ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم و اوراق ﻗﺮﺿﻪ در ﺑﻮرس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ( )FDIﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﯾﺎ ﺗﺠﺎري را در ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و اداره و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺳﺒﺪ ﻣﺎﻟﯽ (ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ)
ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻘﯿﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را در اوراق ﺑﻬﺎدار
ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺳﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ  3دﺳﺘﻪ
ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد -1 :ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  -2ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -3عــواﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺮخ ارز :ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي
داﺧﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ گیري ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺮخ ارز ،ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺳﯿﻊ ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎ را در ﭘﯽ دارد و
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ -ﻓﺎﯾﺪه ﻃﺮحﻫﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻮع ﻧﺮخ ارز زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدي را ژرف ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
نرخ بازگشت ســرمایه :ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاريﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﻮد
آﻧﻬﺎســت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در آن اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺗﺌﻮري ﭘﻮرﺗﻔﻮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﻧﺪك و ﻧﺮخ ﻫﺎي
ﺑﺎﻻي ﺑﺎزده ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺮه وري (ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زیرســاخت ها :ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﺑﻨﺎدر و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮب ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اي از ﺟﺎده ﻫﺎ،
ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ آب ،ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻧﺮژي ،ﺗﻠﻔﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
تورم :اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ارزش واﻗﻌﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ (ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ) .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻮرم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ وام ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و اﺧﺘﻼل در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮرم
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻼن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ دارد.
اندازه بازار :ﺑﺎزار ﺑﺰرگ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد آن ﮐﺸﻮر
اﺷﺎره دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت
ﺑﭙﺮدازد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار و ﻣﻘﺪار
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد.
حجم سرمایهگذاری داخلی :ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر و اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد است .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﮐﺸﻮر
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺳﻄﺢ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو،
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
باز بودن اقتصاد :ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘصــاد دو اﺛﺮ ﻣﺘﻀﺎد دارد .ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و دوم اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزاري دارد.
رشد اقتصادی :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ
وﺟﻮد دارد.
وضعیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
در جدول  1حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران مابین سالهای  2010تا 2015
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مشاهده میکنید /منبع :آنکتاد2016 ،

2010

سال

سرمایهگذاریمستقیم
خارجی(میلیوندالر)

2011

2012

2013

3050 4662 4277 3649

2015

2014

2050 2105

همانطور که مالحظه میشود از سال  2012با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران ،حجم
سرمایهگذاری خارجی روند نزولی داشته و در ســال  2015به حدود  44درصد سال 2012
رسیده اســت ،گرچه با برداشته شدن تحریمها پس از برجام در ســال  2016شاهد افزایش
محسوس سرمایهگذاری خارجی هستیم که به دلیل نبود آمار رسمی از بیان اطالعات دقیق
معذوریم .در جدول  2حجم سرمایهگذاری خارجی بر حسب تولید ناخالص داخلی (GDP:
 )Gross Domestic Productبرای ایران و چند کشــور دیگر جهت مقایسه آورده شده
است.
جدول  -2منبع :محاسبات گزارش ،سایت بانک جهانی و آنکتاد2015 ،

تولیدناخالص
داخلیGDP،
(میلیوندالر)

سرمایهگذاری
مستقیمخارجی،
( FDIمیلیوندالر)

FDI/GDP
(درصد)

کشور

ایران

425.326

2.050

48/0

ترکیه

717.880

16.508

3/2

عراق

180.069

3.469

93/1

ارمنستان

10.529

181

72/1

آذربایجان

53.047

4.048

63/7

اماراتمتحده
عربی

370.296

10.976

96/2

مالزی

296.283

11.121

75/3

اندونزی

861.934

15.508

8/1

هندوستان

2.095.398

44.208

11/2

سنگاپور

292.739

65.262

29/22

هنگکنگ

309.235

174.892

56/56

همانطور که مالحظه میکنید ،نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی
در کشورهای منطقه و برخی کشورهای اسالمی مقایسه شده که متأسفانه کشور ما از این نظر
در جایگاه بسیار بدی قرار دارد .حتی کشوری مانند آذربایجان که تولید ناخالص داخلی بسیار
کمی نسبت به ایران دارد دارد ،حجم سرمایهگذاری خارجی مستقیمی حدود دو برابر ایران
دارد .در کشورهایی مانند ســنگاپور و هنگکنگ که جهش اقتصادی باالیی دارند ،این عدد
بسیار باالست .گرچه با توجه به نیاز مبرم کشور به سرمایهگذاری و گشایش اقتصادی ایجاد
شده در فضای پسابرجام ،جهش چند برابری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران چندان
دور از انتظار نیست.
وضعیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در استان کرمان
در جدول  ،3تولید ناخالص داخلی استان و مقایســه آن با کل کشور را مشاهده
میکنید /.منبع :مرکز آمار ایران1393 ،

تولیدناخالصداخلی،
( GDPمیلیونریال)

درصداز
کلکشور

تولیدناخالصداخلی(بدون
نفت) (میلیونریال)

درصداز
کلکشور

389.860.690

39/3

387.931.613

76/3

با توجه به اینکه استان کرمان  3/93درصد از جمعیت و حدود  11درصد از مساحت کشور و
بخش عظیمی از ذخایر معدنی ،پتانسیل کشــاورزی و  ...را در اختیار دارد ،این حجم از تولید
ناخالص داخلی نشان از مغفول ماندن بســیاری از امکانات و توانمندیهای استان در سنوات
گذشته دارد .در جدول  4میزان سرمایهگذاری خارجی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی

