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نظر به اهمیت بحث نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور و در شرایطی که پس از اجرایی شدن برجام، این انتظار 
وجود دارد که کش�ور بتواند حجم قابل توجهی از س�رمایه های خارجی را جذب کند، نشس�ت ماه این ش�ماره دیده بان به 
»بررس�ی فرصت ها و موانع س�رمایه گذاری خارجی در ایران پس از اجرای برجام« اختصاص داش�ت. در این نشست که با 
حضور آقای حمید افتخاری از کارشناسان باسابقه مسائل اقتصادی برگزار شد، مؤلفه های مختلف این موضوع مورد بررسی 

قرار گرفت. متن حاضر نسخه تدوین شده این نشست است.

اشاره:

نشست                                               ماه

  آق�ای افتخاری: در ابتدای بحث برای ارتباط بهتر با 
موضوع، برخی کلیات را در رابطه با سرمایه گذاری خارجی 

مطرح می کنم که به شرح ذیل است:
1. سرمایه گذاري خارجي چیست؟

2. وضعیت سرمایه گذاري خارجي در جهان
3. وضعیت س��رمایه گذاري خارجی در ایران در مقایسه 

با سایر کشورها
4. مباني قانوني سرمایه گذاري خارجي در ایران

5. نظام اداري جذب و حمایت سرمایه گذاري خارجي

1. سرمایه گذاري خارجي چیست؟
تعری��ف جامعی درب��اره س��رمایه گذاری خارج��ی وجود 
ندارد. بر اس��اس تعریف آنکتاد، س��رمایه گذاري مس��تقیم 
خارج��ي عبارت اس��ت از یک س��رمایه گذاري که درگیر 
رابطه بلندم��دت و بازتاب کننده نفع و کنترل طوالنی مدت 
س��رمایه گذار )ش��خصیت حقیقي یا حقوقي( مقیم کش��ور 
در بن��گاه اقتص��ادي کش��ور دیگر اس��ت. از نظ��ر آنکتاد 

سرمایه گذاري مستقیم خارجي مرکب از سه جزء مي باشد:
 - سرمایه سهمي

 - سرمایه گذاري مجدد درآمد کسب شده
 - وام درون شرکتي )وام شرکت مادر به شرکت وابسته 
خود یا وام س��رمایه گذار خارجي ب��ه بنگاه اقتصادي 

سرمایه پذیر(.

2. وضعیت سرمایه گذاري خارجي در جهان
به دنبال چند دهه س��یر صعودي، اکنون س��رمایه گذاري 
مستقیم خارجي از پارامترهاي مهم اقتصاد کالن به شمار 
مي آید. در نتیجه این سیر صعودي، میزان سرمایه گذاري 
مس��تقیم خارجي وارده به کشورها از 13 میلیارد دالر در 
س��ال 1970 به بیشترین مقدار خود 1400 میلیارد دالر در 
س��ال 2000 و به دنبال حوادث 11 سپتامبر 2001 با سیري 
نزولي به رقم 710 میلیارد دالر در س��ال 2003 رسید. در 
چند سال گذش��ته باز هم این روند مثبت بوده، به نحوي 
که طبق گزارش اخیر آنکتاد میزان سرمایه گذاري مستقیم 

فرصت ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در 
ایران پس از اجرای برجام 

با سخنرانی آقای حمید افتخاری*

* مدیر امور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران
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خارجي جهان در س��ال 2014 بالغ ب��ر 1.2 تریلیون دالر 
بوده است.

3. وضعیت س�رمایه گذاري خارج�ی در ایران در 
مقایسه با سایر کشورها

رتبه ایران در طبقه بندی کش��ورها بر اساس شاخص پتانسیل 
جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 58 بین 141 کشور 
می باش��د. ش��اخص پتانس��یل که مقدار آن بین یک و صفر 
محاس��به مي ش��ود، بیانگر پتانس��یل کش��ورها براي جذب 
س��رمایه گذاري خارجي است که بر اساس دوازده عامل که 
انتظار مي رود در جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي مؤثر 
باش��ند، تعیین مي گردد. رتبه ایران در طبقه بندی کش��ورها 
بر اساس ش��اخص عملکرد جذب س��رمایه گذاري مستقیم 
خارجي 133 بین 141 کش��ور می باش��د. ش��اخص عملکرد 
س��رمایه گذاري مستقیم خارجي، کش��ورهاي مختلف را بر 
اساس نسبت دریافت سرمایه گذاري مستقیم خارجي به تولید 
ناخالص داخلي آنها رتبه بندي مي کند. این عوامل عبارتند از:

1. تولید ناخالص داخلي سرانه 
2. نرخ رشد تولید ناخالص داخلي در ده سال گذشته

3. سهم صادرات در تولید ناخالص داخلي
4. متوسط تعداد خطوط تلفن ثابت و موبایل در هر هزار 

نفر
5. سرانه مصرف انرژي تجاري

6. سهم هزینه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلي 
7. سهم جمعیت داراي تحصیالت عالي در کل جمعیت

8. ریسک کشور
9. سهم کشور در بازار جهاني صادرات منابع طبیعي

10. س��هم کشور در بازار جهاني واردات قطعات صنایع 
اتومبیل و الکترونیک

11. سهم کشور در صادرات جهاني خدمات  
12. سهم کشور در انباشته جهاني سرمایه گذاري مستقیم 

خارجي

4. مباني قانوني سرمایه گذاري خارجي در ایران
- قانون و مقررات سرمایه گذاري خارجي 

- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي 
- آیین نامه اجرایي قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري 

خارجي

روش های سرمایه گذاري در ایران: 
- مستقیم )مشارکت سهمي(:

در کلیه زمینه هاي مجاز براي بخش خصوصي ایراني 
ترتیبات قراردادي )مشارکت غیر سهمي( به صورت:

- بیع متقابل )باي بک(
- مشارکت مدني 

)B.O.T( روش هاي ساخت- بهره برداري- واگذاري -

زمینه هاي مجاز سرمایه گذاري در ایران:
در کلی��ه زمینه ها در بخش های زیر، امکان س��رمایه گذاری 

خارجی وجود دارد:
صنعت

معدن
کشاورزي

خدمات

ریس�ک هاي تح�ت پ�وش�ش س�رمایه گذاری در 
ایران:

ریسک هاي غیر تجاري شامل:
- سلب مالکیت و ملي شدن 

- انتقاالت ارزي 
- دخالت یا نقض قرارداد توسط دولت 

پوشش بیمه اي میگا شامل: 
- انتقال ارز 

- سلب مالکیت و اقدامات مشابه 
- نقض قرارداد 

- جنگ و اغتشاشات داخلی 
عدم محدودیت های س�رمایه گذاری خارجی در 

ایران شامل:
- درصد مشارکت سهمي 

- میزان سرمایه گذاري خارجي 
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- میزان سود قابل انتقال 
- سرمایه قابل انتقال به خارج 

- نوع سرمایه قابل پذیرش 
- امکان سرمایه گذاري اتباع ایراني در مقام سرمایه گذار 

خارجي
- تسهیل ورود و اقامت سرمایه گذاران خارجي

- امکان برقراري حمایت نس��بت به سرمایه گذاری های 
قبلي خارجیان

- پیش گیری از تسلط سرمایه گذاران خارجي بر اقتصاد 
کشور

مج��وز  ص��دور  و  پذی��رش  رون��د  کوتاه نم��ودن   -
سرمایه گذاري خارجي

- پذیرش سرمایه گذاري شرکت هاي دولتي خارجي 
- جبران خس��ارت ناشي از س��لب مالکیت و ملي شدن 

سرمایه گذاري خارجي

حل و فصل اختالفات سرمایه گذاري: 
میان سرمایه گذار خارجي و طرف هاي داخلي: حسب توافق 

بدون محدودیت. 
میان دولت و سرمایه گذار خارجي:  

- به روش مسالمت آمیز 
- ارجاع به دادگاه هاي داخلي 

- ارجاع به داوري بین المللي 

مشّوق هاي مالي سرمایه گذاری خارجی در ایران:
نظام اس��ترداد کامل حقوق گمرکي در خصوص کاالهاي 

صادراتي
معافی��ت گمرک��ي ب��راي ماش��ین آالت خ��ط تولی��د 

)واحدهاي تولیدي و مصرفي(
معافیت هاي مالیاتي

طرح های: 
- کشاورزی 100% به طور نامحدود

- صنعتي و معدني 80% به مدت 4 سال
- صنعتي و معدني )مناطق مح��روم( 100% به مدت 10 

سال

- گردشگري 50% به طور نامحدود
- صادراتي 100% به طور نامحدود

معافي  هاي مالیاتي
80 درصد درآم��د واحدهای تولیدی و معدنی مس��تقر در 

مناطق توسعه يافته به مدت 4 سال
100 درصد درآمد واحدهای توليدی و معدنی مستقر 

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال
50 درص��د درآم��د س��الیانه تأسیس��ات ایران گردی و 

جهانگردی به صورت سالیانه
100 درصد درآمد ناشی از صادرات کاالهای صنعتی و 

کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن
50 درصد درآمد ناش��ی از ص��دور کاالهایی که با 
هدف توسعه صادرات غیر نفتی به خارج صادر می شوند

100 درصد درآمد حاصل از صدور کاالهای ترانزیت 
وارده به کشور از شمول مالیات معاف است 

50 درصد مالیات س��رمایه گذاری مجدد ش��رکت های 
تعاون��ی و خصوصی با هدف توس��عه، بازس��ازی و تکمیل 

واحد صنعتی و معدنی موجود

م�وافقت نامه ه�اي بین الملل�ي تش�ویق و حمایت 
سرمایه گذاري خارجي

- موافقت نامه ه��اي منطقه اي و چندجانبه با کش��ورهاي 
عضو

- سازمان همکاري هاي اقتصادي )اکو(
)OIC( سازمان کنفرانس اسالمي -

موافقت نامه ه�اي تش�ویق و حمای�ت متقاب�ل از 
سرمایه گذاري با کشورها

- برخورداري از رفتار ملي و رفتار کامله الوداد
- اعطاي پوش��ش حمایتي وس��یع تر به س��رمایه گذاران 

خارجي
- پرداخت مؤثر و س��ریع خسارت، س��رمایه گذاران به 
مأخ��ذ ارزش س��رمایه گذاري بی��ش از وقوع س��لب 
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مالکیت یا تدابیر مشابه
- امکان ارجاع اختالفات س��رمایه گذاري میان دولت و 

سرمایه گذار به داوري بین المللي

5. نظ�ام اداري ج�ذب و حمای�ت س�رمایه گذاري 
خارجي

مراجع ذي صالح
- س��ازمان س��رمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي فني 

ایران
- مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي

- هیئت س��رمایه گذاري خارجي )رئیس کل س��ازمان 
سرمایه گذاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، 
مع��اون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی معاونت 
برنامه ریزی ریاس��ت جمهوری و معاون وزارت خانه 

تخصصی ذی ربط(
- ستادهاي تشویق و حمایت سرمایه گذاري در استان ها

 
م�روری کوت�اه ب�ر برنامه جام�ع اقدام مش�ترک 

)برجام(
- پ��س از اج��رای برجام دس��تاوردهای زی��ر در حوزه 

اقتصادی حاصل خواهد شد:
- تحریم های اقتصادی و مال��ی در حوزه های بانکی، 
مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل 
و نقل وضع شده توس��ط اتحادیه اروپایی و آمریکا 
که به بهانه برنامه هس��ته ای ایران وضع ش��ده است، 

