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 مقدمه 

 

روش کارامدترین از یکی  خارجی مستقیم گذاری سرمایه روش معتقدند صاحبنظران 

  آن فراوان مثبت آثار ، معایب کنار در  است ها پروژه مالی منابع تامین برای ها

 : عبارتست

جدید صادراتی بازارهای به دسترسی 

پذیری رقابت سطح ارتقا 

بنگاهها به مدیریتی و فنی دانش انتقال 

اقتصادی امنیت 

کشور ومادی مالی و انسانی منابع اشتغالزایی. 



 

 برنامه کمی اهداف تحقق برای بدانیم که شود می مشخص زمانی کشور  در خارجی گذاری  سرمایه و مالی منابع جذب لزوم و اهمیت
 (مبانی(.است نیاز مالی منابع دالر میلیارد 1000 حدود به توسعه پنجم

 

 خارجی مالی منابع از را کشور  اقتصاد توسعه، پنجم برنامه طول در دالر میلیارد 500 سقف تا  باید دهد می نشان  مطالعات
 (مبانی). کنیم تجهیز

 

 

 :خارجی بازارهای از منابع این جذب و جلب نیاز پیش

 کشور، پولی و مالی بازار در انسجام داشتن .1

 وسازمانها نهادها صحیح کارکردهای .2

 (الزام)،باشد می المللی بین بازارهای در حضور  الزام .3

 

 

 حرفه های زنی چانه و مذاکره برای رفتاری  حقوقی ترتیبات و ها چارچوب تنظیم و کار گردش در سهولت ایجاد موفقیت عوامل از یکی
 (اقدام).است ملی سطوح در ای





 

 

 :گردشگري  و سفر پذيري  رقابت شاخص نظر از ايران جايگاه

 

 از 2012 سال در را گردشگري  و سفر رقابت پذيري  شاخص نظر از ايران رتبه اقتصاد، جهاني مجمع 2013 سال گزارش
 شده کسب رتبه هاي .است 2011 سال به نسبت پله اي 16 صعود دهنده نشان که کرده اعالم 98 کشور، 140 ميان
مده زير جدول در مربوط ستون هاي و فرعي شاخص هاي از يک هر در ايران

