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 چکیده 

سرمایه گذاری به عنوان یكی از مهمترین و اساسی ترین مباحث اقتصادی برای تداوم و تعالی رشد و توسعه اقتصاادی در اکرار   

با گذشت زمان و پدیداری اقتصاد جهانی که به همراه خود بسط تئوری هاای   کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه می باشد.

متغيرهای جدیدی به عنوان موتور رشد اقتصاادی   تجاری را برای رشد اقتصاد بين الملل منجر شده است؛ –پيشرفته اقتصادی 

لگوهای رشاد و توساعه قابال توجاه     مطرح گردیده اند. در این ميان نقش و اهميت جایگاه جهانی سرمایه و سرمایه گذاری در ا

است. کشورهای در حال توسعه به دليل محدودیت منابع مالی داخلی خود از یك سو و عدم ایجاد توازن ناشی از بكارگيری این 

منابع محدود و تزریق آن در پيكره اقتصاد کشورشان از سوی دیگر؛ به ناچار به شيوه های جذب سرمایه های خارجی و بررسای  

سرمایه گذاری مستقيم خارجی به عناوان  . های عوامل اثرگذار بر نحوه جذب این گونه منابع مالی خارجی روی آورده اندراهكار

مؤثرترین روش تأمين مال غير قرضی موجب انتقال تكنولوژی مدرن و جایگزینی آن با روش های سنتی توليد شده و به هماراه  

شورها با نيروی کار مازاد است؛ افزایش داده و موجباات افازایش تولياد ناخاال      خود اشتغال را که یكی از معضالت این گونه ک

داخلی و درآمد سرانه جامعه خواهد شد در نتيجه کشورهای در حال توسعه برای به دست آوردن سهم خاود از کياك سارمایه    

يچ کوششای دریان نمای کنناد.     گذاری خارجی در اقتصاد جهان جهت افزایش توليد و ارتقای سطح تكنولوژی و فن آوری از ه

سرمایه گذاری مستقيم خارجی اغلب نسبت به نمونه های مالی خارجی دارای ارجعيت هستند، به ایان دليال کاه آن هاا غيار      

 فرارند و بازگشت آن ها بستگی به عملكرد پروژه های مالی که توسط سرمایه گذار انجام می شود، دارد. 

 کشاورهای در ، رشد و توساعه اقتصاادی   ،سرمایه گذاری، تجارت بين المللی امنيت، اقتصاد جهانیواژگان كلیدي: 

 حال توسعه
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 مقدمه  

کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یكی از مهمترین عوامل توسعه نيافتگی مطرح شده است به عباارت دیگار رشاد و    

گونه ایی که بسياری از متفكران دليل توسعه نيافتگی بساياری  توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امكان پذیر نخواهد بود به 

از کشورها را کمبود درآمد و پس انداز و در نتيجه سرمایه گذاری ناکافی می دانند. سرمایه مای تواناد بخاش تولياد را تحار       

قادان سارمایه یكای از    بخشد و با افزایش توليد؛ موجب رشد تجارت؛ بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود. ف

علل اصلی گرفتار آمدن بسياری از کشورها در دور باطل فقر و توسعه نيافتگی شناخته شاده اسات. و عاالوه بار آنكاه بيكااری       

موجب عقب ماندگی سطح توليد مالی می شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد به عباارت   گسترده را به دنبال دارد؛

وجاود شاكام مياان     فاده از سرمایه گذاری خارجی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری می سازد؛آنچه است دیگر؛

پس انداز و سرمایه گذاری در این کشورهاست که از یك سو به دليل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر؛ بر اثر توساعه  

م کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شكل گرفتاه  نيافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور؛ پدیده عا

است. سرمایه گذاری خارجی معموال در دو قالب سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی و سرمایه گذاری مستقيم خارجی صورت 

ر صنعت نفت ایاران و بهاره   می گيرد. سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری د

برداری از شيالت شمال در جستجوی منابع طبيعی از اولين اقدامات در این زمينه بوده است. سارمایه گاذاری در ایاران در دو    

 دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی قابل بررسی است.

