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  مقدمه
 

1خارجی مستقیم گذاریسرمایه"   
جهانی شدن و گسترش  های اقتصادی در ارتباط بایکی از مهمترین پدیده "

امروزه بسییاری از کشیورهای    .باشدمی های تأمین مالی و یکی از روش وندهای اقتصادی کشورها با یکدیگرپی

هیای خیارجی    گذاری، تمایل شدیدی به جیذ  سیرمایه   ی منابع داخلی برای سرمایهجهان به واسطه عدم تکافو

ها، رشد چشمگیر کشیورهایی چیون چیین و برخیی کشیورهای اروپیای شیرقی را        برخی از بررسی. اندپیدا کرده

ه گذاری مستقیم خارجی بی می دهد که سرمایه مطالعات نشاندانند. مرهون استفاده از این روش تامین مالی می

هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل مالحظه ای بر روی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کیاه   

بهبیود   افزای  درآمد مالیاتی دولیت، کیاه  بیدهی دولیت،     افزای  رشد اقتصادی، نرخ بهره، کاه  نرخ ارز،

هیا  مثبت در تراز پرداخت و تاثیر تتوسعه صادرات، کاه  واردا افزای  اشتغال، انتقال تکنولوژی، توزیع درآمد،

   دارد.

         توانید نقشیی بیه سیزا در    و عوامیل میرثر بیر آن میی     موضیوع اطالع از آخرین وضیعیت کشیورمان در ایین       

گذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشید. لیذا در جهیت    های اقتصادی و جذ  سرمایهتصمیم گیری

دانید بیا   میی  ها وظیفیه خیود  وری دادهاها در کشور، دفتر آمار و فرنگونه آمار و شاخصانتشار مستمر و فراگیر ای

ضمن کمک در راستای فراهم آوردن شفافیت در فضای کیالن   ،های یاد شدهو شاخص انتشار گزارشاتی از آمار

زارشیات زمینیه   امید اسیت ایین گ   نماید. دی را به اینگونه نیازها تسهیلاقتصادی کشور، دسترسی فعاالن اقتصا

 کار را فراهم سازد.و سیاستگذاری مرتبط با فضای کسب و بهبود تصمیمات

 

 
                                                           
1
Foreign Direct Investment (FDI) 
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 سرمایه گذاری خارجیتعاریف و مفاهیم  -1

شویق و حمایت سرمایه قانون تو  کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه تعاریف  این بخ  بر اساس

 .ایران تهیه شده است گذاری خارجی

 2(Unctadی تجارت و توسعه )کنفرانس ملل متحد برا -1-1

 کننیده  منعکس و بلندمدت مناسبات متضمن که ای سرمایه از است عبارت :3(FDI) خارجی مستقیم گذاریسرمایه

باشید.   گیذار  سیرمایه  موطن از خارج شرکتی در کشور یک مقیم حقوقی یا حقیقی شخصیت مستمر نفع و کنترل

 دانست که به همراه یک سرمایه گذار شریک مقیم، بر مرزی ونبر گذاری سرمایه زمره همچنین میتوان آنرا در

 .نفوذ داشته باشد مدیریت یک بنگاه اقتصادی درکشور،کنترل و

گذار خااری  در ادار  اادات لیدیاتی    گذاری، سرمایهدر این سرمایه : FPI4)) گذاری سهامدارانه خارجیسرمایه

خریات اارا  ررهاه ا سا ار شارات راا در       نیسات  نقش مستقیم نتاشته ا مسئیدیت ماد  نیز متییه ای 

 .رستنت FPIمعامالت بیرس ا ربیض سپرد  در بانك رای خاری  از انیاع 

گذار خارجی بیه صیورت   متشکل از سرمایه ارایه شده توسط یک سرمایه :5گذاری مستقیم خارجیسرمایه اتجریان

 گیذار خیارجی اسیت.    شده توسط یک سیرمایه گذاری های مرتبط با شرکت سرمایهق شرکتمستقیم و یا از طری

درآمید   ( ،داران)آورده نقیدی سیهام    سه بخ  دارد: حقوق صاحبان سهام گذاری مستقیم خارجیجریانات سرمایه

   .شرکتی بینو وام های  )سودهای انباشته( سرمایه گذاری مجدد

)شیامل سیود انباشیته(     هااندوخته ست از، ارزش سهم سرمایه وا عبارت  :6گذاری مستقیم خارجیسرمایه موجودی

 مربوط به شرکت مادر به عالوه بدهی خالص وابسته به شرکت مادر.

 

                                                           
2 United Nations Conference on Trade and Development 
3 Foreign Direct Investment 
4
 Foreign Portfolio Investment    
5
 FDI Flows 
6
 FDI Stock 
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 ایران تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیقانون  -2-1

  مجیوز  اخیذ  بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصیادی جدیید ییا موجیود پیس از       :گذاری خارجیسرمایه

 گذاری.سرمایه

خیارجی کیه    منشیا ی با استفاده از سرمایه با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایران : خارجی گذارسرمایه 

 مجوز سرمایه گذاری را اخذ نموده باشند.

میی شیود و   سرمایه گذار خارجی به کشور وارد  انواع سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی که توسط: سرمایه خارجی

 :استشامل موارد زیر 

د ییی صورت ارز قابل تبدیل از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که میورد تا ه وجوه نقدی که ب –الف

 وارد شود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد، به کشور

 ماشین آالت و تجهیزات –  

 ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی –ج 

 م تجاری و خدمات تخصصی  ، اسامی وعالی  فنیدان حق اختراع، –د

 گذار خارجیسود سهام قابل انتقال سرمایه –ه 

 سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت –و 
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 گذاری خارجی درایرانتاریخچه و روند سرمایه -2

 :مودگذاری خارجی در ایران را می توان به دو دوره اصلی تقسیم ناز لحاظ تحلیل تاریخی، دوران سرمایه

 گذاری خارجی در ایران در دوران قبل از انقالب اسالمیسرمایه -1-2

 گذاری خارجی در ایران، قبل از انقال  اسالمی به سه دوره قابل تقسیم است:دوران سرمایه

 هااز تصویب قانون ثبت شرکتقبل  اندور: 

گیرد.  می خارجی را در بر هایعمدتاً دوران قاجار و اعطای امتیازات انحصاری به اتباع و دولتاین دوره 

