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 مقدمه

ست.  اه  منتشر كرد   ار  نیاجه  ریاگذ یه ارش سرماترین گززه ات  د(انکتآمتحد )  رت و توسعه مللانس تجانفرك

رجی  اری مستقیم خاگذ یه اسرم  ی امنطقه  و   نیاجه  ی ارونده  بر   مرور   اشود بمنتشر می نه  الاكه س رش  این گزا

(FDI  ) ت اعطالاو    زاند اچشمئه  ارا  به   لمللی،ابین   و   ملی ری  اگذ یهاسرم  یاهستاسی  تتحوال   زیامستندس   و  

باتا  ریاگذ یه ات سرمامركز خدم   . زداپردمی   ناراگذ یه او سرم  ناراذ ستگ اسیی  ابر معانی، صنازرگاق  دن و  ایع، 

 . ستاخته اپرد داین نهاتوسط  رش منتشر شده اگزخرین ان به بررسی اورزی تهراكش

 ري اگذيهاسرم  يازهانداچشم  و ارونده

  در   FDI  نیاجه  ناجری.  شد   ( FDI)  رجیاری مستقیم خاگذ یه اسرم  چشمگیر   سقوط  عثاب  19كووید    ن ابحر

  999به    ردال  ردامیلی  1530ز  او    دهد ن می اهش نشادرصد ك  35حدود    2019ل  انسبت به س   2020  لاس 

  20ده بود  افتاق  اتفا  نیالی جهان ماكه بحر  2009ل  اس   ا یسه بادر مقن  امیز  یناست.  ار رسیده  دال  ردامیلی

 ست.ادرصد كمتر 

 

 2020و  2019ی اهلاطق مختلف در س ادر من FDIن ا یسه میزا . مق1 ر انمود

كشوره  شدت  ا ب  FDI  هشاك در  و اده  افتاق  اتفا  فته ایتوسعه   یابیشتری  ده  هامش  هشاك  درصد   58  ست 

. ستاسیآ  در   یپذیرفانعطا  ینا  صلیا  دلیل  ،فتای  هشاك  درصد   8  توسعه درحال  یا كشوره  در  FDI  شود؛می 
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  كمتر   2019  در  رقم  ین ا  كه  لی اح  در  دهند،می   تشکیل  ار  FDI  سوم  دو   توسعه  ل اح  در  یادهاقتصا  نتیجه  در

 . بود  نصف زا

 

 ر( رد دالا ) میلی FDI ،1990-2020ن ورودی ا جری .2 رانمود

  یاكشوره  درست.  اد  ا شود به شدت در تضهده می ا ی جدید مشاهپروژه  یاهلیتافع  در  نچهآ  ا ب  FDI  یالگوها

  لی ام  تأمین  تمالامع  د اتعد   و  هشاكدرصد    42  فیلد گرین   شده  معالا  زهات  یاهپروژه   داتعد   توسعه،  لاح  در

بر  اهپروژه   لمللیابین كشوره  اما.  دهد مین  انش  هشاك  درصد   14ست،  ا  مهم  اهختازیرس   ی اكه  ی  ادر 

  لی ام  تأمین  در  درصدی  8  یشافزا  و  فیلد گرین   یاهپروژه   در   ری اگذ یهاسرم  درصدی  19  هشافته، كایتوسعه 

 . شودهده میامش لمللیابین  یاهپروژه 

  و  مادغا  سرعت  هشاك   اب  هاهمر  جدید   یاهپروژه   در   كلی   ضانقبا  .ستا  فتهای  هش اك  FDI  یاهولفه م  ماتم

  36هش  اك  اب  ست. ام شده  اسه  ری اگذ یهاسرم  نادرصدی جری  50  ز ا  هش بیش ا ك  به   منجر   مرزی افر  باكتسا

سود   بخش رجی  اخ  ی اهشركت  مد ا در  مجدد  ری اگذ یهاسرم  ملیتی،   چند   یاهشركت درصدی    ز ا  مهمی   كه 

FDI   بر  ش تأثیربیشترین    اندمی كروناپ  ست.ا  فته ای  هشاست، كادی بوده  اع  یاهلاس   در  FDI  در   ا نی راجه  

دانش  2020  ل اس   ول ا  نیمه  در ان  و  و  ادغا   ل،اس   دوم   نیمه   د  فراباكتسام   ی اهپروژه   لی ام  تأمین  و   مرزی ات 

  مهمتر   توسعه   لاح  در  ی اكشوره  یابر  كه فیلد گرین  ری اگذ یه اسرم  اما.  فتای  بهبود  دی ازی  حد   ا ت  لمللیابین

 . داد  مهادا 2021 لاس  ولا هه ام سه  و  2020 لاس  طول در  ار خود  منفی  روند  ستا
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  لاح  در   ی ادهاقتصا   و   توسعه   ل اح  در   طق امن.  ستا   وت امتفن  اجه  مختلف   طقا من  س اس ا  بر   FDI  یارونده

  نیاجه  رزش ابع و زنجیره  امن  بر  مبتنی   یاهلیتافع  در ری  اگذ یهاسرم  بر   اندمی كروناپ  تأثیرتحت    بیشتر  راگذ 

  ا ر  ی امنطقه  ت افختالا  نیز   دی اقتصا  یتیاحم  تاماقد ا  زیاند اه ا ر  ی ابر  لی ام  یافض  در   رن اتق  عدم  گرفتند.  راقر

به    درصد   80  اروپا  به   FDI  ناجری  پیشرفته،  یاكشوره   نامی  در  .تشدید كرد   درصد   42  لیاشم  یامریکاو 