  پژوهشاهمیت و ضرورت انجام 

که به تاوان آن را در باازار عرضاه کنايم یعنای تولياد کاالهاایی کاه بارای                منظور از سرمایه خارجی توليد فرآورده هایی است 

بنگاه هایی که سرمایه گذاری کرده اند توليد درآمد کنند البته شایان به ذکر است که این سرمایه گذاری می تواناد باه صاورت    

د گفته شود که بسته به نوع سرمایه گذاری آن مشتر  انجام بگيرد یا اینكه به طور کامل در اختيار بنگاه های خارجی باشد بای

پيامدها و خروجی که بنگاه ها و سازمان ها دارند متفاوت خواهد بود حال بایاد گفتاه شاود کاه اثار سارمایه گاذاری خاارجی         

   مشتر  انجام گيرد باعث می شود که افراد در مدیریت بنگاه تاازه تأسايس شاده مشاارکت داشاته باشاند و خاود بنگااه هام              

می تواند از دانش کار افراد بومی بهره مند شود بدین ترتيب این نوع سرمایه گذاری از ریسك کمتری برخوردار مای شاود ولای    

مشكلی که ممكن است که بوجود آید این است که به علت افزایش جمعيات باومی مشاغول در بنگااه و متفااوت باودن افاراد؛        

ی که بوجود می آید آن است که وقتی که تعاداد ایان ساازمان هاا و بنگااه هاا       سازمان دچار اغتشاش ميشود از مشكالت دیگر

افزایش پيدا می کند یعنی به حد اشباع می رسد؛ بخاطر افزایش سود دهی خودشان موانعی بر سر راه بنگاه هاای دیگار ایجااد    

دیگر آن بنگاه هاا بادیع باودن توليادات را دارا     نمایند. زیرا اگر این موانع را ایجاد نكنند بعد از مدتی تنوع بنگاه ها زیاد شده و 

نخواهند بود و نيز دیگر از موقعيت انحصاری برخوردار نخواهند بود و در ضمن مصرم کننده کاالی مرغوب تری می طلبد زیارا  

هزینه می شود که  رقابت زیاد است و در این هنگام بنگاه برای اینكه بتواند کاالی بهتر و نوع تری توليد نماید مجبور به افزایش

 (6831همين امر باعث پایين آمدن کارایی بنگاه می شود. )مجله پژوهش ها و سياست های اقتصاد،

 سرمایه خارجی برروي چه عواملی تأثیر گذار است؟

باه  .سرمایه غير ملموس؛ در نظار بگياریم و بخاواهيم    8.سرمایه فيزیكی 2.سرمایه ملی 6اگر سرمایه خارجی را به سه نوع یعنی 

طور مجزا به آن بپردازیم خواهيم دید که از نظر ملی سرمایه گذاری بر جامعه تأثير مربت دارد و سرمایه گذاری خارجی بيرونی 
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را سرمایه گذاری داخلی را افزایش خواهد داد. از نظر فيزیكی هم تعداد کاالهایی کاه صاادر مای شاود باعاث افازایش سارمایه        

لموس بودن هنر و فناوری جامعه افزایش پيدا خواهد کارد و باه دنباال آن کشاز بازارهاای      خارجی خواهد شد و از نظر غير م

جدید باعث توسعه کشور می شود البته شایان بذکر است گاهی اوقات جذب سرمایه گذاری برای بازارهاای داخلای باه تنهاایی     

کرد و بازاری برایشاان پيادا نماود البتاه در نظاام      مقرون به صرفه نمی باشد و حتما باید دارای نشان باشد تا بتوان آن ها صادر 

اداری نيز باید تغييراتی انجام دهيم و زیربنائی مناسب باید در نظر بگيریم و دیگر آنكه شرکای مناسب داخلی دراختياار داشاته   

 باشيم.

 چه عواملی بر سرمایه خارجی تأثیر می گذارد؟

رجی انجام می گيرد بعد از برگشت سرمایه باعث می شود که تراز سارمایه  صادراتی که از توليدات انجام شده توسط سرمایه خا

افزایش یابد و به دنبال آن پس انداز سرمایه افزایش پيدا خواهد کرد. عامل دیگاری کاه بار سارمایه تاأثير مای گاذارد مالياات              

ین عمل باعث جلاوگيری از ورود سارمایه   می باشد؛ ماليات باعث می شود که هزینه سرمایه گذاری خارجی افزایش پيدا کند و ا

 (6831،)مجله پژوهش ها و سياست های اقتصادیگذاری خارجی خواهد شد. 

 نقش سرمایه گذاري خارجی

 سرمایه گذاری خارجی از چند راه بر اقتصاد تأثير می گذارد :

ابتدا، بحث کردن در رابطه با سرمایه گذاری مستقيم خاارجی باعاث افازایش پيشارفت تكنولاوژی کشاورهای دریافات کنناده                

 (Borensztein et al. 1998می شود، و این باعث پيشرفت تكنولوژی سایر کشورها نيز می شود.) 

 (cantwell,j. 1991کشورها می شود.)  دوم سرمایه گذاری مستقيم خارجی باعث خروج کاال و باال رفتن ارزش

 (lioyd. 1996سوم، سرمایه گذاری مستقيم خارجی واسطه بين ارزش و اقتصادی می باشد.)

سرانجام، حضور شرکت های خارجی در اقتصاد، باعث باال رفتن تكنولوژی و مدیریت بيمار شرکت های محلی و رقابت در آن ها 

 (chen et al. 1995شده است.) 

را بر رشد اقتصادی کشورها و شرکت های محلی، برای مرال چنادین سارمایه انساانی     FDIجربيات نشان داده است تأثير این ت

باعث ایجاد مكان ها و سازمان های مختلز شده است. در طول دو دهه گذشته، چينی ها استفاده کرده اناد از سارمایه گاذاری    

شاده اسات. کاه رشاد      6779ميليون دالر در ساال   54به  6793در سال  مستقيم خارجی برای افزایش سرمایه گذاری از صفر

 (ssb. 1998را به همراه داشته است.)  54%

 سرمایه گذاري خارجی در ایران

 دوران قبل از انقالب

در دوران قبل از انقالب بارون جوليوس رویتر از دولت انگلستان اولين سرمایه گذار خارجی محساوب مای شاود کاه باا هادم       

تجارت وارد کشور ایران شد. ليكن قرارداد وی با ایران به مرحله اجراء در نيامد ولی پاس از چناد ساال  امتيااز تأسايس باناك       
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(. بعد از آن کشورهای انگليس و شوروی، از جملاه  6893سال اخذ نمود)پارسامنش، شاهنشاهی از دولت ایران را به مدت پنجاه

کشورهایی بودند که به تدریج با اخذ امتيازات گوناگون، نفوذ سياسی و اقتصادی خود را بر کليه امكانات و منابع طبيعی داخلای  

 (. 6838ایران گسترش دادند)مؤسسه تدبير اقتصاد،

با تصویب و اجرای قانون ثبت شرکت ها نوعی دیگر از سرمایه گذاری های خاارجی در کشاور آغااز     در سال هزار و سيصد و ده

شد که به آن سرمایه گذاری خارجی خصوصی می گویند. همزمان با ملی شدن صنعت نفت در سال هزار و سيصد و سی و ملی 

شان از به ثبت رساندن شارکت هاای خاود تاا     شدن سارمایه های خارجی سرمایه گذاران خارجی از بيم ملی شدن سرمایه های

