهت توسعه کارایی و کاهش برای تصمیم
گذاری شده است. اصالحات قراردادهای سرمایههای ریسک
کند. اگرچه های جدیدی ایجاد میالمللی چالشگذاری بینسرمایه

پذیری گذاری با هدف بهبود و انعطافهای جدید سرمایهمانپی
گذاری شود اما انسجام و همگنی در نظام سرمایهبیشتر اجرا می

 را کمتر خواهد نمود. S(IIA(المللی بین

 مناطق ویژه اقتصادی:

اقتصادهای توسعه یافته در اغلب کشورهای در حال توسعه و برخی 
شود. در داخل محدوده استفاده می عموماً از مناطق ویژه اقتصادی

   8112سال  گذاری مستقیم خارجیاطالعات کلیدی سرمایه
 تریلیون دالر  3/0معادل  8102گذاری مستقیم خارجی در سال ل سرمایهک

میلیارد  555 )درصد 64 توسعه یافتهکشورهای در  FDI (روند نزولی)سهم 
 (دالر

 514 )درصد 56 در کشورهای در حال توسعه FDI (روند صعودی)سهم 
  (میلیارد دالر

 میلیارد دالر 36کشورهای نوظهور و در حال گذار  FDIارزش 
 (درصد  35 )ای گذاری جدید در صنایع کارخانهرشد سرمایه

 شرکت برتر: 011در  فعال در تحقیق و توسعههای چندملیتی برتر تعداد شرکت
 (یک سوم)

لی مگذاری در تدوین سیاستهای مبتنی بر آزادسازی و توسعه سرمایهضابطه
 (درصد  44 )گذاریسرمایه

های مبتنی بر مقررات گذاری و محدودیت در تدوین سیاست ملی ضابطه
 (درصد 36 )گذاریسرمایه

FDI در ارتباطات و اطالعات، خدمات پیشرفته،  عمدتا  کشورهای توسعه یافته
 و امالک و مستغالت بیمه و تامین مالی، شیمیایی، خوراکی

FDI در  کشاورزی، مواد غذایی و سپس در حال توسعه عمدتا  کشورهای
  ،  راه و ساختمان و معدن ارتباطات، گردشگری

گذاری جمع قراردادهای سرمایه
 فقره  8452 8102المللی تا قبل از بین

گذاری قراردادهای سرمایه
 فقره  61 8102المللی سال بین

های حل و فصل دعاوی پرونده
 مورد 50 گذاردولت سرمایه

تعداد مناطق ویژه اقتصادی 
 منطقه 5611 گذاری سرمایه

تعداد اقتصادهای فعال در این 
 کشور 065 مناطق ویژه

 

تاریخ:  28 مهر ماه  1398  /  شماره: 74