گذاری در جستجوی صنعت نفت ایران و همچنین سرمایه برداری شیالت شمال وگذاری در بهرهسرمایه

 روند.از اولین اقدامات در این زمینه به شمار می ،منابع طبیعی

 1111در سال  هادوره پس از تصویب قانون ثبت شرکت: 

های فرعی یا تحت عنوان شرکتجی )ی با مالکیت صد درصد خارهای ایراناین دوره با تشکیل شرکت   

های تجاری، های خارجی برای انجام فعالیتگذاری مستقل( و همچنین تاسیس شعب و نمایندگی سرمایه

 گردد.های دیگر متمایز میتولیدی و صنعتی و یا مالی از دوره

 1111سال های خارجی در دوره پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه: 

قانونی تحت عنوان  1111های خارجی، در آذر گذاریبه منظور کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد سرمایه   

منافع حاصل از  که به موجب آن برگشت اصل و شدهای خارجی تصویب حمایت سرمایهقانون جلب و 

  های خارجی از سوی دولت تضمین گردید.گذاری سرمایه
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 رجی در ایران در دوران پس از انقالب اسالمی:سرمایه گذاری خا -2-2

های داخلی ناشی از جریانیات انقیال ، مشیخص نبیودن      دالیلی همچون ناآرامیه ، باسالمی انقال  از پس   

قوانین محدود تجیاری و امثیال    و رها و قوانین مربوط به انتقال ارز از کشو حدود مالکیت خصوصی، محدودیت

 شدت کاه  یافت.ه ب گذاری خارجی   سرمایه ،آن

گذاری خارجی و تصویب قیانون  و پذیرش سرمایه 1131سالدر نیمه دوم با تصویب قانون برنامه دوم توسعه    

انزده ، پس از یک دوره توقف طوالنی پی "صنعتی جمهوری اسالمی ایران -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری"

رونید   توجه قانون گیذاران و مسیلولین قیرار گرفیت.     ردخارجی در کشور مو گذاریساله، بار دیگر جذ  سرمایه

مذکور در برنامه سوم توسعه نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسیهیالت خیارجی اجیازه داده    

 شد.

گذاری خارجی بیه تصیویب رسیید کیه     قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه، 1131در آخرین روزهای سال    

امیروزی در   ه صورت قانونمند و کامالگذاری خارجی بدهه از انقال ، مقوله سرمایه دو سرانجام پس از گذشت

 های دولت قرار گرفت.لوحه فعالیترس

های های پنج ساله و بویژه اقدامهای اجرای برنامهاصالح و تقویت زیر بناها و ساختارهای اقتصادی طی سال  

 به بهبود چشم اندازهای اقتصادی کشیور و روشین    ر مستقیمهای برنامه سوم به طور غیصورت گرفته طی سال

 گذاری خارجی انجامیده است.  افق سرمایه شدن
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 گذاری خارجی درایراناسناد باالدستی و فرآیند سرمایه -3

 دستی اسناد باال -1-3

 های کلی نظام در دوره چشم اندازسیاست: 

بخ  برای فعاالن   ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان" ام در دوره چشم انداز برظهای کلی ندر سند سیاست 

 "میادی و غیرمیادی   هیای  گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی سرمایه اقتصادی و

 تاکید شده است.

 های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست: 

 گیذاری  سرمایه "کاالها به  صادرات از دمقاومتی، در حمایت هدفمن اقتصاد کلی های سیاست ابالغیه 11در بند 

 اشاره شده است. "صادرات برای خارجی

 ای کشورهای توسعه برنامه:  

 توسعه پنجمبرنامه  کلی های سیاست: 

 گذاری خارجی به موارد زیر اشاره شده است:ها و تسهیل سرمایهدر برنامه پنجم توسعه درخصوص ایجاد مشوق

 از حاصل درآمد سهم شامل فناوری و علم اصلی هایشاخص تحقق برای ریزی برنامه : 3بند  16ماده  -

 داخلیی  ناخیالص  تولیید  سیرانه  مییانی،  و پیشرفته های فناوری بر مبتنی خدمات و محصوالت صادرات

 گیذاری  سرمایه نسبت المللی، بین علمی تولیدات تعداد اختراع، ثبت گواهی تعداد فناوری، و علم از ناشی

 .بنیان دان  هایشرکت تعداد و کشور تحقیقات های هزینه به فناوری و علم هایفعالیت در خارجی

 قالیب  در برنامیه  طیول  در خیارجی  میالی  تسیهیالت  از ییاجرا هایدستگاه استفاده : بند الف 31ماده  -

 مالی تسهیالت و متقابل بیع مصو  تسهیالت باقیمانده هایسهمیه. است مجاز بودجه سنواتی قوانین

 تصیویب  جملیه  از اسیالمی  ضیوابط  رعاییت  بیا ) چهارم و سوم هایبرنامه به مربوط( فاینانس) خارجی

 .است باقی خود قوت به نیز پنجم برنامه طول در( نظام تشخیص مصلحت مجمع
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 توسعه برنامه ششم کلی های سیاست: 

زیر تاکید شده گذاری خارجی به موارد در ارتباط با حمایت از سرمایهبرنامه ششم توسعه پی  نویس  در

 است:

مین میالی و ابزارهیای آن )بیازار پیول، بیازار      اگسترش و تعمیق نظام جامع ت : بخ  امور اقتصادی 5بند  -

ثر بیازار  وقی داخلیی و خیارجی و افیزای  سیهم می     ها( با مشارکت اشخاص حقیقی و حقیو  سرمایه و بیمه

هیای تجیاری و    طرپیذیری فعالییت  گذاری و ثبات و پاییداری و کیاه  خ   سرمایه  سرمایه در جهت توسعه

 .شفافیت و سالمت نظام مالی یکید بر ارتقاااقتصادی کشور با ت

گیذاران خیارجی بیا ایجیاد      ایرانیان خارج از کشور و سیرمایه  ی جذ  سرمایه : بخ  امور اقتصادی 3بند  -

 .های الزم انگیزه و مشوق

گیذاری   سیرمایه   قتصادی با هدف توسعهدیپلماسی ا اولویت دادن به : بخ  امور سیاست خارجی  61بند  -

 .انداز ودستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی وسندچشم جهانی خارجی، ورودبه بازارهای

ثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها وم یحمایت قضائ:  قضایی و حقوقی بخ  امور 66بند  -