در ابتدای اجرای توافق به طور یکجا لغو می شوند.
- ب��رای اولین بار پس از س��ه دهه تحری��م غیر عادالنه، 
ممنوعیت خرید هواپیمای مس��افربری مرتفع و امکان 
بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها 

فراهم خواهد گشت.
- ده ها میلیارد دالر از درآمدهای ایران که طی چند سال 
گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه در خارج از کشور 

مسدود شده است آزاد خواهد شد.
دستاوردهای اجرای برجام در حوزه اقتصادی به 

شرح ذیل خواهد بود:
- بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی، ش��رکت ملی نفت ایران، شرکت 
ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری 
از دیگر نهادها، بانک ها و مؤسس��ات کش��ورمان )در 
مجم��وع حدود 800 ش��خص حقیق��ی و حقوقی( از 

شمول تحریم ها خارج می شوند.
 - دسترسی بیش��تر ایران به حوزه های تجاری، فناوری، 

مالی و انرژی تسهیل خواهد شد.
- ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران 
در تمامی عرصه ها از جمله س��رمایه گذاری در صنایع 
نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع خواهد 

شد.
- کلیه اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی 
و سایر اش��خاص حقیقی و حقوقی که نزد مؤسسات 
مالی خارجی مسدود گردیده، از تاریخ اجرای برجام 
آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده 

صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.
به  طور مشخص از تاریخ اجرای برجام دولت جمهوری 
اسالمی ایران، بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی 

و خصوصی می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
- انتشار و فروش اوراق قرضه

- انتش��ار و فروش اوراق قرضه ای که با ضمانت دولت 
ایران صادر گردیده است.

- دریاف��ت وام های خارجی از مؤسس��ات بین المللی از 
قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی

تهاتر معامالت دالری از طریق بانک های غیر آمریکائی
به  طور مشخص از تاریخ اجرای برجام دولت جمهوری 
اسالمی ایران، بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی 

و خصوصی می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
- دریافت ضمانت های صادراتی از مؤسس��ات مربوطه؛ 
بانک ها و مؤسس��ات مالی ایرانی می توانند بدون هیچ   
محدودیت��ی اقدام به معام��الت و فعالیت های تجاری 

زیر با بانک ها و مؤسسات مالی خارجی نمایند:
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- ایجاد روابط کارگزاری
- استفاده از خدمات پیام رسانی شامل سوئیفت

به  طور مشخص از تاریخ اجرای برجام، دولت جمهوری 
اسالمی ایران، بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی 

و خصوصی می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
- تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه

- افتت��اح اعتب��ارات اس��ناد و بروات اس��نادی و صدور 
ضمانت نامه های بانکی

- س��رمایه گذاری در س��هام مؤسس��ات مال��ی و بانکی 
خارجی و ایجاد مشارکت با آنها

- فروش و واگذاری سهام به مؤسسات مالی و بانک های 
خارجی با توجه به قوانین داخلی

- نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کش��ور یا به حساب 
خود بانک

به  طور مشخص از تاریخ اجرای برجام، دولت جمهوری 
اسالمی ایران، بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی 

و خصوصی می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
- انتشار و فروش اوراق قرضه

- انتش��ار و فروش اوراق قرضه ای که با ضمانت دولت 
ایران صادر گردیده است.

- دریاف��ت وام های خارجی از مؤسس��ات بین المللی از 
قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی

- تهات��ر معام��الت دالری از طری��ق بانک ه��ای غی��ر 
آمریکایی

- خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا س��ایر اوراق 
تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان 

بانک ها
- دریافت وام ها و تسهیالت اعتباری خارجی

- انجام س��ایر عملیات مالی و بانک��ی و عملیات مرتبط 
بانکی با هر یک از موارد فوق

- انعق��اد ان��واع قراردادهای بیمه و بیمه ه��ای اتکائی به 
حساب خود و یا به حساب مشتریان خود

- فروش و واگذاری س��هام خود به مؤسسات بین المللی 
بیمه ای با توجه به قوانین داخلی

- سرمایه گذاری در سهام مؤسسات بین المللی بیمه ای و 
ایجاد مشارکت با آنها

- سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق
- ف��روش، ص��ادرات، س��وآپ و حم��ل نف��ت خ��ام، 
محصوالت نفتی، گاز طبیعی و محصوالت پتروشیمی

- خری��د، تأمی��ن و حم��ل تجهیزات عم��ده و کلیدی، 
تکنول��وژی، کمک ه��ای فن��ی، آموزش م��ورد نیاز 
بخش نفت، گاز و پتروش��یمی شامل اکتشاف، تولید 

و پاالیش نفت و گاز طبیعی یا مایع
- دریافت وام و تس��هیالت اعتباری جهت تأمین وجوه 

مورد نیاز این بخش

سرمایه گذاری و مشارکت افراد و اشخاص حقوقی 
ایرانی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

- خرید یا فروش کش��تی و س��ایر وس��ایل حمل و نقل 
دریایی

- خری��د و فروش لوازم یدکی و تجهیزات کش��تی ها و 
سایر وسایل حمل و نقل دریایی

- خرید و فروش، حمل تجهیزات کلیدی و تکنولوژی 
برای تعمیر و نگهداری، طراحی و س��اخت کشتی و 

