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  FAHPکیبا استفاده از تکن یخارج یگذار هیعوامل موثر بر سرما یبند تیاولو

 آباد( ری: بندر امی)مطالعه مورد

 

 رهام رمضانی-4یاسر شکرویان-3سید علی نبوی چاشمی2حسین فرزاد-1

 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران-1

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بابل-2

 گاه آزاد بابلدانشجوی کارشناسی ارشد دانش-3

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بابل-4

 

 

 چکیده

باشد و به شکل  یم ریپذ هیسرما یگذار به کشورها هیاز کشور سرما هیاز اشکال صدور سرما یخارج یگذار هیسرمازمینه: 

 یمل یمرزها یدر فراسو هریو غ یمال یو گسترش نهادها سیو ساخت کاال، استخراج مواد خام، تاس دیدر تول یگذار هیسرما

 یسطح تکنولوژ شیموجب افزا یخارج یگذار هیدرونزاست و سرما یکیتکنولوژ رییکند که تغ یشود. رومر فرض م یانجام م

 شود. یدر کل اقتصاد م

: ی)مطالعه مورد FAHPکیبا استفاده از تکن یخارج یگذار هیعوامل موثر بر سرما یبند تیهدف اصلی تحقیق اولوهدف: 

 است. آباد( ریر امبند

 کیتکن از استفاده با حاضر قیتحق موضوع نکهیا به توجه با و  بوده اند رآبادیخبره  در بندر ام 01  جامعه آماریروش: 

FAHP شدند انتخاب یآمار نمونه عنوان به تعداد نیهم ،گرفت قرار یبررس مورد. 

 تیامننشان داد که    FAHP کیبا استفاده از تکن یارجخ یگذار هیعوامل موثر بر سرما یبند تیاولو جهینتیافته ها: 

منابع   یاقتصاد یها رساختیز ،یخارج یگذار هیدولت از سرما یتیحما یها استیس ه،ینرخ بازگشت سرما ،یگذار هیسرما

 به ترتیب رتبه اول تا ششم را کسب کردند.  و نرخ ارز هیامکان نقل و انتقال آزادانه سرما ،یعیطب

گذاری،  هسرمای –انداز در توسعه و رشد اقتصادی، رفع شکاف پس ینقش مهم یخارج میگذاری مستق هیسرما: نتیجه گیری

برای  دییکشورهای جهان رقابت شد انیم نیکند، بنابرا یم فایا یتیریمد دیهای جد کیو تکن یانتقال تکنولوژی، دانش فن

توان گفت جذب آن به کل عوامل  یمتعددند و م یخارج میگذاری مستق هیکننده سرما نییعوامل تع .جذب آن وجود دارد

اما در هر کشور  باشد،یوابسته م یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیو ساختارهای اقتصادی، س ستمیاقتصادی و در مجموع به کل س

 .شوندیم یتلق یاصل کننده نییرا در جذب آن بر عهده دارند و تع یعوامل نقش اصل نیتعدادی از ا

 

  آباد ریبندر ام  - FAHPکیتکن  -یخارج یگذار هیسرما  - بندی اولویت  :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1-1

گذاری ، تمایل شدیدی به جذب امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه

و  (FPI)0، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجیگذاری خارجی معمــوالً در دو قالبسرمایه .های خارجی پیدا کرده اندسرمایه

صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معامالت بورس و قبوض  (FDI)2سرمایه گذاری مستقیم خارجی

هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم  FPI سپرده در بانک های خارجی از انواع

گذاری است که به منظور و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نوعی سرمایهنداشته 

کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن 

 . (0131، خدایاری و طاهرخانی)کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است

مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل مالحظه 

ای بر روی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی 

،انتقال تکنولوژی ،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثیرمثبت دولت ، کاهش بدهی دولت ،بهبود توزیع درآمد 

 .درترازپرداختهادارد

باتوجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق 

م متغیر ها به صورت یک مجموعه ، می تواند منجر به انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تما

گذاری مستقیم نشان می دهد که رتبه ایران در جذب سرمایه 211۲گذاری خارجی شود . گزارش آنکتاد در سال سرمایه

اصلی  که عدم اطمینان و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی می تواند یکی از دالیل.است  011کشورجهان  0۴1خارجی در بین 

 در میان تغییر نگرش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بدون به هر حال جذب . عدم موفقیت ایران در جذب آن باشد

دهد.  انجام تواند کار زیادیجدید نمی و قانون پذیر نیستورود آن امکان برای و ایجاد بستر مناسب و کارشناسان سیاستمداران

 عالقه خارجی نشود، کشور ها و شرکتهای فراهم مناسب ، سیاسی و ..... فرهنگی، اجتماعی شرایط که تا زمانی دلیل همینبه

  (.0131،جعفری و رجبی)از خود نشان نخواهند داد در ایران گذاریسرمایه به چندانی

 

                                                 
1 . FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT 
2 . FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
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 بیان مسأله -1-2

مورد توجه است تا جایی که به دست گرفتن امروزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب کشورهای جهان 

ابتکار عمل در این زمینه می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی کشورها را تحقق بخشد . در این میان ، در کشورهای 

میزبان و پذیرنده سرمایه های خارجی عواملی وجود دارند که می توانند بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر گذار 

شند. آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها میتواند بر تصمیم گیری اقتصادی کشور در جذب سرمایه های مستقیم با

خارجی مفید واقع گردد. ناکافی بودن منابع داخلی بر ای تراکم سرمایه و یا نیاز به فنا وری و دانش فنی باال در کشورهایی که 

ند رویکرد جدی نسبت به این مسئله را ایجاب می کند . از سوی دیگر ، در پی جلب سرمایه های مستقیم خارجی هست

کشورهای با منابع د اخلی کم قدرت، توان گسترش صادرات و کسب سهام از بازارهای جدید را نداشته و نیاز به منابع باثبات 

یکی از راهکارهای اقتصادی برای تأمین خواسته های خود را دارند که در این میان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 (.0132است)کاظمی و همکاران، 

پیچیدگی در رقابت ر و به رشد دنیای امروز که البته با تحوالت سریع محیط بین الملل و گذر از جامعه صنعتی به 

ه عنوان جامعه اطالعاتی و نیز تغییر اقتصا د ملی به اقتصاد جهانی همراه است موجب گردید که از جذب سرمایه گذاری ب

موتور محرك توسعه اقتصادی یاد شود ، زیرا می تواند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه 

 (.0131اجتماعی را موجب گردد)اکبریان، 

داخلی صورت گرفته در این میان ایران نیز از چنین تعامل بین المللی مستثنی نبوده و به دلیل کافی نبودن سرمایه گذاریهای 

در قیاس با نیازهای موجود اقتصاد ملی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راههای مفید و مؤثر به نظر میرسد. 

درصد  01سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه گذاری خصوصی است که با هدف حفظ کنترل بر سرمایه حداقل 

بخش طبیعی،  ۴جی به دست آورد . عوامل مؤثر در جلب سرمایه را می توان به سهام دارای حق رأی را در یک شرکت خار

(.آنکتاد معتقد است بسیاری از 0131اقتصادی، حمایتی و تشو یقی و عوامل سیاسی دسته بندی نمود )داوودی و شاهمرادی، 

نی سرمایه خارجی اندکی جذب کشورهای درحال توسعه به دلیل ریسک باال و بی ثباتی سیاسی و ساختاری غیرقابل پیش بی

 .(UNCTAD, 2008) نموده اند
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در تمام دنیا اثبات شد کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار   

اقتصاددانان ارتباط بین حقوق سیاسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را  .(Ramirez et al, 2006) ناموفق عمل میکنند

اثبات کرده اند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط اقتصادهای پایدار )از لحاظ سیاسی و دموکراسی ( بیش از کشورهای مستبد و 

 .(Vaher et al, 2006) بدون ثبات میتوانند سرمایه خارجی جذب کنند

خارجی هستند. امروزه منابع انسانی و نیروی کار متخصص، ماهر و ارزان از عوامل مهم جذب سرمایه گذاری 

دسترسی به نیروی کار به معنای فراوانی نیروی کار نیست، بلکه هزینه پایین نیروی کار در سنجش با بهره وری مدنظر است . 

منابع طبیعی به عنوان مهمترین عامل ورود سرمایه گذاری خارجی مدنظر است . در این عامل مهم ترین مالك در دسترس 

ست . اندازه بازار نیز از دیگر مالك هاست. هرچه بازارهای داخلی گسترده تر باشد شرکتهای بودن و قیمت و فراوانی آن ا

بیشتری را جذب خود خواهد نمود. مالیات یکی دیگر از عوامل مهم است یکی از دالیلی که موجب تشویق سرمایه گذاری در 

د. ریسک سیاسی نیز عامل مهمی در ایجاد کشورهای رو به توسعه شده فرار از مالیات سنگین کشورهای صنعتی می باش

محیط مناسب برای سرمایه گذاری خارجی است. بی ثباتی سیاسی سبب افت چشمگیر ورود خارجیان و سرمایه آنها میشود 

(. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند .این کشورها 013۲)حسین زاده بحرینی، 

ه ایران برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود نیازمند جلب سرمایه های خارجی هستند. از این رو، از جمل

هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بند ر امیر آباد است ، بنابراین 

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی در بندر امیر آباد  کدامند و از چه رتبه محقق در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که 

 بندی برخوردارند؟

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-3

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی 

ه گذاری را راهی برای از میان برداشتن تفاوت میان مقادیر موجود و الزم برای دستیابی به است . کارشناسان این نوع سرمای

اهداف و نیازهای توسعه ملی دانسته و سرمایه گذاری خارجی را راهی برای پر کردن این فاصله ها میدانند. سرمایه گذاری 

اب جاری ترازپرداخت ها را کاهش دهد ، اگر سرمایه خارجی در مورد تأمین ارز  نه تنها می تواند در کوتاه مدت کسری حس
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گذاری های بلندمدت با امکانات نسبی الزم صورت گرفته باشند قادر به تولید و صادرات کاال و از میان برداشتن کسری آ نها 

شود و  خواهد بود. افزایش سرمایه گذاری خارجی موجب گسترش برنامه های آموزشی و یادگیری از طریق انجام کار می

کشورهای هدف به کمک این سرمایه گذاری ها می آموزند که چگونه می بایست با بازارها، بانکها و منابع تأمین مالی خارجی 

(. چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی الزم در کشورهای در حال توسعه و 0132رفتار کنند)کاظمی و همکاران، 

گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این بازارها پیدا خواهند کر د و اقتصادهای آنها فراهم شود سرمایه 

قدرت جذب سرمایه ها توسط آنها بیش از پیش به وجود میآید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها می تواند منبع تشکیل 

د، مهارت ها، امکانات نوآوری و قراردادهای مدیریتی و سرمایه باشد مهمتر از آن میتواند به عنوان وسیله انتقال تکنولوژی تولی

سازمانی میان طرفین باشد و به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به شبکه بازاریابی بین المللی عمل نماید . اگر در یک کشور 

رت سرمایه در حال توسعه دلیل عمده بیکاری ساختاری باشد و هیچ منبع سرمایه گذاری نیز موجود نباشد، در این صو

گذاریهای خارجی به افزایش اشتغال نیز منجر خواهند شد. یکی از آثار مهم سرمایه گذاری خارجی ایجاد پیوند و ارتباط میان 

این کشورها و اقتصاد بین المللی است . با توجه به ویژگی اثر گذاری سرمایه گذاری خارجی در برخی پارامترهای کالن 

داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد ترازپرداختها، حجم بازرگانی خارجی و  اقتصادی مانند تولید ناخالص

نرخ ارز استنباط می شود که چرا سیاست های کشور میزبان برای سازمانهای بین المللی جهت استقرار فعالیتهایشان در یک 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرعت بخشیدن  کشور بهعنوان مهمترین مسئله مطرح می شود. با توجه به نقش مهمی که

به اصالحات و ر شد اقتصادی ایفا می کند کشورهای در حال توسعه به شدت به جذب آن تمایل داشته و به این دلیل گام 

و هایی را در جهت بهبود عواملی که از دید سرمایه گذاران در انتخاب مکان سرمایه گذاری مؤثر بوده برداشته اند)کاظمی 

