فزصت ّا ٍ چالؼ ّای عزهایِ گذاری ذارجی زر لشالغتاى
جوَْری لشالغتاى تا  2/7هیلیَى ویلَهتزهزتغ هغاحت  17/6 ،هیلیَى ًفز جوؼیت جشٍ  10وؾَر اٍل زًیا زر هٌاتغ

ًفتی،هؼسًی ٍ وؾاٍرسی هیثاؽس .ایي وؾَر تالفاصلِ پظ اس اعتمالل ًغثت تِ اصالح لَاًیي ٍ
عزهایِ گذاری ذارجی ٍ تجاری ٍ ذصَصی عاسی السام ٍ اس ؽزوت ّای تشري تیي الوللی تِ ٍیضُ
ًفتی تزای عزهایِ گذاری زػَت تؼول آٍرزُ ٍ سهیٌِ حمَلی السم تزای فؼالیت آًْا فزاّن وززُ اًس.
تٌاتزایي عیاعت پیَعتي لشالغتاى تِ التصاز آساز ووه تغیار تشرگی تز افشا یؼ عزهایِ گذاری زر
ایي وؾَر وززُ اعت.تِ زًثال ایي عیاعت ٍ جْؼ لیوت ًفت زر تاسارّای تیي الوللی تحَلی تشري
زر ذلك حزٍت ٍ عزهایِ گذاری زرسهیٌِ ّای ًفت  ،صٌؼت ٍ وؾاٍرسی فزاّن آٍرز ٍایي اهز هَجة
افشایؼ چؾوگیز رؽسالتصازی،حجن عزهایِ گذاری ّای هغتمین ذارجی ٍ تجارت ذارجی ایي
وؾَر تا جْاى تا عال 2012ؽسُ تَزٍ .لیىي اسعال 20113تِ ػلت تاحیز پذیزی اس تحزاى ّای هالی
جْاًی ،هٌالؾِ رٍعیِ تا غزب ٍ تزویِ ،واّؼ ؽسیس لیوت ًفت ٍارسػ پَل هلی تا ػج واّؼ ؽسیس
رؽسالتصازی،حجن عزهایِ گذاری ّای هغتمین ذارجی ٍ تجارت ذارجی ؽسُ تَز ٍ .طَالًی تزؽسى
ایي هغائل هی تَاًس چالؼ ّای جسی تزی تزای تَعؼِ التصازی لشالغتاى زرعال ّای آتی تَجَز
آٍرز  .زر ایي راتطِ زٍلت لشالغتاى ًیش تزای هسیزیت اٍضاع تزًاهِ ّای تزای جذب تیؾتز عزهایِ
گذاری ذارجی ٍ افشایؼ تَلیس ٍ صازرات تٌظین ًوَزُ وِ زر ایي گشارػ تٌْا حجن عزهایِ گذاری
ّای وِ زر عالْای گذؽتِ اًجام گزفتِ زر عالْای آتی ذَاّس ؽس تِ ّوزاُ اّن هؾَلْا ی عزهایِ
گذاری ذارجی تؼٌَاى فزصت ّای عزهایِ گذاری هَرزتزرعی لزار ذَاّس گزفت.

الف-عزهایِ گذاری ذارجی:

لشالغتاى اس عال  2005تا عال 2015تیؼ اس 222هیلیارز زالر عزهایِ ذارجی جذب وززُ اعت.
زرعال  2005اس 8هیلیارز زالر تِ 30هیلیارز زالر زر عال 2012رعیسُ ٍ زرعال 2015تِ  14/8هیلیارز
زالر واّؼ یافتِ اعت.حجن تجارت ذارجی ایي وؾَر اس 120هویلیارز زال زر عال  2012تِ 70هیلیارز
زالرزر عال  2015وا ّؼ یافتِ اعت.

ب-زُ وؾَر ػوسُ عزهایِ گذار:
10وؾَر ػوسُ عزهایِ گذارزر لشالغتاى زرعال 2015ػثارتٌساس:
ّلٌس( 5 /7هیلیارز زالر)،آهزیىا( 2/8هیلیارز زالر)،عَئیظ( 1/9هیلیارز زالر)،فزاًغِ(1هیلیارز
زالر)،تلضیه( 0/7هیلیارز زالر)،رٍعیِ( 0/6هیلیار زالر)،چیي(0/5هیلیارز زالر) ٍ وؾَر ّای
وزُ،صاپي،اًگلغتاى ّز وسام(0/4هیلیارز زالر).زر عال  2015ایي  10وؾَر حسٍز  %97/3اس عزهایِ
گذاری ّای ذارجی را زرلشالغتاى اًجام زازُ اًس.

د -لزار زاز ّای جسیس تزای عزهایِ گذاری :
زٍلت لشالغتاى عیاعت ّای ذزٍد اس تحزاى فؼلی را زر عِ هحَر زًثال هیىٌس .تزًاهِ تَعؼِ
التصازی تا عال 2020وِ هَضَع تحج ایي گشار ًوی تاؽس .یىی اجزای لزارزاز ّا ٍ زیگزی هؾَق
ّای جسیس زر زعتَر وار زارًس.
-1زر عفز رییظ جوَْر هحتزم لشالغتاى تِ ایتالیا،فزاًغِ،اًگلغتاى ،آهزیىا ٍ چیي  130عٌس تِ
ارسػ 46هیلیارز زالر تِ اهضا رعیسُ ا عت.
 -2زر عفز رییظ جوَْر هحتزم لشالغتاى تِ تْزاى 60عٌس تِ ارسػ تیؼ اس  1هیلیارز زالر تِ اهضا
رعیسُ اعت.

-3زر عفزٍسیز عزهایِ گذاری ٍ تَعؼِ التصازی لشالغتاى تِ چیي اعٌازی تِ ارسػ 24هیلیارز
زالرتِ اهضا رعیسُ اعت.
-4زر عفز ًرغت ٍسیز ٌّس تِ آعتاى تؼسازی اعٌاز ّوىاری تِ اهضا رعیسُ اعت ٍزرعالجاری
حضَر ؽزوت ّای ٌّسی زر ًوایؾگاُ ّا ی لشالغتاى تِ ؽست افشایؼ تافتٌس

ز-هؾَق ّای عزهایِ گذاری:
-1زُ عال هؼافیت اس هالیات سهیي ٍ8عال اسهالیات اهَال.
-2تاهیي حساوخز %30اس عزهایِ گذاری زر پزٍصُ تاتت ذزیس هاؽیي آالت ٍ تجْیشات ٍ ًصة ٍ راُ
اًساسی .ؽزایط اعتفازُ تؾزح سیز هی تاؽٌس:
اس تارید حثت ٍ فؼالیت ؽزوت تیؼ اس 24هاُ ًگذؽتِ تاؽس.پزٍصُ زر لیغت اٍلَیت ٍتصَیة زٍلت تاؽس.عزهایِ گذاری زر پزٍصُ ووتز اس 2هیلیَى زالر (تزاعاط ًزخ .ام.عی.ای) ًثاؽس.-3تخثت لاًَى هالیات تزای ولیِ هالیات ّا تِ جش هالیات تز ارسػ افشٍزُ ٍ غیز هغتمین(هَ ضَع
لزارزاز عزهایِ گذاری).
-4پٌچ عال هؼافیت استؼزفِ گوزوی تزای ٍارزات(ػوسُ هاؽیي آالت،تجْیشات،لطؼات،هَاز اٍلیِ
ٍ.).....
ٍ-5اگذاری سهیي،عاذتواى،سیز تٌا،هاؽیي آالت ٍ تجْیشات تطَر رایگاى تَعط زٍلت(احزاس ؽزایط
تٌس  2فَق الذوز).

-6تْزُ هٌسی اس هزوش ذسهات عزهایِ گذاری(ارائِ  363ذسهات زٍلتی زریه ازارُ زر وویتِ عزهایِ
گذاری زر ٍسارت عزهایِ گذاری ٍ تَعؼِ).
-7وارگز ذارجی هی تَاًس تسٍى هجَس زر سهاى احساث پزٍصُ ٍ یىغال تؼساسراُ اًساسی پزٍصُ وار
وٌٌس.
-8زُ هٌطمِ ٍیضُ التصازی تا تغْیالت ٍیضُ عزهایِ گذاری(هالیاتی،گوزوی ٍ.)......
-9تاعیظ هزاوش هالی ٍ زاٍری تیي الوللی تز اعاط لاًَى اًگلغتاى(زر حوایت اس عزهایِ گذاری).
 -10هٌطمِ ٍیضُ صٌؼتی(زر  9هٌطمِ) تا تغْیالت ٍیضُ عزهایِ گذاری(هالیاتی،گوزوی ٍ10.)......
-11-ارائِ تغْیالت رٍازیس تِ اتثاع وؾَر ّای عزهایِ گذار.

ارسیاتی:
تا تَجِ تِ ؽزایط فَق الذوز ٍ ًاآراهی ّای اجتواػی ًاؽی اس لاًَى اصالحات سهیي ،زٍلت لشالغتاى تا
اجزای عیاعت ّای تاهیي ػتثارات ٍّوچٌیي تا ایجاز هؾَق ّای جسیس ٍ جذب عزهایِ ّای والى
اس وؾَر ّای ارٍپایی،آهزیىا،چیي  ،ایزاى ٍ ......تِ زًثال ذزٍد اس ایي ؽزایط عرت التصازی هی تاؽس .
زر عال ّای  2016 ٍ 2015لشالغتاى هیلیارز ّا زالر عزهایِ گذاری تا ؽزن ّ ،ای ارٍپایی ،آهزیىایی
،چیٌی،تاًه تَعؼِ ٍ تاسعاسی ارٍپا ٍ......اهضا وززُ اعت.ارسػ لزارزاز.

ؽزوت ّای چیٌی تمزیثا تزاتز ارسػ ول لزارزاز ّای ؽزوت ّای ارٍپایی هی تاؽس.ؽزوت ّای
چیٌی زر سهیٌِ ّای ًفت ٍ گاس ،هَاز غذایی ،هؼسى ،حول ٍ ًمل ٍ وؾاٍرس ی ٍ...حضَر فؼال زارًس.

الثتِ تا تَجِ تِ حضَر لَی ًوایٌسگاى ٍ ٍوالی ؽزوت ّای تشري تیي الوللی زرؽَرای عزهایِ
گذاری ریاعت جوَْری ٍزر زاز گاُ ّای ایي وؾَر سهیٌِ ّای حوایت حمَ لی اس عزهایِ گذاراى
ذارجی فزاّن ؽسُ اعت .تٌاتزایي ؽزوت ّای عزهایِ گذار وؾَرهاى ًیش هی تَاًٌس تسٍى
ًگزاًی ّای ذاؿ ٍ اتالف ٍلت ٍ تا اعتفازُ اس ؽزایط ًغثت تِ عزهایِ گذاری زر ایي وؾَر
السام ًوایٌس.