 .گذاری خارجی ی و سرمایهگذاری بخ  خصوص سرمایه ی منظور توسعه  به

 (رهبری معظم مقام ابالغی) ایرانی سرمایه و کار از حمایت ملی، تولید کلی های  سیاست: 

 باشد:موارد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در این ابالغیه به شرح زیر می

میال  گیذاری در بیازار سیرمایه و تکمییل سیاختارهای آن و اع       گسترش تنوع ابزارهای سیرمایه  :13بند -

ای  ویژه منطقیه ه المللی ب گذاران داخلی و بین  های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه سیاست

 در بازار سرمایه.
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هیای   هیای ایرانیی بیه حیوزه     گیذاران و تشیویق ورود سیرمایه    حمایت از محققیان و سیرمایه   :13بند  -

هیای شیراکت ییا ضیمانت بیرای       سیس صندوقاذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تگ سرمایه

 گذاری در این حوزه.سرمایه

  ذاری خارجی در ایرانگبا سرمایه نهادهای مرتبط  -2-3
 

 و اقتصیادی  هایکمک و گذاریسرمایه سازمان شامل گذاری خارجی در ایرانمرتبط با سرمایه اصلی نهادهای 

 بیورس  و ، بخی  بیانکی و بیمیه ای   اقتصیادی های سایر وزارتخانه ،وزارت صنعت، معدن و تجارت ،ایران فنی

 باشند.اوراق بهادار می

   خارجی در ایران مستقیم گذاریساختار سازمانی جذ  سرمایه -1-1-1 

 بیه  ،زییر مجموعیه وزارت امیور اقتصیادی و داراییی      ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاریسرمایه سازمان

      کشیور  در خیارجی  گذاریسرمایه تشویق رسمی نهاد تنها جی،خار گذاریسرمایه حمایت و تشویق قانون موجب

 تسیهیل  بیه  ،1131سیال   مصو  خارجی، گذاریسرمایه حمایت و تشویق جدید قانون چارچو  در که باشدمی

 .پردازدمی خارجی گذاریسرمایه برای کامل امنیت و قانونی حمایت تامین سرمایه، ورود

ه و یهای اقتصادی و فنی ایران اراگذاری و کمکی خارجی به سازمان سرمایهگذارهای سرمایهضمنا درخواست 

رنامه و بودجه، وزارت گذاری خارجی متشکل از بانک مرکزی، سازمان بهای سرمایهدر صورت تصویب در هیات

 و اریگیذ  سیرمایه  ایران، اتیاق تعیاون اییران، سیازمان     کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی، اتاقامور خارجه، 

خارجی توسط وزییر   گذاریهای تخصصی مربوطه، مجوز سرمایهایران و وزارت خانه فنی و اقتصادی هایکمک

 دارایی از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران صادر می گردد. و اقتصادی امور
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 خارجی در ایران گذاریمراحل صدور مجوز و ثبت آورده سرمایه -1-1-1
 

 

 *خارجی گذارییهمراحل صدور مجوز سرما .1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاریسرمایه سازمانماخذ: پورتال : *

 حمایت و ن نامه اجرایی مربوط به تشویققانون و آیی 11ی خارجی مطابق ماده گذارپس از اخذ مجوز سرمایه   

 هیای کمیک  و گذاریسرمایه سازمان بهموارد زیر،  ثبت جهت را دخو مدارک گذارسرمایه خارجی، گذاریسرمایه

 .کند اعالم ایران فنی و اقتصادی

 (ارزی نقدی وجوه) نقدی سرمایه( الف 

 فنی دان  و... اولیه، مواد منفصله، قطعات یدکی، قطعات و ابزار تجهیزات، آالت، ماشین) نقدی غیر سرمایه(  

 (تخصصی خدمات و تجاری عالئم و اسامی اختراع، حق تکنولوژی، یا

 هماهنگی با وزارتخانه ذیربط

 

بررسی درخواست سرمایه 

 گذاری توسط سازمان

به  هیاتابالغ تصمیم 

گذار خارجیسرمایه  

امضا مجوز توسط وزیر 

 امور اقتصادی و دارایی

ابالغ مجوز 

توسط 

 سازمان

ه درخواست یارا

به  گذاریسرمایه

 سازمان

درخواست تجدیدنظر سرمایه 

گذار در صورت مغایرت 

واستهای مصوبه هیأت با درخ

 اولیه سرمایه گذار

روز بدون در نظر گرفتن زمان الزم برای بررسی 33حداکثر 

 (گذار )در صورت وجوددرخواست تجدید نظر سرمایه

روز از تاریخ  11

تکمیل فرم و ارائه 

مکامل اسناد الز  

هیأت طرح موضوع در 

 سرمایه گذار خارجی
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 *گذاریسرمایه خارجی در سازمان گذارنحوه احصا و ثبت آورده سرمایه .2نمودار

 

 ماشین آالت و تجهیزات -الف

 

 

 

 

 

 

 

 با هماهنگی سازمان                 با هماهنگی سازمان                                                                                                      

 

 

 ارز نقدی -ب

 

 

 

 

 

 

 دانش فنی یا تکنولوژی -ج

 

 

 

 
 ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاریسرمایه ماخذ: پورتال سازمان *

 

 

 

ورود دانش فنی یا 

 تکنولوژی به کشور

تایید واحد سرمایه پذیر مبنی بر 

ورود دانش فنی به کشور و اعالم 

سازمان آن به  

بررسی کارشناسان سازمان و همچنین 

تایید ورود دانش فنی توسط دستگاه 

ذیربط و اعالم آن به سازمان جهت ثبت 

 دانش فنی در دفاتر سازمان

ثبت سفارش ماشین آالت و 

تجهیزات در وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

       ورود اقالم مذکور

 به گمرک

ترخیص اقالم 

 مذکور از گمرک

صدور پروانه 

گمرکی یا پروانه 

 ورودی

ارسال پروانه ورودی 

وسط واحد سرمایه ت

پذیر به سازمان بمنظور 

 ثبت آورده در سازمان

حواله ارز نقدی 

ر اتوسط سرمایه گذ

خارجی به سیستم 

 بانکی کشور

ورود ارز بنام سازمان توسط صدور گواهی 

 بانک عامل به درخواست واحد سرمایه پذیر
ثبت آورده خارجی در 

 دفاتر سازمان
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 خارجی در ایران و کشورهای منتخب مستقیم گذاریسرمایه -4

 خارجی ایران و کشورهای منتخبگذاری مستقیم ای میزان سرمایهجداول مقایسه
 

 در ایران و کشورهای منتخب 7گذاری مستقیم خارجیجریان ورودی سرمایه .1 جدول

 )میلیارد دالر( 2313-2311طی دوره  

2311 2314 2313 2312 2311 2313 
کشورهای 

 منتخب/سال

 آمریکا 13371 11373 13371 11175 11676 13373

 چین 11173 11171 11171 11173 11375 11576

 هندوستان 1371 1671 1171 1371 1176 1171

 فرانسه 1173 1176 1371 1173 1571 1173

 آلمان 6576 6375 1371 1173 173 1173

 ایتالیا 371 1171 171 1171 1171 1171

 ترکیه 371 1671 1171 1171 1171 1675

 قدس اشغالگر رژیم 671 373 375 1171 673 1176

 مالزی 371 1171 371 1171 1173 1171

 امارات 373 371 373 375 1173 1171

 روسیه 1173 1673 1171 5171 1371 373

 عربستان 1371 1671 1171 373 371 371

 کره جنوبی 375 373 375 1173 371 571

 *ژاپن 171- 173- 173 171 171 171-

 ایران 176 171 173 171 171 171

 2312منبع: انکتاد 

 های گذشته است.انجام شده در سالگذاری مستقیم خارجی به مفهوم خروج سرمایه: اعداد منفی *

 

                                                           
7
 FDI Inflow 
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                       در ایران و کشورهای منتخب 8جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی .2 جدول

 )میلیارد دالر( 2313-2311طی دوره 

2311 2314 2313 2312 2311 2313 
کشورهای 

 منتخب/سال

 آمریکا 13373 13676 11371 11373 11676 111

 ژاپن 5671 11376 11175 11573 11176 11373

 چین 6373 3173 3373 11373 11171 11376

 آلمان 11575 3373 6171 1171 11671 3171

 فرانسه 1371 5171 1176 15 1173 1571

 ایتالیا 1173 5173 3 1571 1676 1376

 کره جنوبی 1371 1373 1176 1371 13 1376

 روسیه 1171 1376 1371 3173 6171 1676

 مالزی 1171 1571 1371 1171 1671 373

قدس اشغالگر رژیم 373 371 171 575 173 373  

 امارات 1 171 175 373 3 371

 هندوستان 1573 1175 375 173 1173 375

 عربستان  173 171 171 173 571 576

 ترکیه 175 171 171 176 673 173

 ایران 1713 1711 1716 1716 1713 1711

 2312منبع: انکتاد 

 سیال  سه مدت در گذاری مستقیم خارجیسرمایه طبق بررسی و اعالم نظر انکتاد درباره ایران، جریان ورودی   

 انگییزه  هیا،  تحیریم  لغیو  ولی با رسیده است، (1میلیارد دالر )جدول  1 به 1115 سال در یافته و کاه  متوالی

 بیشتر خواهد شد.  خارجی مستقیم گذاریایهسرم جریان برای

در سیال   گذاری مستقیم خارجیسرمایه کشورهای آمریکا و چین به ترتیب دارای بیشترین میزان جریان ورودی

میلیون  33گذاری مستقیم خارجی از ایران از جریان خروجی سرمایه ، در میان کشورهای منتخب هستند. 1115

                                                           
8
 FDI Outflow 
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( جه  داشته است. پایان تحریم در ایران بیه  1)جدول  1115یلیون دالر در سال م 113به  1111دالر در سال 

د توانی که میاست  و افزای  درآمد نفت بوده بلوکه شدههای میلیارد دالر دارایی 51معنای دسترسی به بی  از 

 گذاری مستقیم خارجی کمک نماید.  به  افزای  جریان خروجی سرمایه

، 1115ین به ترتیب دارای بیشترین میزان جریان خروجی سرمایه گیذاری در سیال   کشورهای آمریکا، ژاپن و چ

 در میان کشورهای منتخب هستند.

                  در ایران و کشورهای منتخب 9گذاری مستقیم خارجیموجودی ورودی سرمایه .3 جدول

 )میلیارد دالر( 2313-2311طی دوره 

2311 2314 2313 2312 2311 2313 
کشورهای 

ب/سالمنتخ  

 آمریکا 111171 113373 131371 133573 511373 553371

 چین 53373 31173 31173 35673 113571 111173

 آلمان 35573 31371 33371 31173 31175 111171

 فرانسه 61173 63373 31371 33675 31371 33171

 ایتالیا 11371 15571 13571 16173 13173 11571

 هندوستان 11576 11671 11571 11676 15171 13171

 روسیه 16171 15173 51173 56573 13375 15371

 عربستان  13671 13673 13371 11373 11573 11171

 کره جنوبی 11575 11571 15373 13173 13171 13176

 ژاپن 11173 11573 11573 13173 13176 13173

 ترکیه 13371 11675 13171 11371 16376 11575

 مالزی 11176 11571 11173 11671 11173 11376

 امارات 6173 3571 3571 11575 11576 11171

اشغالگرقدسرژیم 6171 6175 3173 3371 3373 11171  

 ایران 1371 1171 1373 1173 1171 1571

 2312منبع: انکتاد 

                                                           
9
 FDI Inward Stock 
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 در ایران و کشورهای منتخب                 13خارجی گذاری مستقیمخروجی سرمایهموجودی .4 جدول

 )میلیارد دالر( 2313-2311طی دوره 

2311 2314 2313 2312 2311 2313 
کشورهای 

 منتخب/سال

 آمریکا 131376 151171 513675 613571 611376 533173

 آلمان 116176 113171 153371 163173 153171 131175

 فرانسه 113171 111371 111373 116171 113371 111171

 ژاپن 31171 36173 111373 111371 113171 111676

 چین 11371 11173 51176 61176 31376 111171

 ایتالیا 13171 51373 51673 51173 51371 16676

 کره جنوبی 11171 13171 11173 11373 15376 13371

 روسیه 11671 16173 11376 13375 11173 15171

 هندوستان 3673 11375 11371 11373 11376 11371

 مالزی 3371 11671 11171 11371 11573 11673

 اشغالگرقدسرژیم 6371 3173 3171 3571 3371 3371

 امارات 5576 5373 6171 6171 6671 3371

 عربستان  1675 1171 1171 1371 1173 6171

 ترکیه 1175 1373 1171 1171 1171 1173

 ایران 173 173 171 175 171 175

 2312منبع: انکتاد 

در  و روند صعودی داشیته  1111-1115های گذاری مستقیم خارجی ایران، طی سالی سرمایهموجودی ورود   

. کشورهای آمریکیا، چیین و آلمیان بیه ترتییب دارای      ( 1)جدول میلیارد دالر رسیده است  1571 به 1115سال 

 ، در میان کشورهای منتخب هستند.1115گذاری در سال بیشترین میزان موجودی ورودی سرمایه

                                                           
10

 FDI Outward Stock 
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هیای  گیذاری مسیتقیم خیارجی اییران، طیی سیال      موجودی خروجی سرمایه می دهد کهنشان  1ول شماره جد

 میلییارد دالر رسییده اسیت.    175 و بیه  کیاه  یافتیه   1115ه ولیی در سیال   روند صعودی داشیت  1111-1111

در سیال  گیذاری  به ترتیب دارای بیشترین میزان موجیودی خروجیی سیرمایه    و فرانسه آلمان ،کشورهای آمریکا

  ، در میان کشورهای منتخب هستند.1115
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 صنعت، معدن و تجارت در حوزهخارجی مصوب  گذاری سرمایه -1

  در بخش صنعت، معدن و تجارتخارجی مصوب  گذاریسرمایهواحدهای  و اطالعات طرح ها
 

ایه اطالعات اعالم شده از سوی دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن وتجیارت در خصیوص سیرم   

 زیر می باشد:جداول گذاری های مصو  در بخ  صنعت و معدن به شرح 

 خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و ریگذاواحدهای سرمایه و اطالعات طرح ها .5 جدول

  1391تا ده ماهه  1393از سال  تجارت

 وزارت صنعت، معدن وتجارت گذاری خارجیماخذ: دفتر سرمایه

 توجهی قابل رشد شاهد معدن و صنعت بخ  در مصو  خارجی گذاری سرمایه حجم اخیر های سال طی   

 111 رشد شاهد 31 سال به نسبت مصو  خارجی گذاری سرمایه حجم 31 سال طی که ای گونه به بوده،

  .استداشته  درصدی

 از قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 35 سال ماهه ده طیمصو  در کشور  خارجی گذاری سرمایه بررسی  

نیز  واحدهاو  ها طرح کل تعداد در همچنین بوده و یدرصد 113 رشد بیانگر ،گذاری سرمایه ارزش لحاظ

 .دهد می نشان را یدرصد 111درش

 سال
 تعداد کل 

 طرح/واحد

مصوب گذاری خارجی حجم سرمایه  

 )میلیون دالر(

1131 13 1533 

1131 61 1161 

1131 13 1111 

1131 11 315 

1131 16 1353 

1135ده ماهه   53 1333 
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در بخش صنعت، معدن و خارجی مصوب  گذاریسرمایهواحدهای  و  اطالعات طرح ها .6 جدول

 به تفکیک استان 1391و ده ماهه 1394درسال  تجارت

 گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن وتجارتماخذ: دفتر سرمایه

 ،35و ده ماهه  31ستان طی سال گذاری خارجی مصو  به تفکیک ا آخرین اطالعات سرمایه بر اساس   

استان البرز در رتبه دوم و نیز 31است. در سال  بودهدر استان خراسان رضوی  مصو  بیشترین تعداد طرح

 نام استان ردیف

1394سال  1391ده ماهه سال    

تعداد 

طرح/ 

 واحد

حجم 

گذاری  سرمایه

 خارجی مصوب

 )هزار دالر(

سهم از 

گذاری  سرمایه

خارجی 

صوب)درصد(م  

تعداد 

طرح/ 

 واحد

حجم 

گذاری  سرمایه

 خارجی مصوب

 )هزار دالر(

سهم از 

گذاری  سرمایه

خارجی 

 مصوب)درصد(

 61 1،113،111 1 1 1 1 خراسان شمالی 1

 15 313،113 3 1 11،335 1 آذربایجان غربی 1

 1 115،615 1 1 1 1 قزوین 1

 1 111،331 3 1 33،113 1 تهران 1

 1 133،551 6 171 1،511 1 مرکزی 5

 1 131،331 1 171 6،113 1 اصفهان 6

 1 113,531 1 1 11،136 1 زنجان 3

 1 31،316 1 1 1 1 لرستان 3

 176  13،316 11 11  1،111،361 3 خراسان رضوی 3

 175  11،633 6 1  113،116 5 البرز 11

 171 15،111 1 171 5،335 1 آذربایجان شرقی 11

 171 15،111 1 1 1 1 کرمان 11

 171 5،616 1 1 1 1 همدان 11

 1711 1،111 1 13 1،133،335 1 فارس 11

 1711 1،316 1 1 1 1 مازندران 15

 1711 1،311 1 11 136،311 1 سیستان و بلوچستان 16

 1711 1،311 1 171 1،111 1 یزد 13

 1711 616 1 1 1 1 گلستان 13

 1 1 1 171 1،113 1 خوزستان 13

 1 1 1 171 5،661 1 سمنان 11

 1 1 1 171 11،633 1 قم 11

 1 1 1 1 31،113 1 گیالن 11

 - - - - - - سایر استانها 11

 111 1,333,161 53 111 1،353،363 16 مجموع
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های آذربایجان غربی، تهران و اصفهان مشترکا رتبه سوم را دارند. بر اساس آخرین اطالعات  استان

گذاری  بیشترین حجم سرمایه 35و ده ماهه  31های  گذاری خارجی مصو  به تفکیک استان طی سال سرمایه

مصو  گردیده است و در  های خراسان رضوی، فارس، سیستان و بلوچستان به ترتیب در استان 31در سال 

های اول تا سوم را از لحاظ حجم  رتبه های خراسان شمالی، آذربایجان غربی و قزوین به ترتیب استان 35سال 

  اند. بوده گذاری مصو  دارا سرمایه

 به تفکیک کشور 91گذاری خارجی مصوب  در ده ماهه   اطالعات سرمایه .7 جدول

 گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن وتجارتماخذ: دفتر سرمایه

 کشور
تعداد طرح 

 مصوب

گذاری خارجی  حجم سرمایه

 مصوب)هزار دالر(

گذاری خارجی  سهم از سرمایه

 مصوب)درصد(

 2331 3،138،414 1 اسپانیا

 1733 824,172 2 چین

 131 214،274 1 آلمان

 432 239،271 2 انگلستان

 431 231،982 4 فرانسه

 231 133،222 4 امارات متحده

 132 77،432 2 عراق

 337 33،371 2 ترکیه

 331 22،484 14 افغانستان

 333 11،333 1 گرجستان

 333 13،224 1 اتریش

 332 13،333 1 مالزی

 332 7،729 3 جمهوری آذربایجان

 331 1،113 1 آلمان و ایتالیا

 331 4،283 1 کانادا

 331 4،333 1 هلند

 333 2،333 1 کویت

 333 242 1 اوکراین

 333 139 1 افغانستان و عراق

 333 313 1 امارات متحده عربی

 333 333 1 روسیه

 13333 4,977,323 18 مجموع
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 یجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجمؤثر در عوامل  -2

هیای  گذاری مسیتقیم خیارجی در حیوزه   در این بخ  سعی شده تا موضوعات و عوامل موثر بر جذ  سرمایه   

 شود. از مهمترین عوامل موثر می توان به موارد زیر اشاره نمود: همختلف مورد بررسی قرار داد

 نیروی کار ارزان و ماهر -1

      ارزان قیمیت در کشیورهای درحیال توسیعه از     توسعه منابع انسانی با وجیود نییروی کیار متخصیص ، میاهر و       

 محسو  می شود. FDIمهمترین عوامل جذ  

 اندازه وگستره بازار -2

 ،باشید تیر  گسیترده   میزبیان دارد، هر چقدر بازار کشور  FDIدر جذ   مثبتی اثراتاندازه بازار کشور گسترش    

 کند. می پیدا افزای  خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورود

شاخص ها و زیرشاخص های رقابت در  1116لغایت  1111های طی سالروند تغییرات رتبه ایران  بررسی   

 دهد، رتبه ایراننشان میباشند، ثیرگذار میاگذاری خارجی تبازار، که بر سرمایه پذیری جهانی مرتبط با اندازه

ه رسید 11این رتبه به  1111کسب شده است. در سال  1111در سال  13در نوسان بوده و رتبه  11تا  13بین 

زیرشاخص در  ولی (پیوست 1ل )جدو ارتقاء یافته است. 13رتبه ایران بهبود و به  1116و  1115 هایدر سال و

  است. رتبه ایران با تنزل مواجه شده "اندازه بازار خارجی "

 

 درجه باز بودن اقتصاد -3

درحیال  ی در کشورها مستقیم خارجی گذاریسرمایه ثر برایودرجه باز بودن درهای اقتصاد، یکی از عوامل م   

 .است داری معنی و مثبت اثر دارای صادرات، بر مستقیم خارجی گذاریسرمایه اثرگذاری دربوده و توسعه 
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دهد، رتبیه اییران   نشان می 1116لغایت  1111های ررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سالب   

 1)جیدول   کسیب شیده اسیت    1111و  1111بهتیرین رتبیه در سیال هیای      و ن بودهدر نوسا 131تا  163بین 

  .(پیوست

 سهم بخ  خصوصی در اقتصاد -4

های خیارجی  های بسیار مهم در جذ  سرمایههای دولتی یکی از سیاستخصوصی سازی یا واگذاری شرکت   

   واقیع  میوثر  اصیالحی  فرآینید  و سیاست یک عنوان به زمانی تنها سازی خصوصی دانان، اقتصاد منظر از است.

 فضیای  بهبیود  بیه  آن چارچو  در بتوان که باشد شده آزاد کافی اندازه به کشور یک اقتصادی نظام که شودمی

    مالکییت  واگیذاری  طرییق  از خصوصیی  بخی   تقوییت  و انحصیاری  ضید  رقابتی بازار یک ایجاد کار، و کسب

 . یافت دست دولتی های شرکت

هیای ضید   اثربخشیی سیاسیت   "ای رقابت پذیری جهانی، ایران در ارتباط با زیرشاخص هبا مالحظه شاخص   

از رتبه های خوبی برخوردار بوده و در  1111-1116های طی سال  "کارایی بازار کاال"شاخص در   "انحصاری

 (پیوست 1)جدول  را کسب نموده است. 15رتبه  1116سال 

 های اقتصادیتقویت زیر ساخت -1

بنیادر در   ، حمیل و نقیل ریلیی و   هیا جاده ،گستردهنظیر سیستم اطالع رسانی های اقتصادی ساخت وجود زیر   

هیای خیارجی بیه کشیورهای     ثر در جذ  و هیدایت سیرمایه  واز عوامل م ها،کشورسایر گذاری در ایند سرمایهفر

 باشد.پذیر میسرمایه

هیای  طیی سیال  دهد، رتبه ایران نشان می "عملکرد لجستیک  "بررسی روند تغییرات رتبه ایران در شاخص    

کسیب شیده و درسیال      1113باشید در سیال   میی  33بهترین رتبه کیه  افزای  یافته است.  1111لغایت  1113

 (پیوست 1ه است. )جدول رسید 36 به پله بهبود 16با  رتبه ایران 1116
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 تعدیل نرخ های بهره بانکی  -2

. ثر اسیت وبسیار م سرمایه و پول بازار خارجی و تعامالت گذارانیهسرما جذ  در بانکی و تعدیل آن نرخ بهره   

 سیرمایه  و شیوند می پول بازار جذ  خارجی گذارانسرمایه باشد، سرمایه بازار از بیشتر پول بازار بازدهی نرخ اگر

 .دگرد تعدیل ها نرخ اینکه مگر کند،نمی ورود است سرمایه بازار که اقتصاد مولد بخ  به

 های ارزیستتثبیت سیا -7

-تعیین عوامل بر مستقیماً و کنند می تعیین را اقتصادی ثبات پارامترهای ارزی و پولی و های مالیسیاست   

 بر تواند می و است مربوط اقتصادی ثبات به نیز ارز نرخ سیاست. گذارند می ثیرات گذاری سرمایه تصمیمات کننده

 .گذارد اثر خارجی گذاری سرمایه صمیماتت

 گذاری خارجیقوانین بر سرمایهاثر   -8

کیارایی  " شیاخص در  "گذاری خیارجی اثر قوانین بر سرمایه" شاخص بررسی روند تغییرات رتبه ایران در زیر   

تیا   113دهد، ایران از رتبه خوبی برخوردار نبیوده و بیین   نشان می 1116لغایت  1111 هایسالطی  "بازار کاال

 (وستپی 1باشد. )جدول در نوسان می 116

های ورود سرمایه به کشور، بیشترین کمیک را بیه رشید و     گذاری مستقیم خارجی در میان سایر روش سرمایه   

بررسی روند تغییرات انتقال فناوری در . کند های مدیریتی می ورود فناوری و مهارتو توسعه اقتصادی بلندمدت 

بررسی روند تغیییرات رتبیه     ورد توجه قرار گیرد.تواند به عنوان یکی از نتایج سرمایه گذاری خارجی مکشور می

 "فنیاوری  آمادگی" شاخصدر  " فناوری انتقال و( FDI)خارجی مستقیم گذاری سرمایه " شاخص ایران در زیر

در نوسیان بیوده، ولیی در سیال      111تیا   111دهد، رتبه ایران بیین  نشان می 1116لغایت  1111های طی سال

 پیوست( 5یافته است. )جدول ارتقا  31به پله به رت 13ا بهبود ب 1116
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 خارجی گذاریسرمایه برجریان حمایتی مرثر و عوامل تشویقی -9

گیذاری   متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالییات تیأثیر منفیی بیر جیذ  سیرمایه      های به عمل آمده، بررسی نظر به   

سرمایه گذاران برای صدور سیرمایه   سیستم های مالیاتی، یکی از عوامل مرثر در انتخا  .مستقیم خارجی دارند

 به کشورها می باشد. 

ثر در افیزای  جرییان   وثیر مستقیم منفی بر درآمد مالی کشور، یکی از عوامل ماهای مالیاتی، علیرغم تمشوق   

 گذاری نیز می باشند.سرمایه

شیاخص  در   "گیذاری هتأثیر مالیات بیر انگییزه هیای سیرمای    "بررسی روند تغییرات رتبه ایران در زیرشاخص    

در نوسیان بیوده،    35تا  31دهد، رتبه ایران بین نشان می 1116لغایت  1111های طی سال "کارایی بازار کاال"

 3نیز رتبه ایران نسبت به سیال قبیل    1116کسب شده و درسال   1111می باشد در سال  31بهترین رتبه که 

 پیوست( 1)جدول  رسیده است. 33و به عدد پله ارتقا یافته 

 عبارتند از: خارجی گذاریسرمایه برجریان حمایتی مرثر و عوامل تشویقیسایر 

 گذاران داخلی و خارجیعطای پوش  های بیمه ای به سرمایها -

 گذار خارجیهای سرمایههای مورد نیاز شرکتهای گمرکی در مورد واردات نهادهاعطای معافیت -

 توسعه منابع انسانیاعطای یارانه در امر آموزش نیروی کار و  -

 صنعتی برای سرمایه گذاری - ایجاد مناطق آزاد تجاری -

 اعطای تسهیالت زیر بنایی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آ  و برق -

 گذاری خارجی با کمترین تشریفات اداریتصویب پروژه های سرمایه -

 تضمین برگشت اصل و سود سرمایه -
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 نایرا در خارجی گذاری سرمایه جذب موانع -7

 موانع اقتصادی -1-7

 خارجیان برای بانکی امکان استفاده از امکانات و خدمات  عدم -

 ارز نرخ نوسان -

 گذاریباالی سرمایه ریسک -

 GDP  از آن اندک سهم و سرمایه بازار توسعه ضعف -

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذ  در آزاد مناطق ظرفیت از استفاده ضعف در  -

 د در امر تولید و تسهیالت بانکی موثرنبود نظام های تشویقی کارآم -

 و نهادی حقوقی موانع -2-7

 گذار خارجی به بخ  های تحت کنترل دولت()عدم تمایل سرمایه دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران -

 خارجی گذاریسرمایه قانون در کامل شفافیت و صراحت عدم و وجود بوروکراسی -

 مرکیگ و پولی ارزی، مقررات هنگام زود تغییرات -

 پورتفوی خارجی گذاریسرمایه جذ  منظور به سرمایه بازار در مقرراتی و نهادی هایمحدودیت -

 کار قانون -

 سیاسی موانع -3-7

 سرمایه گذاران خارجی از سوی گذاری سرمایهبرای  احساس نا امنی -

 المللی بین معتبر نهادهای با ضعیف ارتباط -

 سایر موانع -4-7

 از وضعیت بخ  های مختلف اقتصادی ایران به روزعدم دسترسی به آمار  -
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 در ایران گذاری خارجیپیشنهاد برای افزایش جذب سرمایه -8

 اندازی بورس ارز   راه -

 ها المللی گزارشگری مالی توسط شرکت رعایت استانداردهای بین -

 و انطباق با استانداردهای جهانی اصالح ساختار نظام بانکی -

 امکان بیمه نوسانات نرخ ارز -

 فضای کسب و کار بهبود -

 کاه  ریسک سرمایه گذاری -

 های تخصصی مدیران در مقوله های سرمایه گذاری و مالیظرفیت توسعه  -

 بهبود متوازن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری -
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 منابع -9

1- WORLD INVESTMENT REPORT 1116- UNCTAD 

1- www.investiniran.ir/ 

دفتیر آمیار و    -"1116جهیانی   پیذیری رقابت گزارش " للیالمهای بین، آمارها و شاخص13شماره گزارش -1

 1135 آبان -ها  داده وریافر

 -وری داده هیا  ادفتیر آمیار و فیر    -المللیی )آزادی اقتصیادی (  ، آمارها و شاخص های بین11گزارش شماره -1

 1135خرداد 

داده  وریافیر  دفتر آمیار و  -(لجستیک عملکرد شاخص) المللیهای بینها و شاخص، آمار15 گزارش شماره -5

 1135 مرداد -ها 

 -مرکزی استان یدارای و اقتصادی امور سازمان -کشور اقتصاد در آن جایگاه تبیین و خارجی گذاریسرمایه -6

 1136بهمن

 1131 -و اطالع رسانی دفتر آمار -وزارت صنایع و معادن -گذاری مستقیم خارجیبررسی مبانی سرمایه -3

 دفتیر  -اجراییی(  برنامه هیای  و راهبردها هارای)ایران  در خارجی اریگذسرمایه بر جذ  موثر عوامل بررسی -3