(. تمایالت کشور ما به رشد و توسعه اقتصادی نیز به وضوح در سند چشم انداز کشور متجلی است. از این رو 0132همکاران، 

ضرورت شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی از مهمترین اهداف به شمار می آید، لذا شناسایی عوامل موثر بر 

اصلی تولید و صادرات  شناخته شده و اولویت بندی آنها می تواند سیاستگذاران  سرمایه گذاری خارجی به عنوان عامل محرکه

 و برنامه ریزان اقتصادی را از نتایج کار خود بهره مند سازد.
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 مدل مفهومی تحقیق -1-4

ر تحقیق و ای که متغیرهای مورد نظهر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه

ال، مدل مفهومی توان گفت که بصورتی ایدهبعبارت دیگر می .(Edwards et al, 2000)کندروابط میان آنها را مشخص می

(، یک 01، 013۲و ابزار تحلیلی )میرزایی،  (Maastricht school of management, 2001, 3)  یا همان نقشه ذهنی

رود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعامالت بین ای که انتظار میونهاستراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است بگ

آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته، و حسب ضرورت تعدیالتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه 

توان از مدل ر تحقیق حاضر اگر چه میمستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، د .(Sautter & Leisen, 1999)شود

 (،)0132(، کاظمی و همکاران  ) 0131مفهومی زیادی استفاده کرد، ولی مدل زیر تلفیقی از مطالعات شاه آبادی و محمودی ) 

Elo, 2007،) (Frawsen et al, 2004( ،)Dewit et al, 2003( ،)Theo et al, 2012( ،)Chiting et al, 2003 )

 .براین می توان مدل مفهومی تحقیق حاضر را به شکل زیر تبیین نمودمی باشد. بنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 (، مدل مفهومی 0-0شکل)                                                       
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(، Frawsen et al, 2004) (،Elo, 2007 (،)0132) (، کاظمی و همکاران  0131پژوهش ،منبع: شاه آبادی و محمودی ) 

(Dewit et al, 2003( ،)Theo et al, 2012( ،)Chiting et al, 2003) 

 اهداف تحقیق -1-5

 هدف اصلی -1-5-1

 )مطالعه موردی: بندر امیر آباد( FAHPتعیین اولویت عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی با استفاده از تکنیک 

 

 ای تحقیقفرضیه ه -1-6

 اصلی / سوالفرضیه -1-6-1

)مطالعه موردی : بندر امیر آباد( FAHPسؤال اصلی : اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی با استفاده از تکنیک 

 چگونه است؟

 

 قلمرو تحقیق -1-7

  قلمرو موضوعی -0-3-0

 و مسائل مربوط به آنها، می باشد.خارجی تمامی موضوعات مربوط به سرمایه گذاری قلمرو موضوعی تحقیق شامل 

 قلمرو مکانی-0-3-2

 می باشد. بندر امیرآبادقلمرو مکانی تحقیق، 

 قلمرو زمانی -0-3-1

 می باشد.013۲و  013۴قلمرو زمانی تحقیق سال 

 

 تعاریف متغیرها -1-8
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 تعاریف نظری -1-8-1

 سرمایه گذاری خارجی

ا، موسسات و افراد سایر کشورهاست که به طور معمول به صورت سرمایه سرمایه گذاری خارجی تحصیل دارایی شرکت ه

گذاری خارجی در سبد مالی است که به آن سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز می گویند و از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در 

رمایه گذار خارجی به بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی که کشور یا س

 (.0131اکبریان،طور مستقیم یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند انجام می گیرد)

 نرخ ارز

به عبارت دیگر بهای خرید یا فروش یک واحد پول خارجی به است. رزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی نرخ ارز ا

کاهش نرح ارز موجب افزایش جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان می . گویندنرخ ارز می پول رایج کشور را

شود. به گونه ای که کاهش نرخ ارز باعث کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری در کشور میزبان شده و سودبخشی سرمایه 

 (.2113گذاری خارجی را افزایش می دهد)رازین و سدکا،

 

 امنیت سرمایه گذاری

 او که اکنون به صورت هیو... به سرما یفرهنگ ،یحقوق ،ینظام ،یاسیس تعرض عدم از نانیاطمامنیت سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری و بستر قانونی الزم در کشورها فراهم شود سرمایه گذاران بین  چنانچه امنیت آالت و... است. نیماش ساختمان،

 (.0131المللی میل و رقبت بیشتری برای حضور در این بازارها پیدا خواهند کرد)حسین زاده بحرینی،

 نرخ انتظاری بازگشت سرمایه

 (.0333خارجی در سود آنها می باشد)آنکتاد،نرخ انتظاری بازگشت سرمایه مطلوبیت سرمایه گذاری ها برای سرمایه گذاران 

 سیاست های حمایتی دولت از سرمایه گذاری خارجی

 ژهیمناطق آزاد و و جادیا مه،یب نیسو به قوان کیعوامل از  نیهست. ا زین یتیتابع عوامل حما یخارج میمستق یگذار هیرماس

و در  هیسرما یبازارها ییبا کارا گرید یط دارد و از سوارتبا یو خارج یداخل یها هیدولت از سرما تیحما طیو شرا یاقتصاد

بنگاه ها  ،یرا بدهد که در صورت مصادره اجبار نیتضم نیا ستیبا یاست. دولت م باطدر ارت یاقتصاد ستمیس ییکارا جهینت
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و  یجان تیامن از دیبا یگذاران خارج هیو درکنار آن سرما دیرا با پرداخت خسارت عادالنه جبران نما یخارج یو شرکت ها

برخی  است. FDIبر  رگذاریاز عوامل تأث زین یو خارج یگذاران داخل هیدولت از سرما یها تیالزم برخوردار باشند. حما یمال

از کشورها جهت جلب سرمایه گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می نمایند . مسلم است که هر چه میزان امتیازها 

 .(0130ان با تمایل بیشتری به سرمایه گذاری اقدام می کنند)بهکیش،بیشتر باشد سرمایه گذار

 امکان نقل و انتقال آزادانه سرمایه

بدون پرداخت مالیات می باشد. واحدهای تولیدی توسط واحدهای تولیدی به معنی امکان نقل و انتقال کاال)صادرات و واردات( 

طقه ویژه نگه دارند بطوریکه واحد تولیدی خود را در منطقه احداث می توانند بدون پرداخت ورودی کاالهای خود را در من

نماید بدون اینکه مشمول قوانین گمرکی شود. سرمایه گذار خارجی می توان بدون رعایت قوانین گمرکی کاالی خود را در 

 منطقه نگه دارد.

 

 زیرساخت های اقتصادی

سیستم ارتباطات پیشرفته و... از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمایه  وجود زیرساخت های اقتصادی گسترده نظیر راه ها، بنادر،

همچنین وجود یک شبکه اطالع رسانی قوی و گسترده که اطالعات به روز و دقیق  .های خارجی محسوب می شوند

کشور را تقویت  به FDI درخصوص نیروی کار، زیرساخت ها، امتیازات و... را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد، انگیزه ورود

 .(0133،مزینی و مرادحاصل)می کند و فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می کند

 

 منابع طبیعی

وجود منابع طبیعی فراوان، موقعیت جغرافیایی مناسب، انرژی ارزان و... جملگی باعث کاهش هزینه های شرکت های خارجی 

 .(0133،مزینی و مرادحاصل)یه گذاری در کشور میزبان را افزایش می دهندشده و انگیزه آنها برای ورود و سرما
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 تعاریف عملیاتی -1-8-2

جهت اولویت متغیرها استفاده خواهد شد، بنابراین یک پرسشنامه مخصوص این تکنیک  FAHPبا توجه به اینکه از تکنیک 

ی در بندر امیرآباد خارج یگذار هیسرماامل موثر بر فقط عو طراحی می شود و دیگر برای متغیرها شاخص مطرح نمی گردد.

ی، خارج یگذار هیدولت از سرما یتیحما یها استیس هیبازگشت سرما یانتظار نرخی، گذار هیسرما تیامن، نرخ ارزشامل 

 ی اولویت بندی می گردد.عیطب منابعی و اقتصاد یها رساختیز، هینقل و انتقال آزادانه سرما امکان

 

 مقدمه -2-1-1

با  رودررویی کند. دیگر دورانمی بازی بسیار مهمی نقش خارجی گذاریاقتصاد جهانی، سرمایه نوین در شرایط

کشور  برای گذاریسرمایه نوع چه چرخد کهمی مساله و بیشتر بحثها، دور این به سر آمده آن و نفی خارجی گذاریسرمایه

 (.0131)احمدی و همکاران،کرد کشور جذب را به خارجی هایسرمایه توانمی راههایی و از چه مفید است

 مند بهسود بیشتر، عالقه و کسب پذیری رقابت سطح ارتقای برای فراملیتی شرکتهای بویژه خارجی گذارانسرمایه

تواند بر وسرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنین میها اند . عملیات فراملیتیدار شدهمستعد و مزیت در مناطق گذاریسرمایه

رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر گذارد که این مسئله از 

ارت ، باشد مانند تاثیر بر اشتغال، تجطیف این متغیرها بسیار گسترده می .نظر دولتهای میزبان اهمیت زیادی دارد

ترازپرداختها، ساختار صنعتی، تحرك اجتماعی و سیاسی و... که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگیهای خاص خود است . از 

به بعد رشد سرمایه گذای خارجی بسیار شدید شده و از رشد تجارت پیشی گرفته به طوری که بیش از دو برابر  0331دهه 

. . مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است(Azman-Saini,2010)رشد صادرات کاال و خدمات بوده است

به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشور خود و یا 

ت از سرمایه گذاری که متضمن مناسبات کشور ثالث منتقل نماید . به نظر آنکتاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت اس

بلند مدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور )سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی در شرکت مادر( در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار باشد. سرمایه گذاری خارجی در کتاب جامع پالگریو به 

رایی ها )از جمله سهام ، اوراق بهادار و غیره( توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است . در صورت تملک دا

قادری و )مواقعی که دارایی ها شامل تجهیزات فیزیکی تولید شود سرمایه گذاری خارجی مستقیم تلقی می شود
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و مفاهیم مرتبط با آنها می  سرمایه گذاری خارجی در این فصل به معرفی تعاریف و مطالبی در ارتباط با (.0132دهمرده،

 پردازیم و سپس سابقه تحقیقات مشابهی که در این زمینه صورت گرفته را بررسی می نماییم.

 

 1سرمایه گذاری خارجی -2-0-2

و همه مدل به لحاظ نظری، همه اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند، 

ها و الگوهای توسعه اقتصادی را بر پایه اندیشه طراحی می کنند. استفاده از امکانات سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق به 

کارگیری مطلوب منابع تولید از مهمترین عوامل نیل به پیشرفت اقتصادی جوامع به حساب می آید. بدیهی است که تامین مالی 

از طرق مختلف همچون استفاده از پس انداز داخلی، بدهی خارجی و جذب سرمایه گذاری امکان پذیر  تشکیل سرمایه داخلی

است. جوامعی که برای توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نباشند، توسل به سرمایه های خارجی را از ضروریات توسعه 

وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تاسیس  اقتصادی تلقی خواهند کرد. سرمایه گذاری خارجی به انتقال

(. سرمایه گذاری Dalila, 2011یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم و یا غیر مستقیم در عواید آن گویند)

شکل سرمایه گذاری در تولید و خارجی از اشکال صدور سرمایه از کشور سرمایه گذار به کشورهای سرمایه پذیر می باشد و به 

شود. رومر فرض می  یساخت کاال، استخراج مواد خام، تاسیس و گسترش نهادهای مالی و غیره در فراسوی مرزهای ملی انجام م

کند که تغییر تکنولوژیکی درونزاست و سرمایه گذاری خارجی موجب افزایش سطح تکنولوژی در کل اقتصاد می شود. اثرات 

مراه با سرمایه گذاری سبب می شود، تابع تولید دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس باشد. در این مدل افزایش خارجی مثبت ه

فرض می کند،  (Lucas,1988)در سرمایه گذاری خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در وضعیت پایدار می گردد. لوکاس

ه موجب افزایش رشد اقتصادی در وضعیت پایدار می گردد. همچنین سرمایه گذاری در سرمایه انسانی دارای اثرات نشتی است ک