سایر وسایل حمل و نقل دریایی
- تعمیر و نگهداری یا بازس��ازی کش��تی و سایر وسایل 

حمل و نقل دریایی
- ه��ر گون��ه عملی��ات مربوطه ب��ه طراحی و س��اخت 

کشتی های باری یا تانکرهای نفتی
- تأمین کش��تی جهت ذخیره س��ازی یا انتقال نفت خام، 
مش��تقات نفت��ی، گاز ی��ا مش��تقات آن، محصوالت 

پتروشیمی
- ارائه کلیه خدمات مرتبط با ثبت پرچم، تعیین وضعیت، 
تعیین مشخصات فنی، ثبت و شماره شناسایی در رابطه 

با تانکرهای نفتی و کشتی های باری
- ارائه خدمات سوخت رس��انی، ت��دارکات یا هر گونه 
خدم��ات بن��دری دیگر مربوط به کش��تی های تحت 
مالکی��ت یا تجاری که حام��ل کاالهای غیر تحریمی 
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نشست ماه

میباشند.
-ازتاری��خاج��رای»برج��ام«کلیهعملی��اتمربوطبه
بازرس��ی،توقیفیاانه��دامکاالهایغی��رتحریمی

متوقفخواهدشد.
-تجارتوحملونقلطالوفلزاتگرانبها

-س��ایرخدماتازقبیلحملونقل،خدماتامنیتیو
غیره

-دریافتتسهیالتجهتانجاممعامالتمربوطه
-تجارت)وارداتوصادرات(،حملونقلکلیهفلزات

ازجملهگرافیتوفلزاتخامیانیمهساخته
-تجارت)وارداتوصادرات(مس��تقیمیاغیرمستقیم
نرمافزاروبهروزرس��انینرمافزارهاییکپارچهسازی

فرآیندهایصنعتی
همچنین، براس��استفاهمصورتگرفت��هطبقبرجام،
شرکتهایخارجیتابعهشرکتهایآمریکاییبراساس
مجوزکلیصادرهازسویدولتآمریکامجازبههمکاری
باایراندرزمینههایمختلفاقتصادیخواهندشد.البته،منع
کلیمراودهاقتصادیاتباعایرانیوآمریکاییباقیخواهد

ماند.

7. فرصت ه�ا و موانع س�رمایه گذاری خارجی در 
ایران پس از اجرایی شدن برجام

فرصتهایس��رمایهگذاریرامیتوانبرایبخشهایزیر
برشمرد:

-تجارتالکترونیک
-خدمات– هتل
-خدماتمالی

-صنعتخردهفروشی
-سرمایهگذاریهایمخاطرهآمیز

-اینترنتومخابرات
-صنعتنرمافزار

موانعسرمایهگذاریخارجیدرایران:
محیط کسب و کار:ازجملهموانعمهمیکهدراقتصاد
ایرانوجوددارد،وضعیتکس��بوکاراست.درایرانتا

زمانیکهنتوانسامانمناسبیبرایاینوضعیتایجادکرد،
جذبسرمایهگذاریخارجیدشوارخواهدبود.

هزینه های تولید:ایرانازجملهکش��ورهاییاستکه
هزینههایتولیددرآنبس��یارگراناستواینمانعمهمی
استکهسرمایهگذارانخارجیرابامشکلمواجهمیکند.
یکیازمهمترینمش��کالتدراینزمینهگرانبودننیروی
کاردرایراندرمقایسهباکش��ورهایسرمایهپذیریچون

چیناست.
حاکمی�ت قانون:ش��فافیتهایقانون��یدرخصوص
س��رمایهگذاریخارج��ی،ازجمل��همهمتری��نالزام��ات
س��رمایهگذاریخارجیاس��ت.تازمانیکهس��رمایهگذار
خارج��یاطمیناننکندک��هنظامحقوقیوقانونیکش��ور
س��رمایهپذیرفعالی��تویراپش��تیبانیمیکند،ریس��ک
س��رمایهگذاریرانخواهدپذیرفت.اینمشکلدرایراناز
جملهموضوعاتیاستکهبرایجذبسرمایههایخارجی

بایدموردتوجهقرارگیرد.
اوضاع سیاس�ی منطقه و روابط سیاس�ی با کشورهای 
منطق�ه:سرمایهگذاریخارجیدرصورتیکهتمامعوامل
اقتصادیوزیرس��اختهایالزمبرایجذبسرمایهفراهم
باش��د،درش��رایطیمقدورخواهدبودکهکشوربهلحاظ
سیاس��یدرس��طحمنطقهایوبینالمللیبادیگرکشورها
مش��کالتینداش��تهباش��د.باتوجهبهاینکهبخشمهمیاز
سرمایهگذاریخارجیدرجهانتوسطچندکشوربزرگ
انجاممیشود،اگرکشوریبااینکشورهایامتحدینآنها
روابطمطلوبینداشتهباشد،طبیعتاًازجذبسرمایهگذاری

آنهامحرومخواهدشد.
تفس�یرهای غی�ر صحی�ح از اقتصاد مقاومت�ی: ازجمله
موانعیکهبحثس��رمایهگذاریخارجیدرشرایطکنونی
باآنمواجهاست،ایناس��تکهسرمایهگذاریخارجیبر
خالفاقتصادمقاومتیاست؛درصورتیکهچنینتفسیری
ازاقتصادمقاومتیدرستنیست.یکیازمسائلیکهدراقتصاد
مقاومتیبایدلحاظقرارگیردایناس��تکهماازدرآمدهاو
منابع��یکهازمحلس��رمایهگذاریهایخارجیبهدس��ت
میآید،نهبرایتأمینهزینههایجارینظیرتقسیمسودبین
سهامدارانبلکهبرایسرمایهگذاریهایمجدداستفادهکنیم.
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نقد و نظر
دردروناقتصادمقاومتینکاتیاستکهبعدازایندوره
ه��مقابلیتاجراداردوبایددرموردشفکرکرد؛ازجمله
اقتصادبایدتمرکزدردرونوبرونگراباش��د؛یعنیش��ما
ه��مبایدقدرتملیراتقویتکنی��دودرعینحالاینبه
اینمعنانباش��دکهمرزهایمل��یراآنقدرقویبکنیدکه
هیچرف��توآمدوتبادلاقتصادیصورتنگیردوقاعدتاً
برونگرابودناقتصادمقاومتینش��انازآنداردکهماباید
بهبازارهایجهانی،جذبس��رمایهویافروشکاالتوجهو
درمقی��اسجهانیعملکنیم.قاعدتاًاگردرمقیاسجهانی
عم��لکنیم،دراقتصادام��روزمیتوانیمحرفیبرایگفتن

داشتهباشیم.
نکتهدیگ��ردرخصوصس��رمایهگذاریمخاطرهآمیز
اس��ت.درواقع،مواردی��اموضوعاتیدرایراناس��تکه
س��رمایهگذاریدرآنهاپرمخاطرهاس��ت،ولیس��ودهای
باالی��یهمدارد.نکتهآخراینک��هچرافکرمیکنیدنیروی
کاردرایرانگراناست؟باتوجهبهدستمزدهایپایینیکه
داریمآیابهخاطربهرهوریاس��تیاعواملدیگریهمدر

اینبرداشتشماازگرانبودننیرویکاروجوددارد؟
 آق�ای افتخاری:س��رمایهگذاریمخاطرهآمیزیعنی
ای��نکهافرادیک��هایدههایجدیدیدارن��د،میتوانندبا
یکسریسرمایهگذارهاواردمذاکرهشوندواگرتشخیص
بدهندکهازقابلیتتجاریس��ازیبرخورداراست.احتماالً
کلهزینههایتجاریس��ازیراتأمینمیکنندوش��ریک

میشوندوسهمشانازایجادکنندهبیشترهممیشود.
اینکهچرانیرویکاردرایرانگراناست؟منایرانرا
باافغانستانمقایسهنمیکنم،ولیاگرایرانراباچینمقایسه
کنیمکارگرانبادهیاسهدالرکارمیکنند.درایرانهزینه
تمامش��دهکارگرعادیبرایکارفرماکمت��رازدومیلیون
توماننیس��ت.اینارق��امبرایآنمقاص��دیکهبخواهند
س��رمایهگذاریکاربرانجامبدهند،خیلیجاذبنیس��ت.
کشورهاارزشپولملیخودرادرجهتتوسعهصادرات
کاهشمیدهند.سالهاستبینژاپنوآمریکاوهمینطور
چینوآمریکااینمسئلهوجودداردکهآمریکاهممعترض
اس��تچراارزشپولراپایینمیآورد؟درحالیکهچین

میخواهدافزایشصادراتداشتهباشدمنتهیجهتاینکه
کاهشارزشپولملیبهتوس��عهصادراتتبدیلبش��ود،
براس��استئوریهایاقتصادیمانندتئوریمارش��اللرنر،
مجموعکش��شقیمتیوعرضهوتقاضابای��دبزرگتراز
یکباش��د.بهاینمفهومکهکارکنانشمابایداینظرفیت
وآمادگیراداشتهباشندکهاگرتقاضابرایصادراتزیاد
شد،بتوانندتولیدبکنند،اگرنتواننداینکاهشارزشپولی
بهتورمتبدیلمیشود.چیناینظرفیتراداردکهاینکار
راانجامبدهد.علتشایناس��تکهنیرویکارارزاندارد.
درچینیککارگربادویاسهدالریادهدالرکارمیکند.
اخی��راًنرخرش��داقتصادچیناز7ی��ا8درصدبه6درصد
رسیدهاست.صندوقبینالمللیپولپیشبینیکردهکهبه4
یا3درصدنیزمیرسد،ولیهرگزنمیگویندصفریامنفی
میش��ود.هنوزهماناقتصادبزرگاستبانرخرشد3یا4
درصدیولیبهتدریجهزینههایکارگرباالمیرود،هرچه
مرفهترمیشوند،انتظاراتکارگرهاباالمیرودوقیمتها
ب��االمیرود.ایرانازآنردههاخیلیوقتپیشگذرکرده
اس��ت.درایرانش��ماکارگریپیدانمیکنیدکهبادرآمد
س��طحیمثاًل100هزارتومانیا200هزارتومانقانعباشد.
حقوقبیمهومس��ائلرفاهیبایدتأمینبشودیادرانگلستان
س��رمایهگذاریهاکهعموماًدربازارسرمایه،اتفاقمیافتد
یادرمس��ائلبانکییادربخشITEیاداروسازیاستکه

کارگرالزمنیست.
مابراس��استئوریجذبسرمایهگذاریخارجیبر
اس��اسبرنامههایچهارموپنجمتوسعهآمدیممناطقآزاد
اقتصادیایجادکردیم.درچینهمینمناطقآزاداقتصادی
وتج��اریراایجادکردندک��هبزرگترینشهنگکنگ
است،امادرایراندرستبرخالفنتیجهایکهمدنظربود،
مناطقآزادایرانبهسکویوارداتازخارجتبدیلشد،در
حالیکهتصمیمگیرندگانوسیاس��تگذارانهدفشاناین
بودکهاینجاتبدیلبهس��کویصادراتکاالهایایرانیبه

خارجشود.چراایناتفاقنیفتاد؟
 آقای افتخاری: سیاس��تهایاقتصادیمجموعهای
اس��تکهکن��ارهمتعریفمیش��ود.درهم��همعادالت،
عالوهبرسیاس��تپولیومالی،سیاستهایارزیومسائل

ماه
ت 

شس
ن



80

زیرس��اختیوکارگرصادراتهمهچیزبایدتعریفبشود.
اینکهازیکطرفسیاس��تگذاریبکنیموکاررادرست
بکنیم،ازیکطرفدیگرمش��کلدرس��تمیشود.شما
ص��ادراترامیخواهیدافزایشبدهیدازیکطرفدیگر
میبینیدمشکالتدیگریایجادشد.مناطقآزادماازمناطق
آزادچینودیگرکش��ورهاالگوگرفتهشدهاست.آنهابه
معن��یواقعیکلمهمنطقهآزادتجاریدرس��تکردند،در
حالیکهمادرچندمنطقهآزادواس��تانهاییکههمجوار
دریاهس��تند،یکس��ریمقررات��یراآزادمیکنیمکهبه
تدریجبهداخلکش��ورس��رایتپیدابکندودرآنمناطق
سرمایهگذاریخارجیایجادبکندوازمزایایآنبهرهمند
بشودوبرایآنمشّوقهایصادراتیارائهکردهاند،امامسئله
اینجاستکهمادرحالحاضردرمنطقهآزادکیشوقشم
یامنطقهآزادارسچهچیزخاصیبهسرمایهگذارخارجی
یاداخلیمیدهیمکهدرس��ایرمناطقنیس��ت؟تنهاتفاوتی
کهداردایناس��تکهاگراینج��اکاالومواداولیهآوردید
اگرداخلکش��ورنبرید،فعاًلهزینهگمرکینمیدهیدولی
اگرداخلکشوربردیدشمابایدعوارضراپرداختبکنید.
دوماینکهمنطقهآزادوقتیمیتواندنقشس��ازندهداش��ته
باشدکهمسائلکشورحلشدهباشدوشرایطعادیحاکم
باشد.درآنجااگرامتیازویژهایبرایسرمایهگذارخارجی
بدهیدتازهبهاینموضوعفکرمیکندکهآیادراینکشور

سرمایهگذاریبکندیانه؟
امکانس��نجیبهعن��واننکتهمهمدرم��وردمناطق
آزادتجاریوصنعتیدرنظرگرفتهنش��د.یعنیدراقتصاد
هرفعالی��تاقتصادیمیخواهیدانج��امبدهیدآیافعالیت
اقتصادیدرآنجاامکانپذیراس��ت.تماماینمناطقراکه
عنوانمناطقآزادتجاریاست،صرفاًنامگذاریبود؛مثاًل
قش��مرامنطقهآزادتجاریاع��المکردیم،درحالیکهاز
امکاناتاولیهمانندبرقوآبومدیروبندرگاهو...محروم
بود.برهمینمنوالمواداولی��ه،ارزانییاگرانیآن،آنچه
بایدتولیدمیشد،آنکسیکهبایدتولیدکند،کارآفرین

و...همهدرابهامبود.
نکتهبعداینکهسرمایهگذاریدراقتصادبینالمللابزار
سیاستخارجیاس��ت.کاًلاقتصادابزارسیاستخارجی

است.بهنظرشمااگرمابهلحاظداخلیهمفضایکسب
وکارکهمهمترینش��اخصاس��ترامهی��اکنیموزمینه
رافراه��مکنیم،آیاواقعاًغربای��ناجازهرابهجمهوری
اس��المیایرانمیدهدکهدردامنهوسیع،سرمایهگذاری
خارج��یجذبکندکهیکتح��ولراهبردیدراقتصاد
ایرانایجادش��ود؟نظرمایناستکههرکاریهمبکنیم،
باالخرهاینمسائلسیاسیمانعتراشیمیکنند.لذامقداری
ازفضایکس��بوکارمانکهتیرهوتارمیشودبهخاطر
عواملسیاس��یاس��ت.درموضوعآیسیتیتکنولوژی
ارتباطاتومخابراتواطالعاتکهگفتیدمنهمباش��ما
موافقهس��تم.درصورتیکهدراینزمینهسرمایهگذاری
جذبش��ود،درواقعبهکشوریتبدیلمیشویمکهکل
منطقهآسیایمرکزیوقفقاز،خلیجفارسوحتیپاکستان
راباتوجهبهزیرس��اختهاییکهداری��ممیتوانیمتأمین
کنیمول��یاینرابابحثنفوذاقتصادیچطورمیتوانبه

پیشبرد؟
موضوعدیگردربحثسرمایهگذاریدربخشقرارداد
نفتیوانرژیکهاآلنقراردادآیپیس��یاستودرواقع
بی.او.تینیس��توبهسمتمشارکتدرمخزنرفتهاست.
گفتهمیش��ودالگویقراردادهاینفت��یایرانکپیالگوی
قراردادهایعراقاست؛ضمناینکهبازهمقطعینیستکه
شرکتهاینفتیباوجودهمینامتیازاتیکهدراینالگوی

قراردادیهمدادهشدهبیایندسرمایهگذاریبکنند.
 آق�ای افتخ�اری:مش��ارکتدرقراردادهاینفتی،
چوندرحوزهاصل44قانوناساس��یبهصورتمشارکت
اس��ت،اگردرزیربخشهااتفاقبیافتد،عملینخواهدبود
مگ��راینکهب��اروشهایصرفاًبی.او.تیباش��د.ازس��وی
دیگر،آنهاتازمانیکهشریکنشوندانگیزهکافیندارند.
اگ��راآلنب��هص��ورتپنه��انکاریانج��اممیدهندیک
قراردادهایمحدودیاست.درواقع،اگربتوانندمشارکت
کنندآنموقعانگیزهجهتس��رمایهگذاریهابیش��تراست
وس��رمایهگذاریهایچن��ددهمیلی��ارددالریک��هتأثیر

معنیداریدراقتصادداردمیتوانداتفاقبیفتد.
اینک��هآی��ااص��اًلآنه��ااج��ازهمیدهن��ددرای��ران
س��رمایهگذاریکالناتفاقبیافتد؟طبیعتاًاگردرایرانمثاًل
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2ه��زارمیلیارددالرس��رمایهگذاریخارج��یاتفاقبیافتد
مفهومشایناس��تک��هکلاقتصادایرانمتحولش��دهو
کشورهایمتعددیاینجامنافعیپیداکردندواقتصادایران
دراقتصادجهانادغاممیش��ودواینامنیتملیمارابسیار
ب��االمیبرد.اینکهآیااینهااجازهمیدهندکهایرانبهعنوان
کش��وریکهدنبالبرخیازآرمانهاس��تازچنینامنیتی
برخوردارباش��د،مالحظهدرستیاست.مثاًلدرهمینخط
لولهگازپاکس��تانوهندوستانکهعملیاتینشد،هرعاقلی
درهندوستانپاکستانوایرانمیداندبهنفعهمهاستاین
خطلولهعملیاتیشود،ولیتابهحالاتفاقنیفتادهاست.

راجعبهآیتیسیاشارهکردید.اتفاقاًاینبحثیاست
کهبیشترارتباطبهمسائلبینالمللیدارد،چونآی.تی.سی
حوزهایاس��تکهجنبهبینالمللیآنبسیارزیاداستوبا
نظامامنیتیدنیاارتباطدارد.اینازجملهاقداماتیاستکه
درسایهتدابیردولتاتفاقافتادوانشاءاهللاجراییشودوبه
تدریجبتوانیمازمزایایآنوسرمایهگذاریچهخارجیو
چهداخلیآن،بهرهمندشویم.واقعاًجزءضروریاتکشور

استوبسیارهمشفافاست.
دربح��ثس��رمایهگذارخارجیبایدب��هیکنکته
اساسیتوجهکنیم.درتوافقهستهایبحثیکهوجوددارد،
مکانیزمماشهاست.اگرتوافقنقضشدبهاصطالحتحریمها
بهصورتخودکاربرمیگردد.اینیعنیاینکهازاینبهبعد
مابایدتمامتالش��ماناینباشدکههیچتنشیایجادنکنیم.
هرتنشیایجادش��ودبهضررماست،چوناگرتنشایجاد
شود،س��رمایهگذارخارجیمطمئناًبهدنبالسرمایهگذاری

نخواهدبود.
آیاهرنوعس��رمایهگذاریبرایمامثبتاس��توما
بایدازهرنوعس��رمایهگذاریاس��تقبالکنی��میابعضیاز
سرمایهگذاریهامیتواندبرایاقتصادمامخربباشد.وقتی
بحثسرمایهگذاریخارجیمطرحمیشود،بیشترچهنوع
سرمایهگذاریمتناسببااقتصادووضعیتکنونیکهداریم

میتواندمؤثرباشد.
دربح��ثتحریمه��ا،یک��یازآس��یبپذیریهایما،
خروجشرکتهایخارجیازایرانبودیاشرکتهاییکه
بهنوعیباصنایعخودروسازییادیگرصنایعهمکاربودند.

مثاًلپژویارنوهمکاریش��انرابهحالتتعلیقدرآوردند.
آقایدکترروحانیازجملهنظراتیکهبرایپسازبرجام
مط��رحمیکردندای��نبودکهمامیخواهیمش��رکتهای
خارج��یکهمیخواهندازاینبهبعدب��اایرانکارکنندرا
درایراندرگیربکنیمواینتضمینرابگیریمکهدرآینده
درچنی��نوضعیتیقرارنگیریم.اج��رایاینموضوعتاچه
حدقابلتحققاس��ت؟نکتهدیگ��راینکهدربحثجذب
سرمایهگذاریخارجی،استفادهازسرمایههایایرانیانمقیم

خارجازکشورتاچهحدمیتواندگرهگشاباشد؟
 آقای افتخاری:راجعبهاینموضوعکهآیاهرنوع
سرمایهگذاریمیتواندخوبباشدیانه؟سرمایهگذاریدر
کلمفیداستمنتهیمالحظاتیهستکهبایدطبیعتاًدرنظر
گرفتهشود.یکیازاینمالحظاتدرایرانمسائلاجتماعی
است.جامعهایرانبهصورتسنتیحساسیتهایینسبتبه

سرمایهگذاریاشخاصخارجیوخارجیهادارد.
نکتهدومکهاشارهکردیدخروجشرکتهایخارجی
ازایرانواینراهحلیکهاینهااگرش��ریکبشوند،امنیت
ماتضمینخواهدشد،درستمیفرماینداگردراوایلدهه
هش��تاد،پژوس��یدرصدمالکایرانخودرومیشدبهاین
سادگیهانمیتوانس��تبرودومجبوربودبماندوکارکند
وتوس��عهبدهد.دراصل،تعریفس��رمایهگذاریخارجی
همیناس��ت.اگ��راینامراتف��اقبیافتد،منافعبیش��تریرا
میتواندداشتهباش��دوامنیتماوامنیتنظامصنعتیمارا

تضمینمیکندوآثارماندگارتریخواهدداشت.
دربحثاس��تراتژيجذبس��رمایهایرانی��انخارجاز
کشور،باتوجهبهحجماقتصادایران،اگربخواهیمتحولی
دراقتص��ادایرانایجادش��ود،بایدباش��رکتهایبزرگ
بینالمللیکاربکنیمکهسرمایهگذاریهایچنددهمیلیارد
دالریداشتهباشد.درآمارسرمایهگذاری،ماازافغانستان،
ترکی��ه،عراقوحتیازپاکس��تانس��رمایهگذارداریم،اما
حجمآنهااز700هزاردالرتایکونیممیلیوندالرفراتر
نمیرودوعموم��اًدرپروژههاییکهجنب��هخردهپادارند،
مشغولاند.اینهاموجباشتغالزایینیستوآثارقابلقبولی
نیزنخواهدداشت.زمانیسرمایهگذاریخارجیتأثیرگذار
استکهبهعنواننمونهشرکتچینییاژاپنیدرپتروشیمی
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ما50درصدش��ریکشودوس��رمایهگذاریچندمیلیارد
دالریانجامبدهدیاش��رکتیبیایدآزادراهفالنجاراچند