 
 :است ا



 بهترين کشور و بهترين امتياز رتبه و امتياز ايران عنوان ستون عنوان شاخص فرعي

 5.94 -سويس 3.90 -112   چارچوب هاي تنظيمي

 5.99 -سنگاپور  3.72 -124 سياست گذاري ها و معاهدات  

 6.12 -سوئد 4.23 -101 پايداري محيطي

 6.49 -فنالند 4.04 -106 ايمني و امنيت

 7.00 -استراليا 4.52 -79 بهداشت و سالمت

 6.12 -سيشيل 2.97 -130 اولويت بخشي سفر و گردشگري 

 5.42 -سويس 3.18 -96   محيط کسب و کار و زير ساخت ها

 6.67 -کانادا 2.48 -102 زيرساخت حمل ونقل هواي  ي  

 6.55 -هنگ کنگ 3.45 -76 زيرساخت حمل ونقل زميني

 7.00 -استراليا 1.41 -133 زيرساخت هاي گردشگري 

 6.00 -کره ICT 93- 2.61زيرساخت هاي 

 5.97 -ايران 5.97 -1 رقابت پذيري قيمت ها

مريکا 3.85 -74   منابع انساني، فرهنگي و طبيعي  5.65 -ا 

 6.11 -سويس 4.71 -87 منابع انساني  

 6.12 -لبنان 4.04 -128 عالقه به سفر و گردشگري 

 6.18 -برزيل 3.44 -74 طبيعي منابع



 کشور  140رتبه ايران در بین  مهم ترین نقاط قوت گردشگری ایران  

 1 قيمت هاي رقابتي در بخش سفر و گردشگري 

 9 تعداد سايت هاي جهاني ميراث فرهنگي

 2 فرودگاهي، سوختعوارض و  بليط ،ارزان بودن ماليات 

 6 قدرت خريد

 25 کيلومتر پروازهاي داخلي -تعداد صندلي

 32 صادرات صنايع هنری و دستی

 33 کيفيت محيط زيست طبيعي

 43 هزينه هاي شروع کسب و کار جديد

 45 کيفيت زير ساخت هاي ريلي

 45 منابع فرهنگي



 کشور  140رتبه ايران در بین  مهم ترین نقاط ضعف گردشگری ایران  

 140 کمبود معاهدات عدم الزام اخذ رواديد

 140 عدم تسهيل و توسعه مالکيت خارجي

 139 المللي با قابليت پذيرش کارت هاي بين ATMعدم وجود دستگاه هاي 

 135 عدم وجود نگاه اولويت محور به توسعه صنعت سفر و گردشگري 

 133 ضعف زيرساخت هاي گردشگري 

 133 (TSA)عدم وجود داده هاي جامع در بخش

 132 تعداد باالي تصادفات جاده اي

 129 کيفيت نامناسب زيرساخت هاي حمل و نقل هواي  ي

 128 عدم وجود شبکه هاي فراگير اينترنت پرسرعت و موبايل

 124 تعداد خطوط هواي  ي بين المللي

 123 عدم وجود شرکت هاي بين المللي اجاره خودرو 

 123 وضعيت نامطلوب شفافيت قانوني

 115 ناپايداري توسعه صنعت سفر و گردشگري 



 

مارسازمان براساس ،2008 اقتصادی بحران  با همزمان
 
مد صنعت سومين به گردشگري  جهانگردي، جهاني ا

 
 در زا درا

 .شد تبديل جهان

 

 

 

 

 ثار احتساب با و مستقيم بطور  شغل ميليون 98 جهان، داخلي ناخالص توليد درصد 5 با گردشگري  ،2011 سال در
 
 ا

 در اشتغال برابر 6 ميزان اين .است نموده ايجاد را دنيا مشاغل از درصد 8 معادل شغل ميليون 255 مستقيم غير
 نفت و معدن بخش در اشتغال برابر 4 همچنين و شيمياي  ي مواد به وابسته صنايع برابر 5 خودروسازي، صنعت
ينده دهه در که مي شود بيني پيش .است

 
 .نمايد فعاليت گردشگري  بخش در نفر يک نفر، ده هر از ا



 

 :خارجیگذاری سرمایه روش های تأمین مالی انواع 

 سرمایه گذاری خارجی مستقیم، غیرسهمی  و سرمایه گذاری خارجی قراردادی سه

  . یک اقتصاد میزبان هستنددر مدل قابل تفکیک 

 

 :خارجیگذاری مستقیم سرمایه . 1

 منظور اعمال مالکیت و کنترل و به عبارت است از سرمایه گذاری فرامرزی

 .مدیریت فعالیت اقتصادی در کشورمیزبان به صورت بلندمدت

 

 

 :غیرسهمیگذاری خارجی سرمایه . 2

 گذار خارجی بدون تملک سهام و داشتن کنترل مستقیم بر شرکت سرمایه سرمایه

پذیر در قالب قراردادهایی نظیر قرارد ادهای لیسانس، فرانشیز، مدیریت، برون 

 .کشور میزبان در  خدماتسپاری 

 



 

 :قراردادی ترتیبات قالب در سهمی گذاری سرمایه .3

 توسط معموال که زیربنایی و زیرساختی امکانات و تأسیسات احداث برای است روشی 
 .گردد می برداری بهره و ساخته دولت

 :است زیر موارد شامل معموالا  قراردادی ترتیبات قالب در ها پروژه اجرایی فازهای

-  مهندسی و طراحی 

-  تدارک و خرید 

-  اجرا و ساخت 

-  مالی تأمین 

-  نگهداری و برداری بهره 

 