( نیز بیان می کنند می توان انتظار داشت سرمایه گذاری خارجی Grossman and Helpman,1991هلپمن و گروسمن)

آورد که ن میفواید بسیاری را به ارمغا سبب ایجاد حلقه مابین تکنولوژی وارداتی و رشد اقتصادی شود. سرمایه گذاری خارجی

ایجاد شغل و انتقال فناوری به کشور میزبان از مهمترین آنها است. از دیگر فواید آن دسترسی به بازارهای خارجی و منابع مالی 

دهنده  است که برای توسعه کشورها ضروری است. توسعه موفق کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور از نمونه های بسیار خوب نشان

                                                 
3 foreign investment 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

1 

ذاری بخش خصوصی است. در یک تقسیم بندی کلی سرمایه گذاری خارجی را به دو دسته تقسیم می کنند: اهمیت سرمایه گ

 .۲و سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی ۴سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2-0-2-0

است. سرمایه گذاری مستقیم  اساسی و سرمایه برجسته بر کنترل عنصر آن در که است خصوصی گذاری سرمایه از نوعی

حکایت از رابطه دائم میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، به ویژه فرصتی برای نفوذ واقعی بر اقدامات کشور میزبان توسط  خارجی

 زا خارجی نوعی مستقیم گذاری سرمایه ،3پول المللی بین صندوق و 6جهانی بانک تعاریف در .(Wafo, 1998سرمایه گذار دارد)

 شرکت یک در را رای دارای حق سهام درصد 01 حداقل سرمایه، بر کنترل حفظ هدف با که است خصوصی گذاری سرمایه

 سرمایه مستقیم خارجی در مشارکت خارجی در ایران، مستقیم گذاری سرمایه از آورد. به عبارتی منظور بدست خارجی

 .است ایرانی شده( شرکتهای ثبت سهمی)سرمایه

 مایه گذاری غیر مستقیم خارجیسر -2-0-2-2

به آن دسته از سرمایه گذاری هایی اطالق می شود که  3سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری پرتفولیو

اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک موسسه یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیما در امر سرمایه 

ند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرار می دهند. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معامالت گذاری شرکت نمای

 غیرمستقیم و همچنین سرمایه گذاری بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری پرتفولیو می باشند.

 خارجی، سرمایه گذاری تشویق شده، در قانون تعریف سرمایه گذاری هر نوع انجام امکان که قراردادی ترتیبات شکل به خارجی

 سرمایه گذاری حمایت و تشویق قانون در که ترتیباتی گرچه .سازد، نیز اطالق می گردد می را فراهم مستقیم سرمایه گذاری بجز

 بهره ساخت، روشهای انواع و (Buy Back) متقابل بیع مدنی، مشارکت ترتیبات به شده اند، محدود رسمیت شناخته به خارجی

 عنوان به شوند. می بندی تقسیم مختلفی انواع به خود فوق ترتیبات از هریک اما .باشند می )BOT)3واگذاری بندی  و برداری

                                                 
4 Foreign Direct Investment (FDI) 
5 Foreign portfolio Investment (FPI) 
6  World bank 
7  IMF 
8 portfalio 
9 Built, Operate, Transfer 
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 بهره تملیک و ساخت،، )BOOT) 01و انتقال برداری بهره تملیک، روشهای ساخت، مختلف انواع به توان می مثال

 و برداری بهره کردن، ، مدرنیزه)01 (ROTو انتقال بهره برداری بازسازی، ،)BLT) 02انتقال و اجاره(، ساخت، 00BOOبرداری)

 سرمایه نوع هر دیگر بیان سوداشاره نمود. به تقسیم و پروژه ای مالی تامین ترتیبات همچنین و آنها نظایر و (0۴MOTانتقال)

 نباشد، مشترك شرکت مالکیت و سرمایه از سهمی داشتن زم برایال شرایط واجد یا مایل خارجی گذار سرمایه آن در که گذاری

  (.0133، و همکاران )آقاجانیمی گیرد جا شود، می شناخته مستقیم غیر عنوان سرمایه گذاری با که وسیع طبقه این در

 

 جهان در خارجی مستقیم گذاری سرمایه روند -2-1-3

نی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم پا گرفت تا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک پدیده جها

از کل  030۴دهه ها بعد، تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می داد. برای نمونه در سال 

ت که تا .  این در حالی اس(0131بهکیش، )درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت31جریان سرمایه گذاری در جهان 

پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدآ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده 

، دخالت 032۲و  0303سرمایه به شمار می رفت. با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سال های 

انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان  دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن

نزدیک  0311جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد. ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه 

نجام شد. از طرف دیگر جنگ جهانی اول و به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم ا

انجامید. سال  FPIشد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی  0311موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال  0۲رکود بزرگ

های میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمایه گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اما سرمایه گذاری مستقیم 

 (.0133وضعیت اندکی بهبود یافت)امیر احمدی،  0311ف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه خارجی انعطا

                                                 
10 Build, Own, Operate, Transfer 
11 Build, Own, Operate 
12 Built, lend, Transfer 
13 Rehabilation, Operate, Transfer 
14 Modernilize, Operate, Transfer 
15 Great Depression 
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 03۲3براساس معاهده سال  06(EC)با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا 

ه موازات آن مذاکرات در وادی ایجاد شد و ب 03(OECD)تأسیس شد و سپس سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 

برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با  03(GATT)موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 

گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادرکننده سرمایه مطرح 

ه طور کلی پس از جنگ جهانی دوم، می توان گفت که دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه شدند. ب

 گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.

در حدود دهه هفتاد میالدی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن و 

رهای میزبان را تحت سلطه در می آورند، مسأله جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و این که شرکت های چندملیتی کشو

و سیاست های پولی کشورهای  0331جایگزینی استقراض به جای آن مطرح شد. عالوه بر این افزایش قیمت نفت در سال 

مت کشورهای در حال توسعه جریان صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به س

شد. بنابراین از اوایل دهه هشتاد تحرك سرمایه از شکل وام و بدهی به  0332یافت و این امر منجر به بحران بدهی ها در سال 

تا  0333سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی در جهان از سال 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر  0331تا سال  0330سیر صعودی پیدا کرد. البته بار دیگر از سال  0330سال 

 (.0133اهش مواجه شد)امیر احمدی، با ک 2110نزولی پیمود و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال 

 میالدی عنوان کرد: 31ن اینگونه و با جزئیات بیشتری از دهه البته می توان روند سرمایه گذاری خارجی را در جها

 و نقل در آن توجه قابل از سهم حاکی بیستم قرن پایانی دهة سه در خارجی مستقیم گذاری سرمایه روند بررسی

 کرد، جربهت را توجهی قابل رشد خارجی مستقیم سرمایه گذاری روند ، 1970دهه اوایل در .است سرمایه المللی بین انتقاالت

 از شوك پس رسید. نیز درصد 64 به حتی خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورودی جریان رشد1973 سال  در که طوری به

 از پس رسید درصد  7 -به آن رشد ، 1974سال در و یافت کاهش شدت به خارجی مستقیم گذاری سرمایه جریان اول، نفتی

 62679 به 1974 سال در دالر میلیون 24094 از افزایش، برابر   2بیش اب و یافت ادامه آن افزایشی روند دیگر بار آن

 و 1979سال در دوم نفتی شوك پیامدهای با مصادف که 1980 دهه اول نیمه رسید. در 1979سال  در دالر میلیون

                                                 
16 European Community. 
17 Organization of Economic Cooperation and Development. 
18 General Agreement on Tariff and Trade. 
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 های نرخ یب،ترت به 1982 و 1980 در سالهای خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورودی جریان بود، بدهی ها بحران همچنین،

 نزولی روند یک از خارجی مستقیم گذاری سرمایه جریان دوره این در طور کلی، به کرد. تجربه را درصد  31- و  15- رشد

 میزان به 1979به سال  نسبت 1985 سال در جهان، در خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورودی کل جریان و بوده، برخوردار

 این در خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورودی جریان به کل از یافته توسعه کشورهای سهم یافت. کاهش دالر میلیون 4107

 6 حدود نیز خارجی مستقیم گذاری سرمایه خروجی جریان از کشورها سهم این و رسید درصد 73 به درصد 85 از دوره

سرمایه  و خروجی ورودی انجری دو هر از توسعه حال در کشورهای سهم افزایش وجود با دوره این کاهش یافت. طی درصد

 های نرخ ترتیب، به نیز توسعه حال در کشورهای خارجی مستقیم گذاری مطلق سرمایه مقدار خارجی، مستقیم گذاری

 دهه دوم نیمه در .(Alguacil et al,2011) کرد تجربه را 1985 تا 1980 سال پنج برای درصد 200 و  80معادل رشدی

 به نسبت 1990 سال در آن ورودی جریان و یافت دیگر افزایش بار جهان در خارجی مستقیم گذاری سرمایه روند 1980

 و توسعه توسعه حال در کشورهای سهم مذکور، افزایش وجود با .شد برابر سه تقریباً رشد ساالنه، درصد 24 با 1985 سال

 سرمایه خروجی و ورودی جریان از سعهحال تو در کشورهای سهم که طوری به است؛ بوده ثابت تقریباً دوره، این طی یافته،

 جریان برای درصد 11 الی 21 و خروجی برای درصد نه الی شش مختلف حدود سالهای در تقریباً خارجی مستقیم گذاری

 ده از تقریباً جریان ورودی از آنها سهم که طوری به است، بوده آسیایی کشورهای به متعلق آن عمده که بخش بوده ورودی

 ورودی جریان مطلق مقدار علیرغم افزایش کشورهای آفریقایی؛ سهم آنکه حال است. یافته افزایش درصد زدهدوا به درصد

سالهای  در فارس خلیج اول جنگ با مقارن است. رسیده درصد یک به تقریباً دو درصد از خارجی؛ مستقیم گذاری سرمایه

 سال در میلیون دالر 234886 معادل رقمی از و ت،یاف کاهش دنیا در نیز خارجی مستقیم گذاری سرمایه 1992-1991

 از یافته توسعه کشورهای سهم 1990- 1994طی سالهای  کرد. پیدا کاهش1992 سال در دالر میلیون 189393 تا 1990

 افزایش نیز توسعه حال در کشورهای سهم مقابل، در و یافته کاهش خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورودی و خروجی جریان

 منفی رشد از آنها خارجی در مستقیم گذاری سرمایه جریان که یافته توسعه کشورهای خالف بر دوره، این در کرد.پیدا 

برابر و تقریبا  شده روبرو توجه قابل افزایشی خارجی با مستقیم گذاری سرمایه خروجی و ورودی جریان دو هر بود. برخوردار

 ورودی جریان آسیا کشورهای شرقی جنوب در بحران وقوع سالهای اصلهف یعنی ؛033۴-2111دوره  در برار شده است. 3/2

 از و شد. برابر چهار تقریباً دنیا در خارجی مستقیم گذاری سرمایه خروجی و ورودی خارجی جریان مستقیم گذاری سرمایه

  1998  در سالهایخارجی  مستقیم گذاری سرمایه دوره جریان ورودی این رسید. در دالر میلیون  1245345به  250586
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 کرد. تجربه را درصد 41 و 53 معادل رشدی ترتیب نرخهای به است. آسیایی کشورهای مالی بحران پایان با مصادف که و

 3/22افزایشی حدود  خارجی مستقیم گذاری سرمایه خروجی و ورودی جریان از یافته توسعه سهم کشورهای سالها، این طی

 آسیایی و آفریقایی کشورهای به خارجی گذاری مستقیم سرمایه ورودی جریان مطلق مقدار چه اگر دوره این در داشت. درصد

. است یافته کاهش خارجی مستقیم سرمایه گذاری جریان کل از دو هر سهم است؛ لیکن شده برابر دو تقریباً توسعه حال در

ه آمریکا، ژاپن، کشورهای اروپای غربی به کشورهای توسعه یافته )ایاالت متحد FDIبه طور کلی همواره بیشترین حجم 

سهم کشورهای توسعه  0333تا  033۲کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی وارد شده است. اما در طی سالهای 