 1135تیر  -برنامه ریزی و سیاستگذاری
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 پیوست ها -13

      تغییرات رتبه ایران در شاخص ها و زیرشاخص های رقابت پذیری جهانی مرتبط با  .1 جدول

 2311 لغایت 2313 دوره طی "بازار اندازه"

ف
دی

ر
 

 عنوان شاخص/سال
2311 

 کشور 142از  
2312 

 کشور 144از  
2313 

 کشور 148از  
2314 

 کشور 144از  
2311 

 کشور 143از  
2312 

 کشور 138از  

 19 19 21 19 18 21 اندازه بازار

 18 18 18 18 17 18 اندازه بازار داخلی 1

 32 28 28 21 22 21 اندازه بازار خارجی 2

3 
تولید ناخالص داخلی بر 

 یدمبنای قدرت خر
- - 17 18 18 18 

4 
درصد صادرات به تولید 

 ناخالص داخلی
- - 133 131 112 119 

 The Global Competitiveness Report 2312–2317 منبع:

                                 آن  های شاخص زیر و "اقتصادی آزادی" رتبه ایران درشاخص .2 جدول

 2312لغایت 2313طی دوره

 http://www.heritage.org منبع:

 

ف
دی

ر
 

شاخص آزادی 

ی و زیر اقتصاد

 شاخص های آن

سال 

2313 

از  

 کشور183

سال 

2311 

از  

 کشور184

سال 

2312 

از  

 کشور181

سال 

2313 

 از 

 کشور 181

سال 

2314 

از  

 کشور182

سال 

2311 

از  

 کشور182

 سال

2312 
 از 

 کشور 182

آزادی 

 اقتصادی

 171 171 173 128 171 171 128 رتبه

 4331 41.8 4333 4332 4233 4231 4334 امتیاز

 13 13 13 13 13 13 13 حقوق مالکیت 1

 27 21 2334 27 22 18 23 جلوگیری از فساد 2

 آزادی مالیاتی 3
 

8131 8131 8332 8338 8332 8132 8132 

 هزینه های دولت 4
 

7932 72 7239 8331 8139 93 9332 

 آزادی کسب و کار 1
 

2939 2934 2438 2133 2233 17 1933 

 آزادی کار 2
 

1131 1337 1131 11 4137 1133 49 

 آزادی پولی 7
 

1437 2337 22 18 4733 4837 1332 

 آزادی تجاری 8
 

1332 4438 4137 4137 4134 4134 1432 

 3 3 3 3 3 3 3 آزادی سرمایه گذاری 9

13 

 
 13 13 13 13 13 13 13 آزادی مالی

http://www.heritage.org/
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                                کارایی بازار کاال و زیرشاخص های مربوطه شاخص در ایران رتبه .3 جدول

 2312 لغایت 2311 دوره طی

 The Global Competitiveness Report 2312–2317 منبع:

 

 

 درکارایی بازار کاالشاخص 
2311 

 کشور 142از  
2312 

 کشور 144از  
2313 

 کشور 148از  
2314 

 کشور 144از  
2311 

 کشور 143از  
2312 

 کشور 138از  

 111 139 123 113 98 133 کارایی بازار کاال

 121 121 119 121 132 132 شدت رقابت داخلی

 57 71 72 27 47 49 وجود بنگاه های مسلط بر بازار

اثربخشی سیاست های ضد 

 انحصاری
73 23 73 83 42 57 

تاثیر مالیات بر انگیزه های 

 سرمایه گذاری
73 71 91 81 84 57 

کل)بر اساس درصد نرخ مالیات 

 از سود(
82 93 98 97 92 45 

تعداد مراحل و رویه های الزم 

 جهت شروع کسب و کار
34 47 74 93 17 45 

تعداد روزهای مورد نیاز برای 

 شروع کسب و کار
28 34 23 79 28 75 

هزینه های ناشی از سیاست 

 گذاری در حوزه کشاورزی
82 132 114 111 134 47 

ای و غیر  وجود موانع تعرفه

 تعرفه ای برای واردات
137 121 113 123 99 77 

تعرفه های تجاری)بر اساس 

 درصد از عوارض گمرکی(
143 139 147 144 143 137 

 135 143 144 148 144 141 رواج مالکیت خارجی

اثر قوانین بر سرمایه گذاری 

 خارجی
128 127 132 134 131 133 

 104 117 112 133 133 134 پیچیدگی تشریفات گمرکی

نسبت واردات به تولید ناخالص 

 داخلی
133 137 147 142 137 137 

 125 112 119 122 114 111 میزان مشتری مداری بنگاه ها

میزان آگاهی و پیچیدگی نیاز 

 خریداران
18 48 12 18 13 54 
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 2312لغایت  2337ستیک طی سالهای رتبه ایران درعملکرد لج .4 جدول

ف
دی

 ر

 شاخص عملکرد لجستیک

 ایران

2337سال   

کشور 113از   

2313سال   

کشور 111از   

2312سال   

کشور 111از   

2312سال   

رکشو 127از   

 92 112 133 78 عملکرد لجستیک

 113 122 132 137 کارایی فرایندهای ترخیص کاال 1

2 
کیفیت زیرساختهای تجاری و 

یجابجای  
93 82 133 72 

3 
سهولت دسترسی به کاالهای 

 مختلف با قیمت رقابتی
94 121 111 88 

4 
شایستگی و کیفیت خدمات 

 لجستیکی
83 29 87 82 

1 
توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای 

 ارسالی
119 113 138 111 

 112 138 81 82 تحویل به موقع کاال 2

 http://www.worldbank.org منبع:

 " فناوری انتقال و( FDI)خارجی مستقیم گذاری سرمایه " شاخص زیر در ایران رتبه .5 جدول

 2312 لغایت 2311 دوره طی فناوری آمادگی شاخص

 The Global Competitiveness Report 2312–2317 منبع:

 2311 شاخص
 کشور 142از  

2312 
 کشور 144از  

2313 
 کشور 148از  

2314 
 کشور 144از  

2311 
 کشور 143از  

2312 
 کشور 138از  

 33 33 113 116 111 111 فناوری آمادگی

سرمایه گذاری مستقیم 

( و انتقال FDIخارجی)

 وریافن

111 113 111 111 111 31 

http://www.worldbank.org/