 (.6895سال هزار و دویست و سی و چهار در کشور ميزبان خودداری نمودند )خاتمی،

بررسی برنامه توسعه ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی قبل از انقالب نشان می دهاد کاه ایان برناماه هاا در      

برای صنعتی کردن کشور و جایگزینی سرمایه های بازتوليد شادنی باه جاای ثاروت پایاان       جهت استفاده از دانش فنی وارداتی

 (:6893پذیر نفتی بود. در این دوره انتقال دانش فنی در کشور به چهار شيوه صورت می پذیرفت)پارسامنش،

 الز( سرمایه گذاری مستقيم خارجی در داخل کشور 

 يان و خارجيانب( تأسيس شرکت های گوناگون متشكل از ایران

 ج( توليد تحت نظارت خارجيان براساس حق امتياز و نمایندگی

 د( سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور

 

 5337 – 75سرمایه گذاري خارجی انجام شده در ایران از طریق قانون جلب و حمایت از سرمایه هاي خارجی طی سال هاي 

 سرمایه وارده سال سرمایه وارده سال سرمایه وارده سال

84 

81 

89 

83 

87 

54 

56 

52 

6/39 

6/8 

1/24 

5/641 

5/89 

9/41 

242 

269 

55 

54 

51 

59 

53 

57 

44 

46 

272 

894 

545 

319 

2968 

6841 

987 

6212 

48 

45 

44 

41 

49 

 

 

 

2384 

8463 

4736 

4572 

1281 
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 )م ریال(8/81664 جمع 8124 42 654 58

 اقتصادی و فنی ایران مأخذ سازمان سرمایه گذاری و کمك های

 دوران بعد از انقالب اسالمی

بعد از انقالب اسالمی در فاصله نسبتا کوتاهی، تحوالت گسترده قانونی، سياسی و اجتماعی در کشور رخ داد و با توجه به تجربه 

تغيير نماود. و ایان امار    ناخوشایند از جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور، جو به زیان سرمایه گذاری و وام و اعتبار خارجی 

بود باه چهاار ميلياارد ریاال در      49باعث شد که ميزان سرمایه گذاری خارجی در ایران که بيش از شش ميليارد ریال در سال 

(. در ایان ساال هاا کشاور ناه تنهاا در جاذب                6838برسد)مؤسساه تادبير اقتصااد،    14و دو ميلياارد ریاال در ساال     43سال 

ی ناموفق بود بلكه برخی از سرمایه گذاری های انجام شده در سال های قبل لغو شد، و اصال سارمایه باه    سرمایه گذاری خارج

 کشور سرمایه گذار برگشت داده شد. دالیل عمده ای که برای این امر می توان توجيه نمود عبارتند از:

بخش خصوصای، محادودیت هاا و قاوانين      ناآرامی های داخلی ناشی از جریانات انقالب اسالمی، مشخ  نبودن حدود مالكيت

 مربوط به انتقال ارز از کشور و... ، که کاهش عمده سرمایه گذاری خارجی پس از انقالب را موجب شد.

 (5321)نقی زهی،  5358 – 28سرمایه گذاري خارجی تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی در طی سال هاي 

سرمایه  سرمایه آورده خارجی سال

مصوب 

 خارجی

 سرمایه مصوب خارجی سرمایه آورده خارجی سال

6892 

98 

95 

94 

91 

99 

7/6385 

3/64844 

24786 

7/14516 

7/96718 

9/55793 

9/24848 

639341 

2/626259 

15445 

693994 

5741 

93 

97 

34 

36 

32 

3/494327 

6/5233 

- 

- 

- 

6457471 

593684 

19776 

476212 

356688 

 سرمایه گذاری و کمك های فنی و اقتصادی ایرانمأخذ سازمان 

 می باشد.  93و باالترین حد آن در سال  92این جدول حاکی از پایين بودن سرمایه گذاری در سال 