میلیارددالرسرمایهگذاریکند.
مش��کلراکجامیبینی��دآیام��امیخواهیمجذب
س��رمایهگذاریخارجیداشتهباش��یمیانه؟باتوجهبهاین
هدفگذاریهاییکهماکردیم،براساسنظراقتصاددانها
بهغیرازجذبسرمایهگذاریخارجینمیتواناینکاررا

پیشببرد.
منفکرمیکنممش��کلدرهردوست؛یعنیهمدر
داخلتوافقنیست؛یکطیفگستردهوجودداردکهاصاًل
بهس��رمایهگذاریخارجیفکرنمیکند.حاالممکناست
دالیلسیاس��ییادالیلدیگریداش��تهباشد.یکمشکل
همایناس��تکهدرزمینهس��رمایهگذاریخارجیماکار
کارشناس��یاساس��ینکردیم؛یعنیهنوزدنیا،ظرفیتهاو
موانعدیوانس��االریخودمانرانمیشناس��یم؛ضمناینکه
ب��هلحاظاقتصادیهمخودم��اندرداخلضعفداریم.به
عن��واننمونه،حدود70درص��دکارفرمایانماتحصیالت

دیپلمدارند.
دربحثس��رمایهگذاریخارجییکموضوعمهم
بحثنفوذاس��تکهبهصورتوابستگیاقتصادیوغیره
مطرحمیش��ود.سؤالایناستکهچطورمیشدباادبیات
اقتصادیب��انظریهاقتصادیباتجربهایک��هدردنیاوجود
داردی��کتعام��لوتعادلیبینایندوایج��ادکردکههم
کارشناس��یوعلمیباشدهممنافعجمهوریاسالمیایران

راتأمینکند.
 آقای افتخاری:س��ؤالایناستکهسرمایهگذاری
چگونهاتفاقمیافتدکهمنافعجمهوریاس��المیراتأمین
بکند؟براس��اسی��کضربالمثلچینیک��هموردتأکید
دوس��تانهمقرارگرف��ت،مامیتوانیمپنج��رهرابازکنیم
ت��اتنفسکنیموباحش��راتیکهواردمیش��ودهممبارزه
میکنی��م.انتظارهمنداری��مکهازاینپنج��رهاژدهاوارد
ش��ود،تازهاگرواردهمش��دبازدستخودماناستوآن
رامیبندیم.بایدبپذیریمکهخودمانبهاندازهکافیسرمایه
نداریم،حتیاگرداشتهباشیمتعاملبادنیاچیزخوبیاست.
حتیآمریکاهمکهبزرگترینکش��وراس��توبیشترمنابع

دنیارادردس��تدارد،هیچوقتش��عارخودکفایینداده
وخودشراوابس��تهب��هدنیامیداندوبهاینمعتقداس��ت.
مرحلهدومایناس��تکهبراساستجربیاتوتعالیمیکه
داریمبایستیمحیطکس��بوکاررافراهمکنیمودراین
مسیرنظامبانکیبسیارتعیینکنندهاست،حقوقشهروندی
کهدرداخلآنحاکمیتقانوناس��ت،تعیینکنندهاست.
تبعیتازاس��تانداردهایپذیرفتهشدهبینالمللیخیلیمهم
اس��ت.چیزهایمتعارفیدرصنعتتجارتاس��تکهباید
اتفاقبیافتد.مانمیتوانیمس��وئیفتنداش��تهباش��یموبعد
انتظارس��رمایهگذاریخارجیداشتهباش��یم.نمیتوانیمبا
ش��رکتبیمهس��اچربابیمهرتبهبندیمولیزارتباطنداشته
باش��یمونتوانیمازخدماتآنهابهرهمندش��ویم.اینهاجزء
الینفکنظاماقتصادیاس��تکهبایدشکلبگیرد.ماباید
امتیازخاصیداشتهباش��یمکهسرمایهگذارآلمانیایرانرا
بهپاکس��تانترجیحدهد.بعضیازکش��ورهاتوانستنداین
کارراانجامبدهند.ایرلنددرسال1960جزءمفلوکترین
کش��ورهابودومردمشحتیکفشهمنداشتند،درحالی
کهاآلنجزءثروتمندترینهایاروپاست.روسهااسمشرا
گذاشتهاندچیپستوچیپس،یعنیازسیبزمینیبهچیپس
الکترونیک.آنهارفتندسراغآمریکاوبرپروژهداروسازی
والکترونیکتمرکزکردندوتوانس��تندبااتصالبهآمریکا
کشورش��انرادرستکنند.البتهمانمیگوییمتنهاراهحل
اتصالبهآمریکاس��ت،نهاتفاقاًبح��ثاقتصادمقاومتیاین
استکهتنهاراهتوسعهایننیست.منفکرمیکنمدرایران
بیشترینچیزیکهمامیتوانیمرویآنمانوردهیم،نفتو
گازاس��تواینکهایرانانرژیارزانداردکهمابایدروی
آنتمرکزکنیم.متأس��فانهمادرهی��چکدامازاینحوزهها
نتوانستیمتصویرسازیدرس��تیبرایسرمایهگذارخارجی

انجامدهیم.

نشست ماه