 :از عبارتند آنها از برخی که شود می اجرا متنوعی شهای رو قالب در قراردادی ترتیبات

 (BOT) - واگذاری و برداری بهره ،ساخت 

(BOOT) - واگذاری و برداری بهره مالکیت، ،ساخت 

(BOO) - ،برداری بهره و مالکیت ساخت 

(BLT) - ،واگذاری و لیزینگ/اجاره ساخت 

(ROT) - ،واگذاری برداری، بهره بازسازی 

 



  

 سرمایه گذاری خارجی

 (FPI) سرمایه گذاری در  ابزارهای مالی پذیرفته شده در بورس

 سهمی

 ترتیبات قراردادی

 فاینانس

 یوزانس

روشهای مشارکت 

 خصوصی/عمومی

BOT 

BOO 

BLT 

ROT 

BOOT 

 (  FDI)سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 سرمایه گذاری در پروژه های جدید

بنگاه سرمایه گذاری در 

 (تملک یا ادغام)موجود

 سهمیسرمایه گذاری خارجی غیر 

 قراردادهای حق لیسانس

 برون سپاری پیمانها

 فرانشیز

 مدیریت

 بازاریابی و فروش



 

 :(استقراضی)قرضی روش های

 

 به كشور  پرداخت های تراز در خارجی، تضميني وام هاي كليه است؛ وام گيرنده متوجه ريسک ها تمام معموال استقراضی روش های در
 .مي شوند تلقي بانكي سيستم و دولت بدهي عنوان

 1. فاينانس: 

ن كردن هزينه روي كنترلي فاینانسر ، فاينانس در
 
 .ندارد طرح  نشستن ثمر به برای نيز تعهدی و نداشته ا

ن تخصيص لذا است، كشور  به سرمايه انتقال كوتاه مدت روش يک فاينانس روش
 
 نرخ  و باال اقتصادی توجيه داراي طرح هاي به ا

 .است مناسب معقول سرمايه بازگشت

2. يوزانس: 

شكل به خدمات و كاال ورود)شده دريافت تجهيزات و فناوری  قيمت پرداخت بر توافق معني به سرمايه گذاری  اصطالح در يوزانس  
يد حساب به زياد حجم در استقراض برای بويژه استقراض نوع بدترين از ،(نسيه

 
 .مي ا

 



 

 

 :(سرمايه گذاری ) قرضی غير روش های

 

ن گذار سرمایه بلکه نمی شود تضمین دولت یا و بانکی سیستم سوی از سود و اصل برگشت قرضی غیر روش های در
 
 از را ا

 قرضی غیر روش های است، سرمایه گذار عهده به منابع و سرمایه برگشت ریسک ،دارد انتظار طرح  اقتصادی عملكرد
   .هستند مستقیم سرمایه گذاری  روشهای همان

 

  



 :جهان در خارجی گذاری  سرمایه جریان روند

 

از بیش رکورد 2008    اوایل و 2007 سال اواخر در جهان اقتصادی و مالی بحران وقوع متعاقب 

 .شد تجربه جهانی گذاری  سرمایه جریان دالری  میلیارد 2000

گردید بالغ دالر میلیارد 1200 به قریب درصدی 40 کاهشی با 2009 سال در.  

مسیر نگرنشا که رساند ثبت به را دالر میلیارد 1350 رقم درصدی 18 کاهشی با 2012  سال در اما 
 .است 2000 دهه ابتدای  ی لهای سا ثبات و رونق دوران به خارجی گذاری  سرمایه بازگشت ناهموار



 

 گروه گردشگری/ منطقه 

 حجم جریان ورودی 

 2012سال 

 (میلیلرد دالر)

 نرخ تغییرات نسبت به 

 2011سال 

 (درصد)

 نرخ تغییرات نسبت به 

 2007سال 

 (درصد)

 -%57 -%32 561 کشورهای توسعه یافته

 %19 -%4 703 کشورهای در حال توسعه

 -%6 -%9 87 کشورهای در حال گذار

نمقایسه 
 
 جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی در جهان و تغییرات ا



اسیا زیر منطقه های قاره 

درصد ورودی  30دارنده )