  شود. در هده می اهش مشاك  درصد   20  حدود  متوسط   طور  به  فتهای  توسعه  یادهاقتصا  یراس   در.  فتای  هشاك

 ست.ابوده  مد امجدد درری اگذ یه اسرم در  هشاك  دلیل به  بیشتر هشاك  ینا متحده تالایا

  ل اس   15  در   ن اترین میزكه كم  ستا  رسیده   ر دال  رد امیلی  40  به  هش اك  درصد   16  ا ب  افریقا  به   FDI  ناجری

  افته یكاهش   درصد   62  ستاین منطقه  ادر    شدن   صنعتی  زاند اچشم   كلید   كه   فیلد گرین   پروژه   . ستاگذشته  

  توسعه درحال   ییایآس ی  ابه كشوره  FDI  ن اجری  .دیدند   ار  ب یآس   بیشترین   ال اك  دركننده اص  ی اكشوره  و   ستا

.  ستا  رسیده  ردال  ردامیلی   149  به   یش افزا  درصد   6  اب  چین  در   ورودی   FDI  نا جری.  ستاه  بود   پذیرفانعطا

  ز ا  نآ   ز ا  بخشی  كه  ستا  افتهیش یافزا  هند   به   FDI  ن اجری.  دهد می   ن انش  هشاك  درصد   25 ایآس   ی جنوب شرق

 .شودمی  شیان ب اكتسام و ادغا یاهلیتافع

FDI  رسیده   ردال  ردامیلی  88  به   درصدی  45  هشاك  اب  و  كرده  سقوط  شدتبه   ئیبار اك  و  تینال  یامریکا  در  

قا  ی اكشورهز  ا  ریابسی.  ستا جزواین  كشوره  ره  بحر  امتضررترین  همه ا در  كرونن  زیر  اگیری    به  ابودند 

 شدتبه   ابه دلیل كرون  اهین بخشا  دو   هر   كه  هستند   بستهاو  نگردیاجه  و  طبیعی  بعامن  درری  اگذ یهاسرم

  ر دال  رد امیلی  24  به   و  فت ای  هش اك  درصد   58  راگذ   ل اح  در   ی ادهاقتصا  سمت  به   FDI  ن اجری  دید.   بیآس 

درصد    14  شرقی  جنوب  یاروپا  در  سقوط  ینا.  ستا  اروپا  زا  رجاخ  طقامن  ماتم  در  فتا  شدیدترین  كه  رسید 

 .ستا كمتر فعالمنامشترک   یاكشوره  به نسبت بود كه 

پاهد اتوسعه    به   مربوط   یا هبخش  در ری  اگذ یهاسرم  ناجری  سقوط   عث اب  19كووید    ی اكشوره  در   راید اف 

س بخش   ک ی  جز  به .  ستا  شده  توسعه درحال بخشا،  پاهد اتوسعه  ری  اگذ یه اسرم  یاهیر    هشاك  ر،اید اف 

  ضعیف   ن نیزابحر  زا  قبل   كه  ییاهبخش  در  شوک  ین ا.  ردك ثبت  ار  گیریهمه  زا قبل  سطح  به  نسبت  ی دورقم

  FDIنزول    ناجری  رود می   رانتظا  ،ندهی آ  به  هیانگ   اب  .شد   تشدید   شت،ابهد   و  ورزیاكشا،  غذ   برق،  نند ام بودند 

  وجود ن یباا.  بند ای  بهبود  درصدی   15  ات  10  حدود  یشافزا  اب  طقامن  ز ا  برخی  و  رسیده  نایاپ  به   2021  لاس   در

FDI   فعلی   یاهبینیپیش .  شودبینی می پیش   2019  سطح  ز ا  كمتر  درصد   25  حدود  همچنان   2021ل  ادر س  

  ا زهاند اچشم .  ند اگردزمی اب  2019  سطح  به   ا ر  FDI  یهاسرم  و   دهد می  نانشرا    2022  ل اس   در  بیشتری   یشافزا

  لقوه اب  تأثیر   ،یگیر همه  عود  لاحتما  و   دی اقتصا  بهبود  سرعت  نند ام  دیگر   ملاعو  به   و  هستند   مشخصان  رابسی

 . رداد بستگی سیاسی یارهافش  و  FDI بر  بهبود یاهبسته
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 ي منطقه ان و كشورهاير ا FDIيسه امق

ت  ا راماست.  اشته  اتری درجی عملکرد ضعیفایه خاسرم   ای منطقه، در جذبكشوره ایسه بان در مقا یراكشور  

ست.  ا  2020ل  ادر س   رجی ایه خار برترین كشور منطقه در جذب سرمرد دالامیلی  20جذب    امتحده عربی ب

نسته  اتو  ال تنهاس ین  ا ن در  ایرارند.  ار دار قررد دالا میلی  5.5و    7.9  ان به ترتیب بان تركیه و عربستآز  اپس  

دهد و  ن میاهشی نشا ی قبل روند كاهلاید كه نسبت به س ارجی جذب نمایه خار سرمرد دالامیلی  1.3ست  ا

 ست.ا افتهیكاهشدرصد   11حدود   2019ل اس  ایسه بادر مق

 

 ( دالر میلیارد) منطقه  كشورهای برخی  و ایران ورودی FDI  جریان .3 ر انمود

 ري اگذيهاسرم يهااست یس توسعه

  شده   دوبرابر  ز ا  بیش  2020  لاس   در   محدودكننده   ا ی  رتیانظ  هیتام  ابری  اگذ یها سرم  یستاسی  تاماقد ا  داتعد 