 6/63به  033۲-31درصد طی دوره  6/36کاهش یافته به طوری که متوسط ساالنه این سهم از  FDIیافته از جریان ورودی 

کاهش پیدا کرده است. این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سال  0331-3۴ه درصد طی دور

رسیده است. این در حالی است که سهم کشورهای در  %3/۲3و  %3/۲3، %۴/61به ترتیب به  0333و  0336، 033۲های 

به واسطه بروز  0333یافته است. در طی سال طی دو دهه گذشته همواره افزایش  FDIحال توسعه از کل جریان ورودی 

سهم ورودی  FDIبحران جنوب شرقی آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی 

 0333درصد در سال  3/2۲به  0333و  0336طی سالهای  %2/13و  %3/13به ترتیب از  FDIکشورهای در حال توسعه از 

 .(UNCTAD,2008)کاهش یافته است

 

 سرمایه گذاری خارجی در ایران  -2-1-4

 تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران -2-1-4-1

گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره  سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز

میالدی  0332تا  0330امات در این زمینه بوده است. از سال منابع طبیعی از اولین اقد برداری از شیالت شمال در جستجوی

این  امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع 23هـ . ش( تعداد  0110تا  02۲3)

ک استقراضی روسیه در ایران، خزر، تاسیس بان قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای

از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا ـ تبریز را شامل می  انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران

روبل برآورد شده است، که اگر  میلیون 3۲/061شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود 
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مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه  امالك و مستغالت و قروض ایران به روسیه از اینخرید 

کشتیرانی و تجارت  میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه 21میلیون روبل بوده است که از این مبلغ  33/۲6در ایران بالغ بر 

میلیون روبل مربوط به ماهیگیری  01استقراضی روس و  ه سرمایه سهامی بانکمیلیون روبل مربوط ب 3/00خانه های خارجی، 

مالکیت  وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه

 0301تا سال  0362از سال  است. بوده روسها و بهره برداری ازجنگل های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی

 قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد 203(حدود  هـ . ش 0232تا  02۴0میالدی )مقارن با 

بانک و حق انتشار اسکناس، بهره  گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تاسیس

بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن  از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار برداری

دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود  خرمشهرـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این

میلیون لیره بوده است، که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از  63/3حدود  تانیا درسرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بری

 0332 ژوئیه 2۲میلیون لیره خواهیم رسید از جمله مهم ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر ) 00/3به رقم  آن کسر کنیم

را فراهم کرد. به دنبال سرکوب  و انگلیسبود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران ( 0310مه  23و دارسی )

نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چندملیتی نفتی  قرارداد کنسرسیوم 12مرداد  23نهضت ملی و کودتای 

 01 درصد به شرکت های انگلیسی، ۴1درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی  ۴1قرارداد،  منعقد گردید. در این

به دنبال ایجاد  0112-۲3ت مشترك انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید. در دوره درصد به شرک

زمان سرمایه های  الزم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت ثبات سیاسی

به حداکثر رسید. ( 01۲2-۲3دوره رونق نفتی) افت و درافزایش ی( 011۴خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی )

 0۲1. به عنوان مثال از (0131)اسدی، آالت صنعتی و سایر ابزار و ماشین آالت بود بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین

برقی  التمورد به ماشین آالت صنعتی ابزار کار و ماشین آ ۲3، ۲6تا  01۲1در فاصله سال های  مورد سرمایه گذاری

درصد  23، 01۲6تا  01۴۲طی سال های  اختصاص داشت. در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت

 3/0۴درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در  3/26همراه بوده است، در  موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی

نمایندگی انحصاری  درصد به ایرانیان 3/01به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در سرمایه گذاری خارجی  درصد موارد

درصد از موارد سرمایه  3/6فنی ایران بود. و فقط در  درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکالت 3/3داده بودند، در 
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کردن  ب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارجکشور داده می شد. بعد از پیروزی انقال گذاری، کادر فنی تخصصی باید به

در واردات و صادرات، مناسبات متشنج  مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختالل

پیش روی  صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران

تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی،  بود. بنابراین با دولت وقت قرار داده

 عمده ای جهت جذب سرمایه خارجی ایجاد گردید. با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محدودیت

خارجی به میان نیامده است و تنها  که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری سیاسی کشور متوجه این امر می شویم

زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که  ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در

سرمایه گذاریهای خارجی  و پذیرش 0132در نیمه دوم  نیز فراهم نگردید. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه امکان جذب آنها

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران، پس از یک  قانون( و تصویب قانون چگونگی اداره 22) بند هـ از تبصره 

شاهد  عملساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در  دوره توقف طوالنی پانزده

می توان شرایط خاص اقتصادی و  عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را

قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه  30و  ۴۴خصوص اصل  سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در

 2سرمایه گذاری بالغ بر  طرح با حجم 6۲، 0133تا نیمه اول آبان ماه  0132گذاری خارجی ها برشمرد. از ابتدای سال 

 ۲/۴10میلیارد دالر و آسیا  6/0اروپایی با سرمایه گذاری  میلیارد دالر در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای

گذاران  ایتالیا بزرگترین سرمایهرا به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و  میلیارد دالر باالترین سهم

  (.0131)بهکیش، خارجی اروپایی در ایران بودند

به عبارتی روند سرمایه گذاری خارجی در ایران در طی دوره های قبل و بعد از انقالب اسالمی، دستخوش نوسانات زیادی 

شته و درهر دوره با توسل به تدوین بوده است. سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تأثیر شدید نوسانات سیاسی قرار دا

قوانین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده است. اما در نهایت با تدوین قوانین 

که انسجام کافی ندارند با مشکالت متعددی مواجه بوده ایم. الزم به ذکر است که درایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا 

در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی صورت می پذیرفت. به عقیده عده کثیری از  0130سال  قبل از

کارشناسان، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی تبیین کننده کلیه جوانب و شفافیت الزم در خصوص مسائل مختلف 

برخی نکات مثبت، فاقد برخی مواد ضروری و پیش بینی برای سرمایه گذاری خارجی و تسهیالت مربوطه نبود و به رغم وجود 
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می توان مطرح کرد عبارتند از: عدم تناسب با شرایط  FDIهای الزم بوده است. عمده موانع و محدودیت هایی که در زمینه 

عتبار قانون فعلی اقتصاد داخلی و جهانی، مغایرت با قانون اساسی، شفاف نبودن نرخ ارز، محدود بودن رشته های فعالیت، ا

تملک اموال غیرمنقول، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی، تعهد ورود سرمایه، با 

توجه به اشکاالت، موانع و محدودیت های قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و 

خارجی انجام شد. و در نهایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه مانع در جذب بیشتر سرمایه گذاری 

شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و  سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تاثیر به تصویب رسید. 0130اجرایی آن در سال 

)اسدی، سرمایه های خارجی شده است آوردن محیطی امن برای جذب در هر دوره با توسل به تدوین مختلف سعی در بوجود

0131). 

2 

 

 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته -2-1

 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی -2-1-1

بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در "(، نیز مقاله ای تحت عنوان  0131داوودی و شاهمرادی ) 

انجام دادند . هدف این مطالعه بررسی عو امل مؤثر بر جذب  "کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی  ۴6 اقتصاد ایران و

( است.  نتایج مطالعه نشان می دهد که توجه به 2112-0331کشور جهان طی دوره )  ۴3سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

ی، توجه به کار ایی، بهره وری سرمایه گذاری انجام شده زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوص

در زیرساخت ها و تحقیق و توسعه، توجه به کار ایی، بهره وری و سطح مهارت نیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ثبات 

 .سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر شود

رتبه بندی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی بر اساس عوامل مؤ "(، مقاله ای تحت عنوان  013۴اران ) نجارزاده و همک

انجام دادند .نتایج حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که کشور مالزی )به دلیل رشد  "ثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

خروج سرمایه ها در این کشور و ...(بهترین وضعیت را از لحاظ جذب  اقتصادی باال و نیز اجرای برنامه های آزادسازی ورود و

 .قرار دارد 1۲کشور مورد مطالعه عضو سازمان کنفرانس اسالمی در رتبه  ۴1سرمایه گذاری خارجی داراست و ایران بین 
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 "گذاری مستقیم خارجی  بازشناسی عوامل مؤثر بر جریان  سرمایه"(، در مقاله خود تحت عنوان  0133مزینی و مراد حاصل ) 

( و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب الگوی داده های تلفیقی انجام 211۴-0333که برای دوره زمانی ) 

شده است  به این نتیجه رسیدند که آزادی اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر جریان سرمایه گذاری مستقیم 

 .تمام کشورهای نمونه دارد که می تواند برای ایران نیز کاربرد سیاستی داشته باشد خارجی در

به این نتیجه می  "تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران"(، در مقاله  0131شاه آبادی و محمودی ) 

، بازبودن اقتصاد، زیرساخت ها، رشد رسند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه

اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرما یه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه 

عی بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که منابع طبی

موجود، سرمایه انسانی و ز یرساختها به صورت مستقیم و معنا دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند، 

همچنین متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقالب اسالمی نیز به صورت معکوس و معنادار بر جذب سرمایه گذاری 

ل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنا و عامل نسبت مخارج دولت به تولید مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند. عام

 .ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی معنایی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد

کشورهای  ( در تحقیق با عنوان بررسی عوامل اقتصادی مؤثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در0131غفاری و اکبری)

های  پروژه مالی تامین بر عالوه میزبان کشور به خود ورود با خارجی مستقیم گذاری نفت خیز خاورمیانه  بیان کردند سرمایه

 استاندارد و کیفیت انسانی، افزایش سرمایه وری بهره وافزایش آموزش ، فناوری ارتقای روند در تسریع باعث گذاری، سرمایه

شود.  می میزبان کشور کل تولید افزایش باعث ودر نهایت بیکاری کاهش ، کشورها دیگر با جارتت گسترش داخلی، کاالهای

 کشورهای در خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر مؤثر اقتصادی عوامل بررسی به FDI  تحلیل و تجزیه ضمن تحقیق این در

 پرداخته شد.  شده ادغام های داده سنجیاقتصاد روش با ( میالدی033۲-2101زمانی ) دوره طی در خاورمیانه خیز نفت

 ثبات عدم و دار معنی و مثبت ،اثر اقتصادی امنیت اقتصادو بودن باز درجه دهد می تحقیق نشان مدل برآورد و تخمین نتایج

 و بازار اندازه دارد ولی مطالعه مورد کشورهای در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر داری معنی و منفی اقتصادی اثر

 .ندارند کشورها در این خارجی مستقیم گذاری سرمایه برجذب داری اثرمعنی تنهایی به کار نیروی
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(، در مقاله ای تحت عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0130حیدری و افشاری)

نتیجه رسیدند که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان ( به این 2113-0336با تأکید بر شاخص های حکمرانی در دوره زمانی)

به لحاظ آماری  OECD جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای

 ر منطقهمعنادار بوده و به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند، در حالی که د

MENA  متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری

 .مستقیم خارجی نشان می دهند

(، در مقاله ایی به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با 0132کاظمی و همکاران)

پرداخته اند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی و رتبه  TOPSISز تکنینک استفاده ا

بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از اساتید دانشگاه و مسئولین  و کارشناسان TOPSISبندی آنها با استفاده از روش 

قتصادی و دارایی، استانداری، صنعت معدن و تجارت، اتاق بازرگانی استان سرمایه گذاری و اقتصادی دستگاه های اجرایی امورا

نفر می باشند. ابزار جمع آوری اطالعات ، پرسشنامه و در مورد تجزیه و تحلیل داده برای رتبه بندی از  13یزد که به تعداد 

ب اولویت، نرخ ارز، امنیت سرمایه عامل شناسایی شده به ترتی 11استفاده شد. نتایج حاصل از رتبه بندی TOPSISتکنیک 

گذاری، نرخ انتظاری بازگشت سرمایه، وجود سیاست های حمایتی دولت از سرمایه گذاری خارجی، امکان نقل و انتقال آزادانه 

 سرمایه و وجود زیرساخت های اقتصادی نظیر جاده، انرژی، بنادر، و ... بود.