FDI  جهان) 

حجم جریان ورودی سال 

 (2012سال  2012

 (دالر میلیارد)

به سال نرخ تغییرات نسبت 

 (درصد) 2011

سال به نرخ تغییرات نسبت 

 (درصد) 2007

ایران در این )جنوب آسیا

 (گروه قرار دارد 

33 24%- 3%- 

 -%41 -%4 47 غرب آسیا

 %5 -%6 82 آسیای میانه

 %30 -%8 215 شرق آسیا

 %30 %2 111 جنوب شرق آسیا

نسرمایه مقایسه جریان ورودی 
 
سیا و تغییرات ا

 
 گذاری خارجی در مناطق مختلف قاره ا



 سال 

 

 

میلیارد )حجم سرمایه گذاری وارده 

(دالر  

2007رشد نسبت به سال پایه  رشد ساالنه  

2007 52/00 0 0 

2008 1/909 4/78-  4/8-  

2009 3/047 59/63 52 

2010 3/647 19/68 81/9 

2011 4/150 13/78 107 

2012 4/870 17/35 142/9 

 2007حجم و درصد رشد ساالنه سرمایه گذاری خارجی در ایران و رشد نسبت به سال پایه 



 

   :خارجی گذاری  سرمایه و گردشگری 

 

 دهد می تشکیل را جهانی ناخالص تولید از ٪۱۳ حدود گردشگری . 

 

 

 

  بصورت هم خارجی گذاری  سرمایه قراردادهای و کشد می طول سال شش تا سه از بخش این در گذاری  سرمایه 
 .است پذیر امکان نیز سهمی غیر گذاری  سرمایه حتی و غیرقرضی هم و قرضی



 

 :ایران در گردشگری  گذاری  سرمایه در موجود مقررات و قوانین

 .باشد می (میالدی۲۰۰۲) ۱۳۸۱ مصوب خارجی گذاری  سرمایه تشویق و حمایت قانون .1

   1383 سال مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون .2

 

ن تصویب از هدف
 
وردن فراهم ا

 
 و خارجی تکنولوژی  و سرمایه گرفتن خدمت به و جذب جهت مناسب قانونی بستر ا

 .باشد می کشور  اقتصادی توسعه به بخشیدن تحقق

 گذار سرمایه توسط که نقدی غیر یا نقدی از اعم سرمایه انواع  » : از است عبارت خارجی سرمایه قانون این براساس
 . گذاری  سرمایه مختلف های شیوه شناختن رسمیت به یعنی « .... و شود می وارد کشور  به خارجی

 

 (1393 لغایت 1383 از ) سال 10 بمدت کشور  کل بودجه فاینانس %10 اجازه به اشاره قانون 11 ماده ، گردشگری  و فرهنگی میراث سازمان تاسیس قانون در
 .است بوده بزرگی ظرفیت که دارد



 

 : دولت مالی بخشی تنظیم قانون

 است موظف مسکن و زمین ملی سازمان ، ها اقامتگاه و ها هتل توسعه امر در تسریع منظور  به » : ۲۲ ماده 
 دهد قرار گذاران سرمایه اختیار در ساله پنج تملیک شرط به اجاره صورت به کارشناسی قیمت به را نیاز مورد اراضی
بخیزداری  و مراتع و ها جنگل سازمان

 
 جهاد وزارت اراضی امور  سازمان و ها استان طبیعی منابع کل ادارات و کشور  ا

 تغییر از ناشی عوارض . دهند قرار گذاران سرمایه اختیار در ای منطقه قیمت به را نیاز مورد اراضی مکلفند کشاورزی 
 مربوط شهرداری  به گذاران سرمایه توسط برداری  بهره شروع از ساله ده تا پنج اقساط به تراکم فروش و کاربری 
  شد خواهد پرداخت

» است نشده گرفته نظر در گردشگری  حوزه در گذاری  سرمایه برای داخلی و خارجی قید ، 22 هدام به نگاهی با. 