 سرمایه گذاري خارجی جذب شده)میلیارد دالر(

 2443 2449 2441 نام کشور
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 جهان

 کشورهای توسعه یافته

 کشورهای در حال توسعه

 اروپا 

 آفریقا 

 آسيا

 ایران

 آلمان

 ایتاليا

 یونان

 انگلستان

 کانادا

 آمریكا

 لبنان

 امارات

 عراق

 ترکيه

 افغانستان

 پاکستان

 ارمنستان

 آذربایجان

 ترکمنستان

6516 

 

9/792 

9/588 

9/186 

49 

6/232 

12/6 

6/49 

2/87 

8/4 

6/641 

9/47 

6/289 

1/2 

3/62 

8/4 

6/24 

28/4 

2/5 

5/4 

1/4- 

3/6793 

1/6843 

8/427 

1/377 

2/17 

5/886 

1/6 

5/41 

2/54 

7/6 

5/638 

5/643 

6/296 

9/2 

2/65 

4/4 

22 

25/4 

4/4 

1/4 

5/4- 

3/4 

8/6179 

2/712 

9/124 

8/463 

1/39 

3/839 

4/6 

7/25 

48/69 

6/4 

7/71 

9/55 

6/861 

1/8 

9/68 

4/4 

6/63 

8/4 

5/4 

6/6 

466/4 

32/4 
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 هند

 عربستان سعودی

 چين

 

9/4 

8/24 

2/63 

9/92 

6/24 

8/25 

4//38 

4/56 

2/83 

8/643 

 

 در رشد و توسعه اقتصادي FDIنقش 

افزایش سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان یكی از اقدامات رشد اقتصادی جهان مورد استفاده قارار مای گيارد. یكای از     

سرمایه گاذاری هاای مساتقيم    راهكارهای مورد استفاده برای رشد اقتصادی کشور و رسيدن به نرخ های رشد باالتر استفاده از 

رشد اقتصادی را توسط فراهم سازی زمينه های جذب سرمایه های خاارجی روناق    FDIبخصوص سرمایه گذاری خارجی است. 

می بخشد، و از طریق رشد اقتصادی منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. عالوه بر آن سرمایه گذاری مستقيم خاارجی  

ی پيشرفته، سازمان دهی و مدیریت برتر را نيز وارد کشور می کناد. برخای از صااحب نظاران در ایان      معموال به همراه تكنولوژ

بر رشد اقتصاد توسط کاارآیی بااالتری کاه ایان ناوع سارمایه گاذار باه خااطر تكنولاوژی                     FDIزمينه، معتقدند اثرات سودمند 

 (.6838ت بيشتر سرمایه)مهدوی،پيشرفته ای که دارد حاصل می گردد، نه صرفا از طریق انباش

 بدین ترتيب می توان عنوان نمود که:

 سرمایه گذاری مستقيم خارجی انتقال تكنولوژی سرمایه افزایش کارآیی رشد اقتصادی

را کانال مهمی برای بدست آوردن منابع ماورد نيااز بارای توساعه قلماداد            FDIبنابراین امروزه اکرر کشورهای در حال توسعه، 

به طور دقيق غير قابل انادازه گياری اسات چارا کاه در هار شارکت فارا مليتای معارم                    FDIمی نمایند. ليكن تأثير اقتصادی 

مجموعه ای پيچيده از تعدادی بنگاه اقتصادی است که از نظر کيفی و کمی به نسبت متفاوت در کشور هاای مختلاز پراکناده    

 (.6836هستند)بهكيش،

می باشاد. بيشاتر    (GDP)جدول زیر نشان دهنده روند سرمایه گذاری مستقيم خارجی به عنوان درصدی از سود ناویژه خانگی 

روند سرمایه گذاری مستقيم خارجی در کشورهای صنعتی شده ) آمریكای شمال، اروپای غربی و ژاپان ( رخ داده اساات. امااا    

 د است.ایان روند در کشورهای صنعتی نشده در حال رش

 روند تجارت سرمایه گذاری خارجی در آمریكا:  

 

Period FDI Outflow FDI Inflows Net 

1960-69 $ 42.18 bn $ 5.13 bn +$ 37.04 bn 
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1970-79 $ 122.72 bn $ 40.79 bn +$ 81.93 bn 

1980-89 $ 206.27 bn $ 329.23 bn -$ 122.96 bn 

1990-99 $ 950.47 bn $ 907.34 bn +$ 43.13 bn 

2000-07 $ 1,629.05 bn $ 1,421.31 bn +$ 207.74 bn 

Total $ 2,950.69 bn $ 2,703.81 bn +$ 246.88 bn 

 

 بررسی شاخص امنیت سرمایه گذاري در ایران

یكی از عوامل مؤثر در جذب منابع مالی خارجی در هر کشوری بررسی ابعاد امنيت اقتصادی و لزوما امنيت سياسای آن کشاور   

است. هر چه درجه امنيت در تمام ابعاد آن در یك کشور باالتر باشد شاخ  مالی توسعه کمی و کيفی به طاور وضاوح رشاد و    

مایه گذاران خارجی معموال دو عامل ریسك و سود را در تعياين مكاان سارمایه    تعالی خود را بيشتر نمایان خواهند ساخت. سر

 گذاری مد نظر قرار می دهند.  

شاخ  های مطرح برای ارزیابی ورود سرمایه های خارجی از سوی سرمایه گذاران به کشور ميزبان عبارتند از: ریسك سياسای،  

قدینگی و... جدول زیر مقایساه ریساك ملای ایاران باا ساایر       ریسك سياست های اقتصادی، ریسك ساختار اقتصادی، ریسك ن

 (.6835کشورهای خاورميانه و شمال آفریقا را برای جذب سرمایه های خارجی نشان می دهد)نقی زهی،

 (5111-8222مقایسه ریسك ملی ایران با كشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا براي جذب سرمایه هاي خارجی)طی سال هاي 

ریسك درجه  کشور

 (A-Eملی)

امتياز ریسك 

 (4-644ملی)

ریسك 

 سياسی

ریسك 

سياستهای 

 اقتصادی

ریسك ساختار 

 اقتصادی

 ریسك نقدینگی

 B 81 C B B B امارات

 B 83 C B C A اسرائيل

 B 54 C C C B مصر

 C 56 C B B C تونس

 C 52 C C B B کویت

 C 58 B B C C قطر

 C 55 C B C C بحرین
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 C 54 C C C B مراکش

 C 59 C C C C اردن

 C 57 D C C A لبنان

 C 46 B B C D عمان

 C 44 D C C D عربستان

 D 16 E C C B الجزایر

 D 18 E C C C یمن

 D 13 E D D C ليبی

 D 98 D D D D سوریه

 D 93 D E D E ایران

 E 33 E E D E سودان

 E 71 E E E E عراق

متوسط 

 منطقه ای

C 41 D C C C 

 (EIU: واحد اطالعات اکونوميست ) منبع

همچنان که از ارقام جدول پيداست درجه ریسك پذیری ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه باال بوده و این نكته جای 

بسی شگفتی و تعموغ می باشد و الزم است که سياست گذاران و متوليان امر در این خصوص جوانب احتياط را برای جذب 

 یه های خارجی بيشتر رعایت نمایند.افزون سرما

 نتیجه گیريبحث و 

از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظاور تاأمين   

مالی طرحهای سرمایه گذاری است. بسياری از کشورهای جهان واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سارمایه گاذاری، تمایال    

ذاران خارجی نيز به منظور کساب ساود و باازده بيشاتر متمایال باه سارمایه        شدید به جذب سرمایه خارجی دارند و سرمایه گ

گذاری در سایر کشورها شده اند. چنانچه شرایط سرمایه گاذاری در کشاورهای در حاال توساعه و اقتصاادهای در حاال گاذار        

ناد داشات ایان امار باه      تضمين شود، سرمایه گذاران بين المللی ميل و رغبت بيشتری برای حضور در این گوناه بازارهاا خواه  

کشورهای ميزبان نيز فرصت بهره گيری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشاتغال زایای و... را مای دهاد. بناابراین، تساریع       
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جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای ميزبان و سرمایه گاذاران باين المللای فاراهم مای ساازد.       

مایه خارجی در بازارهای بين المللی امكان افزایش سرمایه گذاری داخلی را بيشتر می کند. اثر بخشی همچنين دسترسی به سر

مربت سرمایه های خارجی بر رشد اقتصادی بستگی به سياست گذاری های کشورهای ميزبان دارد و برنامه ریازی بلناد مادت    

د. استفاده از روش های تأمين منابع مالی خارجی قرضای  باعث ثبات مناسبتری برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی می شو

و غير قرضی در یك کشور نيز به خودی خود نشانگر ضعز اقتصادی محسوب نمی شود، بلكه راهی برای تسریع حرکت اقتصااد  

ور بكاار  به سوی توسعه و ایجاد اشتغال در آن کشور است و می تواند به عنوان اهرمی برای ثبات توسعه و رشاد اقتصاادی کشا   

گرفته شود. تأمين منابع مالی خارجی روش مناسابی را تاأمين نيااز ارزی در پاروژه هاای باالساری اجتمااعی و همچناين در                

پروژه هایی که مستقيما مولد باشند هست، که نهایتا موجب افزایش توليد، رفاه اقتصادی و بهبود موازنه تجاری و رشد و توسعه 

با توجه به آنچه گذشت به منظور کسب بيشاترین منفعات از سارمایه گاذاری خاارجی و همچناين        اقتصادی کشور می گردد.

کاهش تهدیدات بالقوه آن، تأمين ثبات سياسی و امنيت اقتصادی، بهبود زیر ساخت ها، وضع و اجرای قوانين و مقررات مناسب 

 الزم و ضروری است. 

 پیشنهادات

 اهدام توسعه اقتصادی کشور قرار گيرد و در خدمت برنامه های توسعه باشد.جذب سرمایه خارجی باید در جهت  -5

چون سرمایه گذاری مستقيم خارجی در اکرر موارد اثر مربت بر رشد اقتصادی دارد و پایدارتر است، مناسب است که هادم   -2

 برنامه های جذب خارجی بيشتر بر این مبنا قرار دهيم.

خارجی باید بيشتر تأکيد بر تشكيل شرکت های مشتر  باشد تا از طرق توان مادیریتی و   در جذب سرمایه گذاری مستقيم -8

 مهارت های فنی به واحدهای اقتصادی کشور انتقال یابد.

 آثار سرمایه گذاری خارجی در ایران به دليل کوچكی این سرمایه گذاری در قالب تحقيق اقتصاد خرد مطالعه شود. -5

 تقویت نظام توليدی مورد نياز می توان استفاده کرد. از سرمایه خارجی برای -4

برای اطمينان از جذب سرمایه گذاری سودمند، قوانين و مقررات را شفام نمایيم و مجموعه ای از قاوانين را داشاته باشايم     -1

 که بدین طریق  به وسيله یك واحد تحت نظارت قرار گيرد.

ادی بين الملل در قالب طرح های کوتاه مدت، بلند مدت و دائمای باه انجاام    مطالعات پيوسته ایی برای کنترل محيط اقتص -9

 برسد.

 افزایش نقش مردم در اداره امور کشور و گسترش مردم ساالری دینی. -3

 طراحی نظام مالی الكترونيكی به منظور افزایش دقت در نظارت و کاهش هزینه های معامالتی. -7

 ی اقتصادی داده شده به مردم از سوی دولت.تالش جدی در جهت تحقق وعده ها  -64
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