  یع اصن  در   FDI  مورد  در  ملی  منیتا  یاهنیانگر  ز ا  شیان  لگریاغرب  یاهنیسمامک  زا  دهاستفا  یشافزا.  ستا

  تسهیل   ای  ارتقا  زی،ادس ازآ  عثاب  كه   تیاماقد ا  بیشتر   .بود  یشافزاین  ادر    سیاس ا  ملاع  یک  س احس

لمللی  ابین ری  اگذ یهاسرم  یاهمه انفق اتو  رژیم  ست.اشده    اذ تخا  توسعه درحال   یاه كشور  شد در   ری اگذ یهاسرم

  ت اهد امع  كلیه   تمهاخ   یا بر  اروپا  دیهاتحا   مهافقنا تو  شدن  اجرالازم ال.  كند می   طی  ا ر  یی عقال  یند افر

بین بینری  اگذ یهاسرم  یاهمه انفقا تو  ظهور   و  اروپا  دیه اتحا  درون  دوجانبهری  اگذ یهاسرم  ی امنطقه المللی 

  .ید افزامی  یامنطقه  نین اقو وضع   در  تسریع وری  اگذ یهاسرم نبه ادوج ریاگذ ستاسی تحکیم به جدید 

  پرونده   68  بیشتر.  رفت  ترافر  مورد   1100  زا  «دولت و  ر  اگذ یهاسرمت  افختالا  وفصلحل »  ردامو  داتعد 

  یاهمهانفقاتو  تحتاند،  شده   زاغآ  2020  لاس   در  كه   دولت و    راگذ ه یات سرمافختال ا  وفصل حل  شدهشناخته
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  وفصل حل   یاهه ادگاد ، 2020 لاس   در   بودند.   شده  ا مضا  21ز قرن  اغآ  ز ا  قبل   كه   لمللی بوده ابین ری  اگذ یهاسرم

  ذ اتخا  اهدولت   و  ناراگذ یه اسرم  بین  ت افختالا  در   سیاس ا  تصمیم   52  قلاحد   دولتو    راگذ ه یات سرمافختالا

  كنون ا   .فتای  مه ادا   نبهاچندج  سطح  در دولت  و  راگذ یهاسرم  فختال ا  حل  سیستم  ح صالا  مورد   در  بحث.  كردند 

  ی اهمهانفق اتو.  هستند   محورح صال ا  ی ابنده  ملاش   شده   ا مضا  زه اتالمللی  بین ری  اگذ یهاسرم  یاهمهانفقاتو  همه

كه ابین ری  اگذ یهاسرم   ت احصالا  بسته   اب  بقامط  یاهویژگی   وی اح  همه   شد،  منعقد   2020  لاس   در   لمللی 

  ی اهمهانفق اتو  ح صالا  دهنده باشت  2020  ل اس   در  آنکتاد .  ستاالمللی  بینری  اگذ یه اسرم  رژیم   یا بر  دانکتآ

 . كرد زیاند اه ار تاحصالا روند  ز ا نیاپشتیب یابر  ا لمللی رابینری  اگذ یهاسرم

   شتابهد بخش درري اگذيهاسرم

آبینری  اگذ یه اسرم  بهبود روند   . بکشد   طول   مدتی   ستا  ممکن  ن آی  گیرسرعت  اما  ستا  شده   زاغالمللی 

ی  ا ركوده  تجربه   و   المللیبین  یاهپروژه   لی ام  تأمین  و   فیلد گرین ری  اگذ یهاسرم  مورد  در   ولیه ا  یاهخصاش 

یش  افزا  ی ابر  زیاس ده ا مآ  ل اح  در  كنون ان  اراگذ یهاسرم  و   اههابنگ   گرا   حتی  كه   دهد می   ن انش  FDI  قبلی در 

مورد  ناهمچن  شند،ابری  اگذ یهاسرم در    اهختازیرس   و  تولیدی  یاهیی اراد  در  د جدی  یاهری اگذ یهاسرم  در 

 .هستند  طامحت  كشور  زا رجاخ

  و   پذیریف انعطا.  ند اده ا د  ر اقر  بهتر  خت ازپرداب  روی   بر   ار  خود   تمركز   اهه ابنگ   هم  و   ناراستگذ اسی  هم   كنون ا

 . داد هد اخو شکل ار اهدولت  و اهه ابنگ ری اگذ یه اسرم یاهولویت ا ری،اید اپ

  ی ا بر  یع اصن  برخی   در   ییارهافش  به   منجر   ند اتومی  تأمین   زنجیره   پذیریفانعطا  ی ابر  ر افش  ،اههابنگ   یابر

كشور  اب طریق   زاالمللی  بین   تولید   یاهشبکه   مجدد  پیکربندی به  تولید  و  منطقه   ،صلیا زگشت  بندی 

شوداس متنوع    و   اهختازیرس   بر   متمركز ری  اگذ یه اسرم  یاهمه ابرن  و   بهبود   یاهمحرک   ،اهدولت  ی ابر  .زی 

وا  نرژی ا  لانتقا   ناجری  یامدهاپی.  رداد   هاهمر  به   ار  پروژه  لیام  تأمین در    توجهیبلاق  یاههزینه   ست 

 .ستا توجه بلاق اهین ا دو هر ز االمللی بینری  اگذ یهاسرم

  تأمین زنجیره   پذيريف انعطا

مل  این مجموعه ش ا.  رند اد  تأمین  زنجیره  پذیریفانعطا  بهبود   یا بر  گزینه  مجموعه سه  چندملیتیی  اهشركت

 ست:ارد این موا

و اگذ یه اسرم  تاتصمیم  نتیجه  در   و  تولید   محلی  اهگیری تصمیم  ملاش   هك  هکشب  زیازس اب  •   ری 

 ست، ا ریاگذ او

 ، (پذیریف انعطا و  افرهاب بینی،پیش  و  ریزیمه ابرن) تأمین  زنجیره مدیریت  یاهحلهار •
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 .رند ابرخورد اهریسک  برخی  هشاك ی ایامز  زا كه  ریاید اپ تاماقد ا •

  ز ا  ار  تأمین  زنجیره  ریسک  یاهگزینه   یراس   ابتد ا  یتیچندملی  اه، شركت شبکه  راختاس   تجدید   هزینه   دلیل  به

. شد  هد اخو محدود لمللیاری بین اگذ یه اسرم یالگوها بر پذیریف انعطا رافش تأثیر، مدته اكوت ر. دبرند می  بین

  نظر   به   بعید ،  كند   تشویق  ا ی  مجبور   ار  تولیدی   یاهییاراد  ییاجه باج  كه   ستیاسی  بیراتد   وجود  عدم   صورت  در

  ر انتظا.  كنند   م اقد ا  خود  لمللیابین   تولید ی  اهشبکه  گسترده   زی ازس اب  در  یتیچندملی  اهشركت  كه  رسد می 

مکاب  به   هجوم   به  منجر  پذیریف انعطا  كه  رود نمی به  شود ازگشت  قبل  روند   به  بلکه  ن  به    تدریجی  منجر 

چندملیاهشركت   تاتصمیم  زا   بخشی  ناعنوبه   و  شودمی   بندیمنطقه   و   زیاس متنوع  ن  امک  یابر تیی 

 شود.می  جدید  یاهری اگذ یهاسرم

  تاماقد ا  و  ریاگذ ستاسی   یارهافش.  شود  هدهامش  نی اگهان  روند   ستا  ممکن  یعاصن  زا  بعضی   در  وجودینااب

  ل اح  در  س احس  و  تژیکاسترا  یاهبخش   در  ضراح  لاح  در  تولید   نامک  تغییر   سمت   به  رافش  ی ابر  مشخص

براگذ یهاسرم ی  اهمه ابرن.  ستا  تحقق  ی اهبسته   كثرا:  كنند   د ایجا  بیشتری  نگیزها  نند اتومی   بهبود  یا ری 

در اگذ یهاسرم ی  امنطقه   ای  خلی اد  صنعتی   توسعه  فاهد ا  ملاش ،  توسعهدرحال   و  فتهایتوسعه   ی اكشوره  ری 

 . ستا

 بهبود ري  اگذيه اسرمي اهولويت ا

براگذ یه اسرمی  اهمه ابرن   یاهختازیرس   جمله   ز ا  ختازیرس   یاهبخش   بر  اكشوره   بیشتر   در   بی ازیاب  یا ری 

شته  اد  ا ر  زیر ی  اهویژگی   كه   ستا  سب اری مناگذ یه ا سرمی  اهولویتا.  ستا  متمركز  سبز   و   لی ادیجیت،  فیزیکی

 : شد اب

 

سرمارتقای  اهولویت ا   مورد   در  ترگسترده   هادیدگ در اگذ یه ای   ملاش   ار  اهختازیرس   تنهانه ر  اید اپ  بهبود   ری 

  تولیدی   هم ،  صنعت  ری دراگذ یه اسرم.  هستند   تولید   ظرفیت   رشد   كلید   كه   ستا  یعی اصن  مل اش   بلکه،  شودمی 

كروناهمه   تأثیر  تحت  اهختازیرس   درری  اگذ یه ا سرم  زا  بیش،  تاخدم  هم  و   كند   بهبود.  گرفت  را قر  گیری 

  زی اب  ا ر  تریمهم   نقش  غلب ا  رجیاری مستقیم خاگذ یه اسرم  ن آ  در  )كه   صنعتی  یاهبخش   ری در اگذ یهاسرم

با نیازهای سرمایه گذاری( الف)
اهداف توسعه پایدار مطابقت 

.داشته باشد

د هایی باشمربوط به بخش( ب)
كه در آن ها سرمایه گذاری 

نقش بزرگتری ایفا عمومی 
می كند و عملکرد دولت ها را 

.آسان تر می كند

دارای یک اثر ضریب ( ج)
اقتصادی باال باشد كه برای

.تحریک طرف تقاضا مهم است
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  ترویج   یابر  زمال  تارابتک ا،  توسعهل ادرح  یاكشوره  ی ابر  ژهیوبه.  شد   هد اخو  تولید   ظرفیت  رشد   نعام  كند(می 

  ت اتغییر  و  خصوصی  بخش   توسعه  كه  ییاهبخش  در  خصوصبه ،  صنعت  در  ری جدید اگذ یه اسرم  تسهیل  و

 . بود هد اخو مهم اهختازیرس   در  بیازیاب یاری براگذ یه اسرم تکمیل  یابر، كنند می  تحریک ار ریاختاس 

 بهبود  ياري براگذيه اسرمي اهلش اچ

  نی اری جهاگذ یه اسرم ی الگوها بر دازی احتمالبه ، اهن آ گسترده  حجم  دلیل به  بیازیاری باگذ یه اسرمی اهبسته

ری  اگذ یه اسرم  یابر  شده  گرفته  نظر  در  ختازپرداب   وجوه  تجمعی  رزش ا.  رداگذ می   تأثیر   یندهآ  یاهلاس   در

  هنوز  توجهیبل اق  تاما قد ا  و   شودمی  نزدیک  ر دال  تریلیون  3.5  به   ضراح  لاح  در   ن اجه  سراسر  در   مدتیطوالن

  كل ،  خصوصی   فی اضا  وجوه   جلب   ی ابر  وجوه   ین ا  ز ا  ده استفا  نسیلاپت  درنظرگرفتن   اب.  ستا  اجرا  دست   در 

  نزدیک   ین ا،  یسهامق  یا بر.  رود  تر افر  ر دال  تریلیون   10  ز ا  ند اتومی   بهبودیی  اهمه اری« برناگذ یه اسرم  »قدرت

  شده   زده   تخمین  اهنآ   تصویب  ن ازم  در   كه   ست ا  راید اف توسعه پاهد اری  اگذ یهاسرم   فاشک  كل   ز ا  سومک ی  به 

 . ستا

. ند اده اد  ص اختصا  ا ر  بهبود  بودجه   ز ای  اعمده  بخش  ظهور نو  بزرگ   اقتصاد   چند   و   یافته توسعه   كشورهای

.  دهند می   تشکیل   ا ر  مروزا  به   ات  بهبودی ی  اههزینه ی  اهمه ابرن  كل  ز ا  درصد   10  اتنه  توسعهدرحال   یاكشوره

  د و ر اد  وجود  ادهاقتصا   كثرا   منفی( در  و  )مثبت  اتتأثیر  احتماالً  كه  ستا  حدی  به  اهمه ابرن  نامیز،  حالنیباا

  لی ام  تأمین  ی ابر  عمومی  بودجه  نآ   طریق  زا  كه   صلیا  یارهازوكاس   زا  یکی،  لمللیابینی  اهپروژه   لی ام  تأمین

ی اهن اجری  سمت  به  ا ر  خلیادی  عموم  یاههزینه ی  اهبسته   تأثیر  و  شودمی   دایجا  بیشتر  خصوصی

 .كند می  یتاهد  لمللیاری بیناگذ یهاسرم

با هبودجه   ر استقرا  ی ابر  ریابز ا  ناعنوبه   لمللیابین ی  اهپروژه  لی ام  تأمین  ز ا  دهاستفا   به   ند اتومی بی  ازیای 

تالاگذ یه اسرم  نسیلاپت  ندنارس   كثراحد    ار  جدیدیی  اهلشاچ  همچنین   اما،  كند   مک ك  عمومیی  اهش ری 

دراگذ یه اسرمی  اهبسته   تأثیر  ندنارس   كثراحد   به  و  اهلشاچ  به  ختناپرد.  كند می   دایجا   و   راید اپ  بهبود   ری 

 : رداد زانی دیازیی اهش تال به ، گیرافر

  منظور بهند،  اشده   روبرو  مشکل  اب  نابحر  طول  در  كه  موجودی  اهپروژه   زا  ظتاحف  یابر  سریع  خلهامد  •

 ر.اگذ یه اسرم ریسک بر  منفی  تاثرا و  فیاضای اههزینه  زا جلوگیری 

  ر استقرا  ا زیر،  توسعهل ادرح  ی اكشوره  در  الاب  ی ریپذ تأثیر  ابی  اهپروژه   به   ماو  و   یتاحم  یشافزا •

ی  اهپروژه   سمت  به  ار  لمللیابین ی  اهپروژه   لی ام  تأمین،  پیشرفته   یادهاقتصا   در  بیازیای باهبودجه 

 دهد.می  سوق  ثراكم   و خطركم 
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  در  الابروبه   رافش   اب  بلهامق  یابر  تضمینی  اهنس اژآ  و  نبهاچندج  و  دوجانبه   نادهندگم او  ش تال •

 .ستا ییناپ مد آ در ا ب توسعهل ادرح  یاكشوره  در  پروژهلی ام تأمین ی اههزینه 

  یش افزا  زا  كیا ح  بیازیاب  یاری براگذ یه اسرمی  اهمه ابرن  ازیر،  افتهیبهبود  رابسی  جذب  ظرفیت  و  اجرا •

  چندین  ی ابر  گذشته  دهه  نهالاس   یشافزا  بیشترین  بر ابر  سه  قلاحد   نیاجهی  اهختازیرس ی  اههزینه 

 ست.ا لاس 

  و  عیاجتما  یاردهاند استا  یا بر  ار  تیاخطر  بینیپیش   كه  قوی   كمیتیاح  یادها رداقر  و  سازوكارها •

 كنند. می بینیپیش  جمیاته قیمت ابیی اهپروژه  در  ی طیمحستیز

 ر ايد اپ  بیازياب ري دراگذيه ا سرم يابر  رچوبیاچ

در اگذ یه اسرم  ارتقا   به   ختناپرد  و   صنعت  و   اهختازیرس   بین  محرک   زیاس دل امتع  پذیری،فانعط ا  ری 

،  تژیکاسترا  سطح   در .  رد اد  ز انی  ستاسی  در  منسجم  رویکرد   یک   به   بی ازیابی  اهمه ابرن  ییاجرای  اهلشاچ

  ری ابرقر  ی ابر  ید اب  مختلف  یع اصنی  اهشركت   كه  كنند   یتاهد   ید اب  صنعتی ی  اهستاسی  ای  توسعهی  اهمه ابرن

  و (  شركت  منظر   ز ا)  تأمین   زنجیره   در   بیشتر   پذیریف انعطا  ی ا بر  لمللیابین  تولید ی  اهشبکه   در   دل اتع

  و   ارتقا  تاموجب  ید اب  همچنین  اهن آ.  شوند   رادا و(  كشور  ه ادیدگ  ز ا)  بیشتر  عیاجتما  و   دی اقتصا  پذیریفانعطا

 .شند اب شتهاد،  ستا زمال ختازیرس ی اههزینه  تکمیل  یابر كه ار صنعت ری دراگذ یه اسرم تسهیل

 پذیرنک ابی  اهپروژه   زا  سبامن  سیر  خط   یک   ید اب  صنعتی  توسعهی  اهتژی استرا،  توسعهدرحال  یاكشوره  یابر

عال ) كه  سودطرحی  بر  توآوه  باوری،  واقساخت  ازپردان  راط  خود  د  ام  بانیز    ن افقد .  كند   دایجا(  شد اشته 

م  ناهمچن  اكشوره  زا  ری ابسی  در  ری ابردبهره   دهامآی  اهپروژه  لی  ام  تأمین  بیشتر  جذب  در   صلی ا  نعایک 

،  حیاطر  حل امر  كه یی  اهپروژه   وجود   عدم  صورت   در   كه   ستا  ینا  خطر   كنون ا .  ستا  لمللیابین ی  اهپروژه 

براگذ یه اسرم  یاهبودجه   ئه اراند،  اكرده   طی  ار  ت امقرر  زیاس ده امآ  و  سنجین امکا  بیارزیا   ا ب  بی ازیاب  ی اری 

براگذ یه اسرمی  اهلش اچ  به  ختناپرد،  اجرا  سطح  در  .شد   هد اخو  جه امو  نیطوال  یرهایتأخ   بی ازیاب  یاری 

  كه  شود   منجر   راید اف توسعه پاهد ا  ری دراگذ یه اسرم  ی ابر  د انکتآ  ماقد ا  مه ابرن  در  موجود   تارابتکا  به   ند اتومی 

 .ستاری اثرگذ ا مدیریت  و  دهی لاناك،  تجهیز بودجه هدف اب تاماقد ا ملاش 

  بهبود ی  اهمه ابرن  و   بهتر  پیشرفت   دایجا  جهت  در  ناجهی  اهدولت   همه   نگیزها  كه  ستا  معتقد   آنکتاد

  تقویت   ار  راید اپ  رشد   ری دراگذ یه اسرم  ند اتومی ،  ن هستند آ  تصویب   لاح  در  دافرا  ز ا  ریابسی  كه   یتوجهقابل

 .شد اب مردم   و اكشوره  همه یابرن  آ  یایامز ل بودن امل حاش  و  بیازیاب ریاید اپ زا ن اطمینا ید اب هدف. كند 

 يه اسرم يارهازاب
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  3.2  به  یهاسرم  نیاجه یارهازاب  در  راید اپ  مضمون  اری باگذ یه اسرم  تمحصوال  رزش ا  كه   زند می   تخمین  آنکتاد

  تمحصوال  ین ا.  ستا  2019  ل اس   ز ا  بیشتر   درصد   80  ز ا  بیش   كه   شد اب  رسیده   2020  لاس   در   ردال  تریلیون 

  ق اورا(،  ردال تریلیون   1 ز ا  بیش)  سبز   قرضه  قاورا(،  ردال  تریلیون   1.7  ز ا  بیش )  راید اپ  م قرضه دولتی اسه  ملاش 

  در  اهن آ  بیشتر.  ستا   ( ردال  رد امیلی  218)  راید اپ  بادوام   قرضه   قاورا  و (  ردال  ردامیلی  212)   عیاجتما  قرضه

 ابیی  اهصندوق  .دهند می   راقر  هدف  ار  پیشرفته  یارهازاب  یاهیی اراد  و  هستند   مستقر  پیشرفته  یاكشوره

  ژوئن  ات  اهن آ  داتعد .  دند اد  مها دا  خود  رشد   به  2020  لاس   در  راید اپان  یارهاز اب  وجود  اب  ریاید اپ  مضمون

  یاهیی اراد،  ستا  فتها ی  یشافزا  2019  لاس   به  نسبت  درصد   30  كه  فتای  یشافزا  4000  اتقریب  به  2020

 دهند.می  نانش  ناجه سراسر در  ا ر زابی اهصندوق یاهیی اراد كل  زا درصد   3.3 كنونا مدیریت  تحت

  5  ز ا  بیش   مختلط   ریاید اپ  و   عیاجتما  قرضه  ق اورا  ر انتشا.  گرفت  رونق   2020  لاس   در   عیاجتما  قرضه   قاورا

  دیه اتحا  و   افریقا  توسعه  نک اب  نند ام  ملیافر  یادهانه   رهبری   به  19كووید  سخ اپ  قرضه  ق اورا.  كرد  رشد   برابر

  یر اس   اب  بله امق  مفهوم  تاثبا   و  كرد  توجهی  بلاق  كمک  ریاید اپ  و   عیاجتما  قرضه  ق اورا  ی ارهازاب  به  اروپا

پاهد ا لیام  تأمین   و  عمومی ی  اهن ابحر   و   سبزشویی   مورد   در  وم امد ی  اهنی انگر  د. اد  نانش  ا ر  راید اف توسعه 

باگذ یه اسرم  ت محصوال  قعیاو  تأثیر    ا ب  راعتبا  یش افزا  به   زانی  صندوق   ر ازاب.  رداد  وجود   ریاید اپ  مضمون   اری 

  در  بلکه عی و شركتیاجتمامحیطی،  كمیت زیستاح ئلامس  مورد  درباید    اتنهنه  صندوق.  رداد  فیت اشف  بهبود

پاهد ا سوییهم   و   اوهوب آ  تأثیر  مورد   كثر احد   به  یابر  این است كه   مهم  نکته .  دهند   رش اگز راید اف توسعه 

  ر اگذ ل ادرح  و   توسعهل ادرح  ی ادهاقتصا  در   ید اب   بیشتری ی  اهصندوق ،  راید اپ  توسعه   بر   تأثیر   ندنارس 

كند اگذ یهاسرم پاگذ یه اسرم  رازاب  سریع   رشد ،  وجود  ینا  ا ب.  ری    ف اشک  كردن   پر   در   نآ   لقوه اب  سهم   راید اری 

 كند.می  یید ات ار راید اف توسعه پاهد ا لیام

 لی ام تاخدم نادهندگئهارا و ديان نهاراگذيه اسرم

  نند اتومی  اهن آ.  هستند   ر ابرخورد  ریاید اپ  در  تغییر  بر   تأثیر   یابر  قدرتمندی  موقعیت  زا  دی ان نهاراگذ یهاسرم

  ا ر  یایهاسرم  اهن آ   كه  ییاج  -  یی اراد  تخصیص (  لفا : )دهند   م انجا  مسیر   دو  طریق  ز ا  ولا   وهله  در   ا ر  راك  ینا

  شد واب  شته اد  ارهازاب  و   اهشركت   بر   یاكننده تعیین  تأثیر  ند اتومی   كه   كنند،  ریاگذ یه اسرم  رند اد  راختیا  در   كه 

  در   شركتی  كمیتاحی  اهنیسم امک  طریق   زا  كه یی  اهشركت ی  اهستاسی  بر  اهنآ   چگونه   -  ل افع  لکیت ام(  ب)

 .رند اگذ می  تأثیر  كنند ری می اگذ یه اسرمها آن

ها آن .  ستا  د ازی  ر ابسی  ملی   ثروت ی  اهصندوق   و   زنشستگیابی  اهصندوق ی  اهشركت  ریاید اپ  در   لقوه اب  تأثیر 

ها آن  یاهیی اراد درصد   40 زا بیش . كنند می  مدیریت ترتیب به  ا ر ردال  تریلیون 9.2 و  تریلیون  52 یاهیی اراد

  در   اهشركت   در   بزرگ   م اسه  اب  نی« اجه  یناحبا»ص  ارها  آن   و   شودری می اگذ یه اسرم  میای سهاهشركت   در 
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ی  اهصندوق   وعمومی    زنشستگیابی  اهصندوق ،  لا ح  ینا  اب  .سازدمی   ارهازاب  و  اهبخش   ز ای  اگسترده   طیف

  صندوق   50  ز ا  مورد  16  فقط .  دهند   مانجا  ریاید اپ  ارتقا  جهت  در  بیشتری  ی ارهاك  نند اتومی   ملی  ثروت

  رش اگز  2019  لاس   در  نیاجه  زنشستگیاب  صندوق  بزرگترین  30  زا  مورد  4  و  عمومی  زنشستگیاب

پاگذ یهاسرم   ی ارهازاب  عمده  طور  بهعمومی    زنشستگیاب  صندوق  رادابه  ق اورا.  كردند   منتشر  ار  راید اری 

   .كند می   محدود راید اپ توسعه  در  ارها آن  سهم  و زند می  دور   ار توسعه  ل اح در  یاكشوره

  نقش   طریق  زا  همچنین  و  ریسک  حله ار  دهندهئه ارا  نا عنو  به  خود  نقش  طریق  ز ا  نند اتومی   بیمهی  اهشركت

  توسعه  به(  2018  لاس   در  ردال  تریلیون  30  زا  بیش  مدیریت  تحت  یاهیی اراد  اب)  راگذ یه اسرم  ن اعنو  به  خود

  ز ا  شیان  دی ا قتصا  تا راخس  كل.  ستا  ن اجه  یابر  تیکاسیستم  خطر   یک  قلیما  تغییر .  كنند   كمک  راید اپ

  ر دال  ردامیلی  150 كه  لی اح  در، ستا  شده   زده  تخمین  ر دال  رد امیلی 202  حدود   2020  لاس   در  نیاجه  یایبال

  طریق   زا  ند اتومی   نکیاب  بخش  .بود  طبیعی  یایبال  ز ا  شیان  ر دال  ردامیلی  190 كه لیاح  در ،  بود   2019  لاس   در

  رشد   خیرای  اهل اس   در  راید اپ  لی ام  ت محصوال  حجم.  كند   تقویت  ار  ر اید اپ  توسعه،  اهشركت   به   ما و  یاعطا

ن  ستا  شده  بی ارزیا  ردال  رد امیلی  200  حدود   2020  لاس   در   راید اپی  اهم ا و  ر ازاب  -  ستا  كرده    ز ا  شیاكه 

 .ستالی ام بخش ریاید اپی اهش تال ترویج ی ابر تارزامب  و اضاتق یشافزا

  تامشتق و ماسه  بورس

  اهشركتعی و شركتی  اجتماكمیت زیست محیطی،  ا ح  رارفت  بر  تأثیر  طریق  زا  تا مشتق  بورس   و  ماسه  بورس 

  تامشتقی  اهبورس .  رند اگذ می   تأثیر   خود  یارهازا ب  در  ریاید اپ  بر  راید اپ  لیام  تمحصوال  تبلیغ  طریق  زا  و

محیطی،  اح  یاهده اد  تمحصوال،  ریاید اپ  اب  همسو  تامشتق  تمحصوال   طریق  زا  نند اتومی  زیست  كمیت 

شركتی  اجتما و    ز ا  تری وسیع   مجموعه   طریق   ز ا  ر ادابه  ق اورا  بورس .  كنند   كمک   بیشتر   فیتاشف  وعی 

كمیت  اح  یافشا   مورد  در  ناشران  یابر  كتبی  ییاهنمار  اب  ماسهی  اهبورس   داتعد .  كنند می   كمک  ارهازوكاس 

  2015  در   13  زا،  ستا  كرده   رشد   سرعت  به  (راید اتوسعه پ   هدف  12.6)  عی و شركتیاجتمازیست محیطی،  

كمیت زیست محیطی،  اح  تاموضوع  زمینه  در  كهیی  اهبورس   د اتعد .  ستارسیده    2020  لاس   نایاپ  در   56  به

شركتی  اجتما و    دوره   یک   قلاحد   زانیمی    زا  بیش   ا ب  نیز  دهند می   موزش آن  اراگذ یه اسرم  و   ناشران  به عی 

 .بد ای یشافزا موزشیآ

محیطی،  اح  ری اجبا  دهی رش اگز زیست  شركتی  اجتماكمیت  و    توسط   و،  ستا  یشا فزا   لاح  در عی 

  ریاجبا  نین اقو  پوشش  تحت   ت دالامب  د اتعد .  شودمی  نیاپشتیب  ر و بورس اداق بها ورا ی  اهرازاب  ن اكنندگتنظیم 

  و   شده   بر ابر  دو   ز ا  بیش  گذشته   ل اس   پنج  در عی و شركتی  اجتماكمیت زیست محیطی،  اح  ی افشا  مورد   در

  مل اش )  ریاید اپ  قرضه  قاورا   ویژه  یاهبخش  اب  ما سهی  اهبورس   داتعد .  ستا   رسیده  مورد  25  به  مروزا
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  مجموع   در ،  یشافزا  14  ا ب  2020  و   2019  یاهلاس   بینر(  اید اتوسعه پ  هدف  13سبز،    قرضه   ق اورا   یاهبخش

 .ستا رسیده  38 به

 ر ايدا پ لیام ينده آ

  به   كه  شود  تبدیل  نبوها  رازاب  یک  به  ید ای باگوشه   رازاب  یک  زا  راید اری پاگذ یهاسرم   رازاب،  یندهآی  اهلاس   در

  مربوطی  اهنیانگر  اب  ید اب  رازاب،  راك  ینا  یا بر.  كند   ما دغا  فرهنگ   و   ریاتجی  اهمدل  در   ار  ریاید اپ  ملاك  طور

.  كند   برطرف  ار  ن آ  ییافیاجغر  دل اتع  عدم   و  كند   بلهامقر  اید اف توسعه پاهد ا  ریاید اهر به پاتظ  و  سبزشویی   به

  و   ناكنندگتنظیم ،  اهفیاصر،  لیام  تاموسس،  ییاراد  ناحباص  توسط   دیازی  یا رهاك  گذشته  دهه  طی  در

  ل انتقا  تسریع   به  ند اتومی   اهن آی  اهلیت افع  بر   موثر  رتانظ  و  بهتر  هنگیاهم.  ستا  شده  مانجا  ناراگذ ستاسی

 . كند  كمک

  زی اند اه ار  ار  ملل  نازماس   نیاجه  راید اپ  لی ام  تأمین  نهاخود رصدخ  ی اشرك  اب  هاد همرانکتآ،  منظور  همین  به

  ی افشا  در  پیچیدگی،  ارهامعی  در  گسترش ،  اردهاند است ا  در  بندیتقسیم ی  اهلشاچ   به  نهارصدخ.  هند نموداخو

  هد اخو  مادغا  خود   زیامج  بستر  در  ار  مربوطه   یجا نت  و  ارهابزا  ین ا.  زداپردخود می   ریاید اپ  معالا  و  تاعطالا

  م اهمگ   نهارصدخ.  كند  تسهیل ار  راید اپ  لی ام تأمین تاخدم  و   ت محصوال  رچگیایکپ   و   فیت اشف،  بیارزیا  ات  كرد 

ر اید اپ  توسعه   موثر   و   ملاك  م ادغا  ترویج  ی ا بر  رتیانظ   ی ادهانه  و   لیام  صنعت   رداند استا  تنظیم   ی ایندهافر  اب

  راك  نیاجه  لی ام  كوسیستمای  اهجنبه   م اتم  در (  ستا  شده  تعریف ر  اید اف توسعه پاهد ا  توسط   كه   نطوراهم)

  مجمع  در   2021  كتبرا   دررسمی   طور   به   متحد   ملل  ن ازماس   راید اپ  لی ام  تأمین   نی اجه  نهارصدخ  .كرد  هد اخو

براگذ یه اسرم  نیاجه  معه اج  كه  شودمی   زیاند اهاد رانکتآ  نیاری جهاگذ یهاسرم   ماتم  جمله  ز ا،  توسعه  یاری 

 است.  وردهآ  هم گرد ار نیاری جه اگذ یه اسرم زنجیره  طول در یهاسرم رازاب نارامد اسه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