 . داد تعمیم خارجی و داخلی گذاری  سرمایه حوزه دو هر به را موضوعات توان می شده یاد مواد از موسعی تفسیر با



 

   :خارجیجذب سرمایه گذاری مستقیم شرایط 
جریان سرمایه گذاری باالتر باشد سطح تکنولوژی و کمتر های تولید هر کشوری هزینه در 

تاثیر گذار بر این جریان را می تواند به عوامل . بودمستقیم خارجی به آن کشور بیشتر خواهد 
 :شرح زیر برشمرد

 
   :اقتصادیسیاست گذاری  -الف
راستای ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی باشد، میزان ریسک سرمایه گذاری کاهش در اگر 

  :خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه را می توان در موارد زیر خالصه کرد

 
واقع هر چه سطح تورم در کشور میزبان پایین تر باشد میزان کاهش در در : سیاست پولی 1.

خواهد بود در نتیجه ریسک سرمایه گذاری تقلیل یافته و به تبع آن کمتر ارزش دارایی ها 
 .یابدجریان سرمایه گذاری مستقیم افزایش می 

 
صورت وجود کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک در  .:مالیسیاست . 2

امر اثر منفی بر جریان سرمایه این مرکزی، شاهد بروز تورم در کشور میزبان خواهیم بود و 
طبیعی است که سرمایه . داردمنفی اثر هم به عالوه وجود مالیات مضاعف . خارجی دارد

  .نمی تواند در دو کشور مالیات بپردازد خارجیگذار
 
 



3. صورتی که نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی کشور ایجاد می شود و به تبع در : ارزیسیاست

  .آن تصمیم گیری برای سرمایه گذاران خارجی ساده تر می شود

 

چقدر معافیت های گمرکی بر نهاده های واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی هر : سیاست بازرگانی .4

  .به کشور بیشتر خواهد بود FDI بیشتر باشد، جریان

 

چقدر اطالعات شفاف تر و دسترسی به آن سهل تر باشد اعتماد سرمایه گذاران خارجی هر : سیاست های ناظر بر مقررات .5

 .  به ارزیابی هایشان بیشتر و جریان سرمایه گذاری به کشور تسهیل می شود

 

   :اقتصادیساختار  -ب 
ساخت های اقتصادی یک کشور قوی تر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری مستقیم زیر هر چقدر 

  :عمده ترین عوامل ساختاری اقتصاد که به طور مستقیم بر جذب سرمایه مؤثر است عبارتند از. در آن کشور دارند

 

ثبات تراز تجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی بوده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران خارجی : ثبات تراز تجاری .1

 (نمره پایین و ضعیفی داریم)  .را به سرمایه گذاری جلب می نماید

 

هر چقدر بازار کشوری گسترده تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جریان سرمایه به آن کشور تقویت می : گستردگی بازار .2

 (بازار ایران خوب است) .  شود

 

هر چقدر بار بدهی کشوری کمتر باشد امکان تأمین مالی از طریق جریان ورود سرمایه به آن کشور تقویت : بدهی خارجی .3

 (وضعیت خوبی داریم)  .می شود

 

هر چقدر وضعیت نظام بانکی کشور قوی تر باشد و تسهیالت سهل تر و بیشتری به مشتریان خود : ساختار تأمین مالی .4

 (وضعیت مناسبی نداریم)  .ارائه دهد، زمینه های الزم را برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر فراهم می آورد

 

   



 
سیسات زیر بنای  ی  .5
 
وجود زیر ساختهای اقتصادی گسترده تر نظیر راهها، بنادر، سیستم : تا

 (وضعیت متوسطی داریم)  .عوامل مؤثر در جذب سرمایه هستند... های ارتباطی و

 
یند هرچه : نیروی کار ماهر و توسعة منابع انسانی .6

 
، پیچیده تر میشود جهانتولید کاالها و خدمات در فرا

لذا کشورهای  ی در جذب سرمایه موفق تر . وجود نیروی کار غیر ماهر دیگر مزیت به شمار نمی رود
موزش دیده برخوردار هستند

 
 (وضعیت متوسطی داریم) .هستند که از یک نیروی کار ا

 
در صورت وجود یک شبکة اطالع رسانی قوی که اطالعات به : وجود شبکه اطالع رسانی گسترده .7

در اختیار سرمایه گذاران قرار  ...روز و دقیق را در خصوص نیروی کار، زیر ساخت ها، امتیازات و
 (وضعیت مناسبی نداریم)  .دهد، انگیزة ورود سرمایه به کشور تقویت می شود

 
 
 
 



   :عوامل تشویقی و حمایتی -ج 
 

در این ارتباط می توان به موارد زیر اشاره . هر چه میزان امتیازها بیشتر باشد سرمایه گذاران با تمایل بیشتری به سرمایه گذاری اقدام می کنندبدون شک 
  :کرد

 
 معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت های سرمایه گذار خارجی  - 1

 
 اعطای پوششهای بیمه ای سرمایه گذاران  -2

 
 اعطای معافیتهای گمرکی در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شرکت های سرمایه گذار خارجی  -3

 
موزش نیروی کار محلی  -4

 
 اعطای یارانه در امر ا

 
زاد برای سرمایه گذاری  -5

 
 ایجاد مناطق ا

 
ب و برق  -6

 
 اعطای تسهیالت زیر بنای  ی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر ا

 
نها -7

 
 .تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن ا

 



 

 :گیری  نتیجه
 

 که خارجی سرمایه گذاری  برای بخشها مناسب ترین حاضر حال در میدهد، نشان مطالعات
   :از عبارتند هستند بالفعل نسبی مزیت دارای
 ، (IT)اطالعات فناوری  بخش

 گردشگری، بخش 
   ،پتروشیمی بخش 

   انرژی، بخش
ب بخش
 
   ا

 . (محصوالت صادرات مخصوصا  ) کشاورزی  بخش و
 

 
 

  



مریکا مسلط نقش خارجی سرمایه  گذاری های برای اصلی موانع از یکی المللی، بین عرصه در بهرحال
 
 ا

وردن فشار ایران، در سرمایه گذاری  تحریم جمله از است، جهانی اقتصاد در
 
 جهت کشورها سایر بر ا

  برای زمینه این در جدی مانعی ... و تهدیدها سیاسی، فشارهای کارگیری  به تحریم، این اجرای
 .شود می محسوب ایران گردشگری 

 نتیجه، در و بین المللی سطح در ایران مورد در منفی نگرش ایجاد باعث عوامل از مجموعه ای کمک به
   .است شده خارجی سرمایه گذاری  جذب مسئله دادن قرار تحت الشعاع

 
 

 :ایم گرفته درس داستان این از ما اما



 
 :داستان

 جمع بقیه .افتادند عمیقی گودال داخل به دوتاش ناگهان که میکردند عبور  جنگلی از قورباغه چند
 بزودی و ندارید ای چاره دوتا شما :گ فتند گرفتارشان دوستان به دیدند راعمیق گودال وقتی شدند،
نها هی دیگر های قورباغه اما دادند ادامه تالششان وبه گرفتند نادیده را حرفها این ها قورباغه.میمیرید

 
 ا

 از دست یکی مدتی از پس.مرد خواهید شما نکنید، بیهوده تالش که میگ فتند  و میکردند دلسرد را
ن ولی مرد و افتاد گودال ته به و برداشت تالش

 
 جلوی ناباورانه و میکرد تالش مضاعف توان با دیگر   ا

مد، بیرون وقتی .یافت نجات گودال از دیگران چشمان
 
 در.است بوده ناشنوا قورباغه که شد معلوم ا

 :ماست امروز شعار جمله این.میکنند تشویق را او دیگران که میکرده فکر مدت این تمام او واقع
رزوهایت بودن محال از همه وقتی باش ناشنوا

 
   .گویند می سخن ا



 از توجه شما عزیزان سپاسگزارم