ارائه چارچوبی برای معرفی سطوح مختلف انتقال تکنولوژی با سرمایه ن  ( در پژوهشی با عنوا0131)خدایاری و طاهرخانی 

انتقال تکنولوژی یکی از موثرترین راه های پیشرفت و گفته اند  در کشورهای درحال توسعه  FDIگذاری مستقیم خارجی 

ال تکنولوژی با مکانیزم تولید تکنولوژی های جدید از کشورهای صاحب تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه می باشد. انتق

، سرمایه گذاری مشترك، اعطای گواهینامه ها، همکاری های مشترك (FDI)هایی از جمله: سرمایه گذاری مستقیم خارجی

شرکت ها، قراردادهای مشترك، صادرات کاال، همکاری برای توسعه و پیشرفت صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم 

تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته بازی می کند، لذا برای کشورهایی چون ایران که در  خارجی نقشی مرکزی را در انتقال

زمره کشورهای در حال توسعه محسوب می شود بستر سازی برای جذب سرمایه ها امری است که ضامن پیشرفت و توسعه 

لوژی و از ابزارهای اصلی سرمایه منبعی مهم برای انتقال تکنو (MNEs)این کشورها می شود.امروزه شرکت های چند ملیتی

گذاری مستقیم خارجی است. انتقال تکنولوژی از طریق شرکت های چند ملیتی شامل کاالهای سرمایه ای، کاالهای جدید، 
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تکنولوژی های نوظهور، دانش های جدید و مهارت های مدیریتی می شود که منجر به پیشرفت اقتصادی کشور میزبان )کشور 

کنولوژی( می گردد. انتقال تکنولوژی از طریق شرکت های چند ملیتی با چشم اندازی در سطح خرد، باعث دریافت کننده ت

را با  FDI مطالعه در سطح شرکت ها می شود.این مقاله چارچوبی مفهومی و شواهدی تجربی برای انتقال تکنولوژی با شاخص

ئه می دهد. این نگرش به شناسایی چهار سطح مختلف انتقال چشم اندازی یکپارچه حاصل از تجزیه و تحلیل کالن و محلی ارا

 FDI تکنولوژی که ممکن است رخ دهند، می پردازد. همچنین در این تحقیق نشان می دهد که انتقال تکنولوژی ناشی از

 .اردممکن است به عنوان عاملی معکوس در شرکت های محلی، دانشگاه ها، مراکز تحقیق و انجمن های صنعتی تاثیر بگذ

ارتباط بین فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی با روش ( در تحقیق خود با عنوان 0131)جعفری و رجبی 

یکی از شاخص هایی که برای ورود سرمایه به  عنوان کرده اند  ضریب همبستگی و متد آنالز واریانس در کشورهای منتخب 

شاخص بیانگر میزان مناسب بودن محیط فعالیت های اقتصادی در یک کشور مهم است شاخص فضای کسب و کار است این 

یک کشور برای سرمایه گذار بوده و در جهان تجارت از نفوذ زیادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام دو 

 رفتن از نرم افزارو با کمک گ( 2102لغایت  2113فضای کسب و کار )طی سال های -2سرمایه گذاری جهانی -0گزارش 

minitab و spss  به بررسی ضریب همبستگی و ارتباط بین رتبه کسب شده در بهبود فضای کسب و کار و میزان سرمایه

گذاری خارجی جذب شده توسط کشورهای منختب )کشورهای حوزه سند چشم انداز( پرداخته می شود. نتایج حاصله نشان 

ه فضای کسب و کار و میزان سرمایه گذاری خارجی جذب تببین ر %3۲اطمینان  ( در سطح%2376از یک رابطه معنی دار )

شده توسط کشورهای منتخب )کشورهای حوزه سند چشم انداز( پرداخته می شود. نتایج حاصله نشان از یک رابطه معنی دار 

ارجی در کشورهای مورد بین رتبه فضای کسب و کار و رتبه میزان جذب سرمایه گذاری خ %3۲( در سطح اطمینان 2376%)

واریانس بر روی دو متغیر رتبه فضای کسب و کار و رتبه میزان جذب سرمایه گذاری  بحث می باشد. اما با انجام متد آنالیز

خارجی بر روی کشورهای مورد بحث به صورت جداگانه، می توان نتیجه گرفت که بهبود فضای کسب و کار شرط الزم برای 

اری خارجی در کشورها می باشد ولی شرط کافی نیست چرا که مشخص می گردد که جذب سرمایه ورود و جذب سرمایه گذ

گذار خارجی بیش از آنکه از فضای کسب و کار تأسی پذیرد تحت تأثیر سایر عوامل از جمل: مسائل سیاسی، عدم وجود تحریم 

پتانسیل ها برای سرمایه گ ذاری در کشور کشور مقصد، عدم وجود نوسانات ارزی در کشور مقصد، امنیت اقتصادی، وجود 

 .مقصد و ... می باشد
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بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید در پژوهشی با عنوان   (013۴)صیدخانی و دهقان تفتی

ی اقتصادی کشورهای  سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعهاظهار داشته اند  بر ایران 

میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. نظر به این که سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی نقش مهمی در رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و تکنیک های جدید 

ه و رشد اقتصادی ایفا می کند، در میان کشورهای جهان رقابت شدیدی برای جذب آن وجود مدیریتی و به طور کلی در توسع

دارد. بنابراین، هر کشور با توجه به موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود تالش می کند که راه های جذب 

. کشور ایران نیز مانند سایر کشورها به سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شناسایی و موانع و مشکالت آن را برطرف نماید

دنبال جذب سرمایه های خارجی است. لذا با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه در صدد بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم 

است. بررسی مطالعات انجام شده و مبانی نظری در این باره  2101-2112خارجی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 

 .اکی از آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی داردح

 

 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی -2-2-2

بر بازار نیروی کار در انگلستان پرداخته و ضمن تأیید فرضیه  FDI ( در مطالعه ای به بررسی بین آثار 2111دریفیلد و تیلور ) 

به کشور میزبان موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار  FDI و نیروی کار به این نتیجه رسیدند که ورود FDI ه بینوجود رابط

ماهر گردیده و موجب افزایش دستمزد نیروی کار ماهر می شود، همچنین موجب انتقال تکنولوژی شده و ارتباط مثبت و 

را نیز تأیید نمود. وی در زمینه بررسی سرمایه  FDI وی کار و جذبمعنادار چگونگی تقسیم نیروی کار ماهر و بهره وری نیر

کشور میزبان معتقد است  کاهش فساد بر  ۴0کشور منبع به  0۴از  0331گذاری مستقیم خارجی دوجانبه در اوایل دهه 

د. بسیاری از درصد کاهش یاب 21سرمایه گذاری خارجی در یک کشور فاسد موجب می گردد که نرخ مالیات نهایی شرکت ها 

کشورهایی که مبتال به فساد هستند برای اغوای شرکت های چند ملیتی انگیزه های مالیاتی قابل توجهی فراهم می آورند ، در 

حالیکه با کنتر ل فساد حداقل همان میزان سرمایه گذاری خارجی را جذب میکنند که با ایجاد این قبیل انگیزه های مالیاتی 

. وی با استفاده از روش تخمین داده های مقطعی نشان می دهد که فساد و نرخ های مالیات تأثیر می توانند جذب کنند 

  .دارد OECD منفی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم کشورهای عضو
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-2110(، با ارائه مدلی عوامل تعیین کننده ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به  چین را در دوره )  2110کر و پیتر ) 

( بررسی کردند و چنین نتیجه گرفتند که دستمزد و مالیاتها اثر منفی  و باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر جذب سرمایه  0330

 .گذاری مستقیم خارجی دارد

(، با ارائه مدلی مناسب به بررسی تجربی عوامل مکانی مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  2112اردال و تاتوگلو ) 

اندازه بازار داخلی، زیربنای اقتصادی، جذابیت بازار  -( پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که  0331 -0333دوره )  به ترکیه در

کشور میزبان و باز بودن اقتصاد اثر مثبت و بی ثباتی نرخ ارز و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری 

 .مستقیم خارجی دارد

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه؛ آیا "لعه ای تحت عنوان (، مطا 2112کامپ ) 

کشور طی دوره  23انجام داده است .این مطالعه با استفاده از اطالعات  "جهانی سازی روشهای باز ی را تغییر داده است؟

مقطع تفکیک شده است . در  1زمانهای متفاوت به  ( عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در0333-2111)

تمام دورهها تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ندرت تغییر می کنند.در این مطالعه آموزش و بازبودن 

الص اقتصاد از عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که تابع متغیر بازار، جمعیت، رشد حقیقی تولید ناخ

داخلی می باشند، به عبارت دیگر متغیرهای بازار، جمعیت و رشد حقیقی اقتصاد دارای نقش تعیینکننده تری بر جذب سرمایه 

 .گذاری مستقیم خارجی میباشند

اثر سیاست های دولت و موافقتنامه های سرمایه گذاری بر جریان سرمایه گذاری "( مقالهای تحت عنوان  2111بانگا ) 

نوشته است. در این مطالعه نیز همچون چانالی برای دستیابی به اطالعاتی در  "مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه 

یاستهای دولت چگونه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذارند خصوص اینکه موافقتنامه های سرمایه گذاری و س

کشور در حال توسعه معادله مشابه ی برآورده شده است. یافته ها بیانگر آنست که اندازه بازار، هزینه  01با استفاده از اطالعات 

مؤثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم نیروی کار، نسبت ثبت نام شدگان دوره متوسطه، بدهی خارجی و مصرف برق عوامل 

خارجی می باشند و تمام ضرایب تخمینی معنا دار هستند ، همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد موافقتنامه های سرمایه 

گذاری با کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنا دار دارند وموافقتنامه های منطقه ای نیز آثار متفاوتی بر سرمایه گذاری 

 .ستقیم خارجی دارندم
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( با بهره گیری از داده های سری زمانی بیان می کند که رابطه میان صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی  211۴فارل ) 

به صنعت و کشور موردنظر بستگی دارد و رابطه ای مثبت و نیرومند میان این دو به چشم می خورد. وی نشان می دهد که از 

 .سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ژاپن افزایش یافته است0331 سال های پایانی دهه

حاکمیت، سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در "( در مقاله خود تحت عنوان  2102موریسی ) 

-0336کشور در حال توسعه در قلمروی زمانی ) ۴6با استفاده از داده های ساالنه کل برای  "کشورهای در حال توسعه 

( به بررسی رابطه بین حکومت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خصوصی پرداخته و به این نتیجه 2111

رسیده است شاخص های حکومت که شامل ثبات سیاسی، عدم خشونت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون و کنترل فساد است 

رمایه گذاری خصوصی داشته و میزان اثر فساد و بی ثباتی سیاسی تأ ثیر مستقیم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و س

 .از تمام شاخصهای حکومت بیشتر است

با استفاده از  "عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مقاوم "(، در مقاله خود تحت عنوان  2102ایچر و همکاران ) 

دسته عوامل اقتصادی و ویژگی های کشور تقسیم بندی  2 مدل های بیزی و دور از تعصب انتخاب این عوامل مؤثر را به

نمودند . شاخص های موجود در دسته عوامل اقتصادی عبارتند از کاهش مالیاتها و ریسک مالی که موجب افزایش جذب 

رز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده و همچنین موافقتنامه های تجاری، اندازه بازار، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ا

نزدیکی به بازارهای بزرگ، بهره وری نیروی کار که به صورت معنا دار در جذب سرمایه گذاری خرجی مؤثرند . شاخصهای 

موجود در ویژگی های کشور عبارتند از دخالت در سیاست، تنش های قومی و مذهبی و نظامی، زبان مشترك، بی ثباتی 

خشونت سیاسی که به صورت معنادار در جذب سرمایه گذاری مستقیم دولت، ریسک مالی، فساد و خط قرمز بوروکراسی و 

 .خارجی مؤثرند

( در مطالعه خود تحت عنوان آیا سرریزجریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصاد 2102موسی احمد )

دی سرمایه گذاری مستقیم پرداختند. نتایح نشان داد که جریان ورو OLSبه روش  2113-0333مالزی در طی دوره زمانی 

 خارجی و نهاده های استفاده شده دارای اثر منفی بر بهره و.ری کل عامل تولید هستند. 

-داده از استفاده با تایوان در اقتصادی رشد و تجارت خارجی، مستقیم گذاری سرمایه عنوان تحت پژوهشی در(  210۴) هیا

 اقتصادی رشد بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه تأثیر بررسی به VECM مدل کارگیری به با و 0333-2113های سال های
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 مستقیم گذاری سرمایه بین( بلندمدت) همجمعی ارتباط که است آن از حاکی VECM مدل نتایج. است پرداخته تایوان در

 .دارد وجود برعکس و اقتصادی رشد و خارجی

 مطالعات خالصه -2-2-3

ف
دی

 ر

 محقق سال
 

 شرح مختصرتحقیق

0 0131 
داوودی و 

 شاهمرادی

نتایج مطالعه نشان می دهد که توجه به زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت  

سرمایه گذاری بخش خصوصی، توجه به کار ایی، بهره وری سرمایه گذاری انجام 

شده در زیرساخت ها و تحقیق و توسعه، توجه به کار ایی، بهره وری و سطح 

در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به مهارت نیروی کار و اقداماتی 

 .جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر شود

2 013۴ 
نجارزاده و 

 همکاران

نتایج حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که کشور مالزی )به دلیل رشد اقتصادی  

ا در این کشور و باال و نیز اجرای برنامه های آزادسازی ورود و خروج سرمایه ه

...(بهترین وضعیت را از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی داراست و ایران بین 

 .قرار دارد 1۲کشور مورد مطالعه عضو سازمان کنفرانس اسالمی در رتبه  ۴1

1 0133 
مزینی و مراد 

 حاصل

آزادی اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر جریان سرمایه گذاری   

مستقیم خارجی در تمام کشورهای نمونه دارد که می تواند برای ایران نیز کاربرد 

 .سیاستی داشته باشد

۴ 0131 
شاه آبادی و 

 محمودی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن  

عی، سرمایه اقتصاد، زیرساخت ها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبی

انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق 

سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج تحقیق 

نشان می دهد که منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت 

ذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند، مستقیم و معنا دار بر جذب سرمایه گ

همچنین متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقالب اسالمی نیز به صورت 

معکوس و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته 

 اند. 
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 غفاری و اکبری 0131 ۲

 ثبات عدم و دار معنی و مثبت ،اثر اقتصادی امنیت اقتصادو بودن باز درجه 

 در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر داری معنی و منفی اقتصادی اثر

 داری اثرمعنی تنهایی به کار نیروی و بازار اندازه دارد ولی مطالعه مورد کشورهای

 .ندارند کشورها در این خارجی مستقیم گذاری سرمایه برجذب

6 0130 
حیدری و 

 افشاری

ه عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص متغیر تولید ناخالص داخلی ب

به لحاظ  OECD حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای

آماری معنادار بوده و به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری 

متغیرهای اندازه  MENA مستقیم خارجی داشته اند، در حالی که در منطقه

سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معناداری بر جذب  بازار، بازدهی

 .سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهند

3 0132 
کاظمی و 

 همکاران

عامل شناسایی شده به ترتیب اولویت، نرخ ارز،  11نتایج حاصل از رتبه بندی

تی امنیت سرمایه گذاری، نرخ انتظاری بازگشت سرمایه، وجود سیاست های حمای

دولت از سرمایه گذاری خارجی، امکان نقل و انتقال آزادانه سرمایه و وجود 

 زیرساخت های اقتصادی نظیر جاده، انرژی، بنادر، و ... بود.

3 

 

خدایاری و  0131

 طاهرخانی

انتقال تکنولوژی از طریق شرکت های چند ملیتی با چشم اندازی در سطح خرد، 

ود.این مقاله چارچوبی مفهومی و شواهدی باعث مطالعه در سطح شرکت ها می ش

را با چشم اندازی یکپارچه حاصل از  FDI تجربی برای انتقال تکنولوژی با شاخص

تجزیه و تحلیل کالن و محلی ارائه می دهد. این نگرش به شناسایی چهار سطح 

مختلف انتقال تکنولوژی که ممکن است رخ دهند، می پردازد. همچنین در این 

ممکن است به عنوان  FDI می دهد که انتقال تکنولوژی ناشی از تحقیق نشان

عاملی معکوس در شرکت های محلی، دانشگاه ها، مراکز تحقیق و انجمن های 

 .صنعتی تاثیر بگذارد

 

بهبود فضای کسب و کار شرط الزم برای ورود و جذب سرمایه گذاری خارجی در  جعفری و رجبی 0131 3

کافی نیست چرا که مشخص می گردد که جذب کشورها می باشد ولی شرط 

سرمایه گذار خارجی بیش از آنکه از فضای کسب و کار تأسی پذیرد تحت تأثیر 

: مسائل سیاسی، عدم وجود تحریم کشور مقصد، عدم وجود هاز جمل سایر عوامل

نوسانات ارزی در کشور مقصد، امنیت اقتصادی، وجود پتانسیل ها برای سرمایه 

 .ر مقصد و ... می باشدگذاری در کشو
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هدف تمام علوم، شناخت و درك دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکالت دنیای اجتماعی، روشهای علمی، 

های مختلف بشری، از روش علمی ها سبب شده است که برای بررسی رشتهاند. این روندها و حرکتای پیدا کردهتغییرات قابل مالحظه

 (. 0133زی، ده شود)ایران نژاد پاریاستفا

در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقیق حاضر و جزئیّات مربوط به آن، پرداخته شده و سپس 

رار گرفته جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی ق

اند. در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آنها به یافته ها، ابهام حاصله از مسئله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می 

 یابد.

 

 روش تحقیق -3-2

همانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده 

اند که در تحقیق در نظر گرفته 03ای و میدانی(. در کلی ترین تقسیم بندی، روش تحقیق را کتابخانه0133وری، است)ظه

 حاضر از هر دو این روش ها استفاده شده است.

این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. هدف ازانجام 

یق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر محقق سعی می کند این روش تحق

(. به طور 0133تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی ازموقعیت بگیرد)ظهوری، 

یف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید مجمل تر می توان گفت که مطالعه توصیفی، آنچه را که هست توص

متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، 

. تحقیق توصیفی با چند غالبا رویدادها و آثار گذشته که به شرایط موجود مربوط می شوند را نیز، مورد بررسی قرارمی دهد هر

روابط بین متغیرها، آزمون فرضیه ها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه هایی که دارای روائی جهان شمول 

مربوط باشد، احتمال پیش بینی پدیده ای  Bبطورسیستماتیک با متغیر Aاست، سروکار دارد و انتظارمی رود که اگر متغیر

رخالف طرح تجربی، محقق متغیرها را دستکاری نمی کند و یا برای وقوع رویدادها، شرایطی را بوجود امکان پذیر می شود. ب

 ( روش تحقیق مناسب که در این پژوهش به کار گرفته شده است تحقیق توصیفی می باشد.0133نمی آورد)آقاجانی، 
                                                 

19- Field Research  
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 "پیمایش"ررسی و آزمون قرار داد. در تحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش تحت ب

عبارت است از جمع آوری اطالعات که با طرح و نقشه و بعنوان راهنمای عملی توصیف، پیش بینی و یا به منظور تجزیه و 

 تحلیل روابط برخی متغیرها صورت می گیرد؛ مراحل مختلف اغلب پیمایشها به صورت زیر است: 

 با افراد صاحبنظر، متخصص و با تجربه   مطالعه کتب و نشریات مربوطه، مصاحبه 

 تدوین فرضیه و طراحی روش تحقیق 

  طراحی متون و روشهای مورد نیازتحقیق، اجرای طرح مقدماتی و رفع نواقص ابزار تحقیق 

  .نمونه گیری وانتخاب افرادی که باید مورد بررسی قرار گیرند 

  کار میدانی و جمع آوری و دریافت اطالعات و داده ها 

 د گذاری و پردازش داده ها ک 

  تجزیه و تحلیل آماری 

  گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها 

 .تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش گزارش تحقیق 

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. 

واند به طور عملی، مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهی کاربردی همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می ت

ضمن اینکه در فرآیند این تحقیق از می باشد. همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است. 

 هره برداری شده است.روش های کتابخانه ای و میدانی نیز به عنوان اجزاء جدا نشدنی تحقیقات علمی ب

 

 20جامعه آماری -3-3

می  )منطقه ویژه اقتصادی(نفر از خبرگان در بندر امیرآباد 01مورد مطالعه  خبرگیجامعه با توجه به موضوع تحقیق، 

 د. نمی باشبه طور کامل با این موضوع آشنا باشند که 

 

                                                 
20- Population Universe  
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 نمونه آماری  -3-4

ویت بندی صورت گیرد، بنابراین از نمونه گیری استفاده نخواهد شد و قرار است اول FAHPبا توجه به اینکه از تکنیک 

 استفاده خواهد شد. ،نفر است 01از نظرات همه خبرگان که تعداد آنها 

 

 روش جمع آوری داده ها و اطالعات -3-5

ثانویه از مقاالت، منابع جمع آوری داده به دو دسته منابع یا اطالعات اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. در مورد منابع 

کتب، تحقیقات، مطالعات و پایان نامه های انجام شده در این زمینه )که از طریق کتابخانه ها و سایتهای اینترنتی گردآوری 

 شده اند(، استفاده شده است. اطالعات اولیه هم با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شده است.

وش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی بوده است. طی روش کتابخانه ای از ابزارهای فیش در تحقیق حاضر ر

تحقیقاتی و جدول و فرم برای بهره برداری از منابعی مانند کتاب ها و مقاالت، انواع نشریات، و آمارنامه ها، در راستای تهیه و 

استفاده شده است. در تحقیق توصیفی، اطالعات  تنظیم ادبیات تحقیق، همچنین شناسایی متغیرها و شاخص های موثر،

در تحقیق حاضر نیز با توجه به موضوع، هدف توصیفی معموالً از طریق پرسشنامه، مصاحبه، یا مشاهده جمع آوری می شوند. 

حاضر آن و همچنین با مدنظر قرار دادن نوع روش تحقیق، مهمترین ابزار جمع آوری اطالعات برای آزمون سواالت در تحقیق 

ها و اطالعات الزم جهت تجزیه و تحلیل سؤاالت و آزمون فرضیات از طریق جمع آوری داده پرسشنامه بوده و بیشترین داده

 صورت گرفته است. 20های میدانی از آزمودنی ها با بکارگیری ابزار پرسشنامة حضوری

 

 ابزار تحقیق  23و پایایی 22چگونگی سنجش روایی -3-6

                                                 
پرسشنامه های تکمیل شده را در مدت زماانی کوتااه گاردآوری  "ست که خود پژوهشگر یا یکی از اعضای گروه پژوهش می تواند شخصابزرگترین امتیاز این شیوه آن ا -8

موضاو  پاژوهش را را کند و هرگونه تردیدی را که پاسخ دهندگان در مورد هر یک از سئواالت دارند، بی درنگ برطرف کند. همچنین پژوهشگر این فرصات را دارد کاه 

 (  062، 1881معرفی کند و پاسخ دهندگان را برانگیزد که پاسخ های صادقانه بدهند)اوما سکاران، 

22 . Validity. 
23 . Reliability. 
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گیری)پرسشنامه( با توجه به مرور ادبیات موضوعی تحقیق و استخراج ابزار اندازه روایی و اعتبار شود کهبینی میپیش 

( تأمین شود و بمنظور تعیین 0133متغیرها از آن که در حقیقت همان نظر متخصصان و خبرگان است)بازرگان و دیگران، 

  استفاده شد. نرخ ناسازگاریپایایی و قابلیت اعتماد  پرسشنامه از 

 

 تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده  -3-6-1

ابزار اسناد و مدارك همیشه دارای اعتبار هستند. اما سه ابزار دیگـر یعنـی پرسـشنامه، مـشاهده و مـصاحبه،  

ـار روشـهای مختلفـی بـرای تعیـین اعتب.نیازمنـد اعتبارسنجی هستند. اعتبار یعنی اینکه ابزار اندازه گیری مناسب باشـد 

)روایـی(ابـزار اندازه گیری وجود دارد که یکی از آنها رویه استخراج اجزاء متغیرهای مـورد انـدازه گیـری از ادبیـات موضـوعی، 

بر این  (.0131و آنگـاه بومیسازی آن با بهره گیری از نظرات متخصصان و نیـز نمونـه ای مقـدماتی اسـت )بازرگـان و دیگران، 

ویژگی اعتبـار محتـوایی مقیاس اندازه گیری بصورت قضاوت کیفی خواهد بود. پرسشنامه دارای اعتبار محتوا اساس ارزیابی دو 

خواهد بود اگر اجزاء متغیرهای مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی تحقیق اخذ شده، و سازه هـای پرسـشنامه نیـز بوسـیله 

(،  0131مطالعات شاه آبادی و محمودی) ه اینکه متغیرهای تحقیق از با توجه ب اعـضاء مونـه آمـاری بدرستی درك شوند.

 ,Theo et al)، (Elo, 2007) ,(Frawsen et al, 2004) ,(Dewit et al, 2003)) (0132و همکاران  ) یکاظم

2012) ،((Chiting et al, 2003) ایی می باشد.گرفته شده و مورد تایید استاد راهنما قرار گرفته است، بنابراین دارای رو 

  24روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات -3-7

ها و آزمون فرضیات استفاده شده است. در این پژوهش از روشهای مختلف آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده

مورد ها، مشخصات نمونه آوری و خالصه کردن اطالعات کمی حاصل از نمونهدر آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع

 (.0130نماید)میرزایی اهرنجانی، مطالعه را توصیف می

ها و اطالعات الزم بوسیله پرسشنامه، همگی آنها کدگذاری شده، سپس وارد آوری دادهپس از جمع

ها محاسبه شده، و در نهایت های توصیفی مربوط به دادهبندی آنها، آمارهمی شوند، آنگاه ضمن طبقه  EXCELافزارنرم

تأیید یا رد فرضیات طراحی شده در تحقیق به روش علمی، از آزمونهای مناسب استفاده می شود. برای تحلیل داده  بمنظور

                                                 
24- Data & Information Analysis Metod. 
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های عمومی و جمعیت شناختی جمع آوری شده از آزمودنی)مانند سن، جنسیت، تحصیالت و...( عمدتاً از آمار توصیفی 

  .استفاده خواهد شد Excel افزارتوسط نرم

، اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی)مطالعه موردی: بندر امیرآباد(  FAHPز تکنیکبا استفاده ا

 .انجام خواهد گرفت

 

 مشخصات پاسخگویان -4-2

 تحصـیالتو  در این بخـش بـه بیـان توصـیفی مشخصـات نمونـه آمـاری بـا توجـه بـه متغیرهـای جنسـیت، سـن

 پرداخته خواهد شد:

 

 

 

 نمونه آماری متغیر جنسیتمطالعه توصیفی  -4-2-1

 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت -1-4جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 جنسیت

 %31 3 مرد

 %21 2 زن

 011 01 جمع

 پاسخ دهندگان زن بوده اند.  %21پاسخ دهندگان مرد و  %31شود، طور که مالحظه میهمان
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 نمودار مربوط به جنسیت پاسخگویان -0-۴مودار شماره ن

 

 

 

 

 

 

 مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر سن  -4-2-2

 توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن -2-4جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 سن

 1 1 سال 11 تا 21

%۴1 ۴ سال ۴1 تا 11  

%61 6 سال ۲1 تا ۴1  

 1 1 سال ۲1باالتر از 

%011 01  مجموع  

 باشند.می ۲1تا  ۴1دهندگان دارای سنین بین با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه، اکثر پاسخ
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 نمودار مربوط به سن پاسخگویان -2-۴نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر سطح  تحصیالت  -4-2-3

 

 نه آماری بر حسب تحصیالتتوزیع فراوانی نمو -3-4جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 سطح تحصیالت
 %1 1 زیردیپلم

 %1 1 دیپلم

 %1 1 فوق دیپلم

 %31 3 لیسانس

 %11 1 فوق لیسانس

 %1 1 دکتری

 %011 01  مجموع
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ــی ــنامه نشــان م ــایج حاصــل از پرسش ــد نت ــدرك کارشناســی و درصــد پاســخ 31ده ــدگان دارای م ــخ  11دهن درصــد پاس

 باشند.دهندگان دارای مدرك کارشناسی ارشد می

 
 نمودار مربوط به تحصیالت پاسخگویان -1-۴نمودار شماره 

 

 بندر: موردی مطالعه) FAHP تکنیک از استفاده با خارجی گذاری سرمایهاولویت بندی عوامل موثر بر  -4-3

 (آباد امیر

 مقایسات زوجی پرسشنامه -4-3-1

شوند. انجام مقایسات زوجی به منظور مشخص تمامی عوامل بصورت دو به دو بوسیله خبرگان مقایسه زوجی می           

نشان دهیم تعداد  Nشود. اگر تعداد عوامل را با نمودن درجه ارجحیت عوامل نسبت به یکدیگر بر اساس جدول زیر انجام می

 2/(N-1)شوند.       شوند با استفاده از فرمول زیر محاسبه می مقایسات زوجی که باید انجام

 عوامل زوجی مقایسات در اهمیت درجه -۴-۴جدول شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 درجه اهمیت در مقایسات زوجی عوامل  

 (VLاهمیت یکسان)

 (Lکمی مهمتر)

 (MLمهمتر)

 (Hخیلی مهمتر)

 (VHالعاده مهمتر)فوق
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 سشنامه پر شده توسط خبرگاننمونه پر -۲-۴جدول شماره 
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 معیار
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 مقدمه -5-1

در این فصل به بیان نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده و شناخت حاصل شده پرداخته خواهد 

ا مرور مختصری بر تحقیق انجام داده، آنگاه به بیان نتایج اصلی بدست آمده از تحقیق خواهیم شد. بدین ترتیب که ابتد

پرداخت و در پایان به ارائه پیشنهادات مدیریتی و نیز پیشنهاداتی برای انجام دادن تحقیقات دیگر در این زمینه مبادرت 

 خواهیم ورزید. 

 

 مسئله و هدف تحقیقمروری مختصر بر  -5-2

به جامعه  یالملل و گذر از جامعه صنعت نیب طیمح عیامروز که البته با تحوالت سر اییدر رقابت رو به رشد دن یگدیچیپ

گذاری به عنوان موتور  هیکه از جذب سرما دیهمراه است موجب گرد یبه اقتصاد جهان یاقتصاد مل رییتغ زیو ن یاطالعات

اشتغال و رفاه  جادیبهره وری، ا شیو توسعه اقتصادی کشورها، افزا رشد اندتو یم رایشود ، ز ادیمحرك توسعه اقتصادی 

چنانچه امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی الزم در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آنها  .را موجب گردد یاجتماع

هند کر د و قدرت جذب فراهم شود سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این بازارها پیدا خوا

سرمایه ها توسط آنها بیش از پیش به وجود میآید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها می تواند منبع تشکیل سرمایه باشد 

مهمتر از آن میتواند به عنوان وسیله انتقال تکنولوژی تولید، مهارت ها، امکانات نوآوری و قراردادهای مدیریتی و سازمانی میان 

بسیاری از کشورهای در حال  باشد و به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به شبکه بازاریابی بین المللی عمل نماید . طرفین

توسعه با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند .این کشورها از جمله ایران برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد 

 هستند. نیاز خود نیازمند جلب سرمایه های خارجی

 که است موضوعی ،آباد  ریبندر ام در  FAHP کیبا استفاده از تکن یخارج یگذار هیعوامل موثر بر سرما یبند تیولوا

 .گیرد می قرار بررسی مورد حاضر تحقیق در

 

 

 

 

 

 

 

 هایافته -5-3

   تکنیک از استفاده با خارجی سرمایه گذاری بر موثر عوامل بندی در این بخش نتایج بدست آمده از مراحل مربوط به اولویت

FAHP  گردد:ارائه میبه صورت جدول زیر 
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 های زیرساخت مجموع

 اقتصادی
 ارز نرخ

منابع 

 طبیعی 

 های سیاست

 دولت حمایتی

 سرمایه از

 خارجی گذاری

امنیت 

سرمایه 

  گذاری

 نقل امکان

 انتقال و

 آزادانه

 سرمایه

نرخ بازگشت 

 سرمایه
 عوامل

3۴0/2  13/1  12/1  03/1  13/1  0 1۲/1  36/1 پذیریحداقل درجه امکان   

 01/1  113/1  16/1  0۴/1  1۲/1  12/1  23/1  وزن نهایی 

 رتبه 2 6 1 3 5 7 4 

 

  :یگذار هیسرما تیامنرتبه اول 

  :هینرخ بازگشت سرمارتبه دوم 

  :یخارج یگذار هیدولت از سرما یتیحما یها استیسرتبه سوم 

  :یاقتصاد یها رساختیزرتبه چهارم 

  :یعیمنابع طبرتبه پنجم 

  :هیامکان نقل و انتقال آزادانه سرمارتبه ششم 

  :نرخ ارزرتبه هفتم 

 

 بحث  -5-4

 مطالعات از برخی به زیر بخش در که است گرفته قرار محققان از بسیاری توجه مورد یخارج یگذار هیسرما بررسی  موضوع

ن موضوع را بحث و بررسی نموده اند، اما هیچ کدامشان به صورتی که ، محققان هر کدام به نوعی ایشود می اشاره باره این در

 :در این تحقیق مطرح شد، اولویت بندی این شتخصها را انجام نداده اند 

در  یخارج میگذاری مستق هیعوامل مؤثر بر جذب سرما ی(، در مقاله ای تحت عنوان  بازشناس 0131داوودی و شاهمرادی ) 

 تیو تقو قیتشو ،یهای قانون رساختیکه توجه به ز دادندنشان  یقیالگوی تلف کیر جهان در چارچوب کشو ۴6و  رانیاقتصاد ا

و توسعه، توجه  قیها و تحق رساختیگذاری انجام شده در ز هیبهره وری سرما ،ییتوجه به کارا ،یگذاری بخش خصوص هیسرما

 شتریبتواند به جذب ب دیکشور شا یاسیثبات س شیت افزادر جه یکار و اقدامات روییبهره وری و سطح مهارت ن ،ییبه کار ا

رتبه بندی "خود تحت عنوان  مقاله( در  013۴منجر شود. نجارزاده و همکاران )  رانیدر ا یخارج میگذاری مستق هیسرما

شور که ک دادندنشان   یخارج میگذاری مستق هیبر اساس عوامل مؤ ثر بر سرما یکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالم

کشور مورد مطالعه عضو سازمان  ۴1 نیب رانیداراست و ا یگذاری خارج هیرا از لحاظ جذب سرما تیوضع نیمالزی بهتر

عوامل مؤثر بر  یبازشناس"عنوان  با(، در مقاله خود  0133و مراد حاصل )  ینیقرار دارد. مز 1۲در رتبه  یکنفرانس اسالم

بر  یمعنادار ریو درجه باز بودن اقتصاد تأث یاقتصاد یکه آزاد دندیرس جهینت نیابه  " یخارج میگذاری مستق هیسرما  انیجر

 نییتع"(، در مقاله  0131شاه آبادی و محمودی )  .دارد نمونه یدر تمام کشورها یخارج میمستق یگذار هیسرما انیجر
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و  یانسان هیموجود، سرما یعیطبرسند که منابع  یم جهینت نیبه ا "رانیدر ا یخارج میگذاری مستق هیکننده های سرما

( در 0131)یو اکبر یغفار . مؤثرند رانیدر ا یخارج میگذاری مستق هیو معنا دار بر جذب سرما میبه صورت مستق رساختهایز

گذاری مستقیم خارجی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه   مایهبا عنوان بررسی عوامل اقتصادی مؤثر برجذب سر یقیتحق

ه باز بودن اقتصادو امنیت اقتصادی ،اثر مثبت و معنی دار و عدم ثبات اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر درج دادندنشان 

تحت عنوان  ی(، در مقاله ا0130)یو افشار یدریجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد مطالعه دارد. ح

در دوره  یحکمران یبر شاخص ها دیبا تأک یخارج میمستق یگذار هیموثر بر جذب سرما یو اجتماع یعوامل اقتصاد

شاخص اندازه بازار، شاخص  نیگزیبه عنوان جا یناخالص داخل دیتول ریمتغ هک دندیرس جهینت نی( به ا2113-0336)یزمان

 نیشتریب بیمعنادار بوده و به ترت یبه لحاظ آمار OECD یو مدل کشورها یدر مدل جهان یطیمح یداریو پا یحکمران

اندازه بازار،  یرهایتغم MENA که در منطقه یداشته اند، در حال یخارج میمستق یگذار هیجذب سرما شیرا در افزا ریتأث

دهند.  ینشان م یخارج میمستق یگذار هیبر جذب سرما یمعنادار ریتاث یاقتصاد یو شاخص آزاد یگذار هیسرما یبازده

با  یخارج میمستق یگذار هیعوامل موثر بر جذب سرما یبند تیلوو او ییبه شناسا ی(، در مقاله ا0132و همکاران) یکاظم

نرخ ارز،  ت،یاولو بیشده به ترت ییعامل شناسا 11یحاصل از رتبه بند جیپرداخته اند. نتا TOPSIS نکیاستفاده از تکن

امکان نقل  ،یرجخا یگذار هیدولت از سرما یتیحما یها استیوجود س ه،یبازگشت سرما ینرخ انتظار ،یگذار هیسرما تیامن

( در 0131) یو طاهرخان یاریبنادر، و ... بود. خدا ،یژجاده، انر رینظ یاقتصاد یها رساختیو وجود ز هیو انتقال آزادانه سرما

در  FDI یخارج میمستق یگذار هیبا سرما یسطوح مختلف انتقال تکنولوژ یمعرف یبرا یبا عنوان  ارائه چارچوب یپژوهش

 کتمعکوس در شر یممکن است به عنوان عامل FDI از یناش یدهند که انتقال تکنولوژ ینشان م درحال توسعه  یکشورها

خود با عنوان  قی( در تحق0131) یو رجب یبگذارد. جعفر ریتاث یصنعت یو انجمن ها قیدانشگاه ها، مراکز تحق ،یمحل یها

 یدر کشورها انسیوار زیو متد آنال یبستگهم بیبا روش ضر یخارج یگذار هیکسب و کار و جذب سرما یفضا نیارتباط ب

جذب شده  و  یخارج یگذار هیسرما زانیکسب و کار و م ین رتبه فضایب یدار یرابطه معن کی دادندمنتخب  نشان 

مورد بحث وجود دارد.  یدر کشورها یخارج یگذار هیجذب سرما زانیکسب و کار و رتبه م یرتبه فضا نیب نیهمچن

 دیبا تأک یبر رشد اقتصاد یخارج میمستق یگذار هیسرما ریتأث یبا عنوان بررس ی(  در پژوهش013۴)یو دهقان تفت یدخانیص

( در  2111)  لوریو ت لدیفیدارد. در یرشد اقتصاد یمثبت بر رو ریتأث یخارج میمستق یگذار هیاظهار داشته اند سرما  رانیبر ا

کار  یرویو ن FDI نیوجود رابطه ب دییر انگلستان پرداخته و ضمن تأکار د یرویبر بازار ن FDI آثار نیب یمطالعه ای به بررس

 شیو موجب افزا دهیکار ماهر گرد یروین یتقاضا برا شیموجب افزا زبانیبه کشور م FDI که ورود دندیرس جهینت نیبه ا

 میگذاری مستق هیسرماکننده ورود  نییعوامل تع ی(، با ارائه مدل 2110)  تریکر و پ  .شود یکار ماهر م یرویدستمزد ن

و باز بودن   یاثر منف اتهایگرفتند که دستمزد و مال جهینت نیکردند و چن ی( بررس 0330-2110را در دوره )  نیبه  چ یخارج

 یمناسب به بررس ی(، با ارائه مدل 2112دارد. اردال و تاتوگلو )  یخارج میگذاری مستق هیاقتصاد اثر مثبت بر جذب سرما

 نی( پرداختند و چن 0331 -0333در دوره )  هیبه ترک یخارج میگذاری مستق هیمؤثر بر جذب سرما یکانعوامل م یتجرب

 یثبات یو ب مثبتو باز بودن اقتصاد اثر  زبانیبازار کشور م تیاقتصادی، جذاب ربناییز ،یاندازه بازار داخل -گرفتند که  جهینت

(، مطالعه ای  2112دارد. کامپ )  یخارج میگذاری مستق هیجذب سرمابر  یو اقتصادی اثر منف یاسیس یثبات ینرخ ارز و ب

سازی روشهای باز ی  یجهان ایدر کشورهای در حال توسعه؛ آ یخارج میگذاری مستق هیکننده های سرما نییتع"تحت عنوان 

 میگذاری مستق هیر جذب سرمامطالعه آموزش و بازبودن اقتصاد از عوامل مؤثر ب نیاست . در ا دادهانجام  "داده است؟ رییرا تغ

( در مقاله ای تحت  2111بانگا )  .باشند یم یناخالص داخل دیتول یقیرشد حق ت،یبازار، جمع ریاست که تابع متغ یخارج

به کشورهای در  یخارج میگذاری مستق هیسرما انیگذاری بر جر هیهای دولت و موافقتنامه های سرما استیاثر س"عنوان 
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و مصرف برق  یخارج یبده وسطه،کار، نسبت ثبت نام شدگان دوره مت رویین نهیداده  که اندازه بازار، هز نشان  "حال توسعه 

 انیب یاز داده های سری زمان ریی( با بهره گ 211۴باشند. فارل )  یم یخارج میگذاری مستق هیسرما انیعوامل مؤثر بر جر

دارد و رابطه ای مثبت و  یبه صنعت و کشور موردنظر بستگ یارجخ میگذاری مستق هیصادرات و سرما انیکند که رابطه م یم

و  یگذاری خصوص هیسرما ت،یحاکم"( در مقاله خود تحت عنوان  2102)  یسیخورد. مور یدو به چشم م نیا انیم رومندین

امل است شاخص های حکومت که ش دهیرس جهینت نیبه ا "در کشورهای در حال توسعه  یخارج میگذاری مستق هیسرما

گذاری  هیبر جذب سرما میمستق ریقانون و کنترل فساد است تأث تیحاکم ،ینظارت تیفیعدم خشونت، ک ،یاسیثبات س

 شتریاز تمام شاخصهای حکومت ب یاسیس یثبات یاثر فساد و ب زانیداشته و م یگذاری خصوص هیو سرما یخارج میمستق

نشان  "مقاوم  یخارج میگذاری مستق هیعوامل مؤثر بر سرما"ان (، در مقاله خود تحت عنو 2102و همکاران )  چریاست. ا

 هیجذب سرما شیکه موجب افزا یمال سکیو ر اتهایعبارتند از کاهش مال دیدادند شاخص های موجود در دسته عوامل اقتصا

به  یکیرخ ارز، نزدن ،یناخالص داخل دیموافقتنامه های تجاری، اندازه بازار، رشد تول نیشده و همچن یخارج میگذاری مستق

( در 2102احمد ) یمؤثرند .  موس یگذاری خارج هیکار که به صورت معنا دار در جذب سرما روییبازارهای بزرگ، بهره وری ن

 یدوره زمان یدر ط یرشد اقتصاد مالز یرو یخارج میمستق یگذار هیسرما یورود انیزجریسرر ایمطالعه خود تحت عنوان آ

 یو نهاده ها یخارج میمستق یگذار هیسرما یورود انینشان داد که جر حیرداختند. نتاپ OLS به روش 0333-2113

 یگذار هیتحت عنوان سرما ی( در پژوهش 210۴) ایهستند.  ه دیکل عامل تول یبر بهره و.ر یمنف راث یاستفاده شده دارا

نشان داد  که ارتباط  0333-2113 ایه سال های با استفاده از داده وانیدر تا یتجارت و رشد اقتصاد ،یخارج میمستق

 .وجود دارد رعکسو ب یو رشد اقتصاد یخارج میمستق یگذار هیسرما نی)بلندمدت( ب یهمجمع

و یا تاثیر برخی متغیرها بر سرمایه گذاری خارجی و یا تاثیر سرمایه  تحقیقات فوق به نوعی ارتباط بین متغیرها را سنجیده

 حاضر تحقیق در ررسی نموده اند. بنابراین همگی متفاوت با تحقیق حاضر عمل کرده اند.گذاری خارجی بر عوامل دیگر را ب

 مولفه های و گرفت صورت آباد ریدر  بندر ام FAHP کیبا استفاده از تکن یخارج یگذار هیعوامل موثر بر سرما یبند تیاولو

 ی اقتصاد یها رساختیزی، خارج یگذار هیمادولت از سر یتیحما یها استیس، هینرخ بازگشت سرمای، گذار هیسرما تیامن

 مورد بررسی قرار گرفت. نرخ ارزو  هیامکان نقل و انتقال آزادانه سرمای، عیمنابع طب

 

 گیری و پیشنهادات کاربردینتیجه -5-5

های هزینه ها و تالش رغمیعل سالها . در گذر اینگذردیو راه اندازی مناطق آزاد کشور م سیسال از تاس 21نزدیک به 

 یالملل نیمدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای ب یک الزم برای تعریف هیانجام شده، هنوز زیرساختها و ابن

چشم اندازهای بالقوه  وی عیو به رغم منابع و ذخایر فراوان طب ردیگی. جذب سرمایهگذار به کندی صورت مستین در دسترس

گذاران  متاسفانه سرمایه دهد،یقرار م یو جهان ای منطقه را به لحاظ این شاخص، در رده ممتازاقتصادی مناطق آزاد که آنها 

 رغمیو حاضرند عل شوندیهم که به این عرصه وارد م یندارند. آنهای گذاری سرمایه به یتمایل چندان یو خارج یداخل

که یا کار را در  شوندی م اداری هاییبروکراس ریآنچنان درگ اورند،یموجود، سرمایه های خود را به این مناطق ب کمبودهای

 سرمایه خود را برداشته و به جای امن تری سفر کنند. یداشت چشم چیکه بدون ه شوندییا حاضر م کنند،یرها م مهین
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 اریدر اخت زین اقتصادی تهاییفعال دانیالزمه رشد و توسعه اقتصادی است و شرط ورود به م هیداشتن سرما دیتردی ب

بستر  جادیرفع موانع و ا برای کشورهای در حال توسعه دی.راهکارهای جد باشدیضروری م یمنابع مال نیو تأم هین سرماداشت

آن باشد .  رگذارییتأث زانیو م تیاهم نشاندهنده تواندیم یخارج میمستق گذاری هیسرما شتریمناسب جهت جذب هرچه ب

 گذاری، هسرمای –انداز در توسعه و رشد اقتصادی، رفع شکاف پس یمهم نقش یخارج میگذاری مستق هیسرما نکهینظر به ا

برای  دییکشورهای جهان رقابت شد انیم نیکند، بنابرا یم فایا یتیریمد دیهای جد کیتکن وی انتقال تکنولوژی، دانش فن

راه های جذب  کندیم خود تالش یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصادی، اجتماع تیوجود دارد و هر کشور با توجه به موقع آن جذب

 گذاری هیاز راه های جذب سرما یکی. دینما و موانع و مشکالت آن را برطرف ییرا شناسا یخارج میگذاری مستق هیسرما

 یمتعددند و م یخارج میگذاری مستق هیکننده سرما نییتع عوامل . کننده آن است نییعوامل تع ییشناسا یخارج میمستق

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیو ساختارهای اقتصادی، س ستمیو در مجموع به کل س تصادیاق توان گفت جذب آن به کل عوامل

 یتلق یاصل کننده نییتع را در جذب آن بر عهده دارند و یعوامل نقش اصل نیاما در هر کشور تعدادی از ا باشد،یم وابسته

  .شوندیم

در  بنـدر  FAHP کیـبا اسـتفاده از تکن یجخار یگذار هیسرما بر موثر عوامل بندی در تحقیق حاضر با هدف اولویت

 هیدولـت از سـرما یتیحمـا یهـا اسـتیس، هینرخ بازگشت سـرمای، گذار هیسرما تیامن، ترتیب الویت بندی بصورت آباد ریام

بوده اسـت. بـا توجـه بـه   نرخ ارزو  هیامکان نقل و انتقال آزادانه سرمای، عیمنابع طب ی اقتصاد یها رساختیزی، خارج یگذار

 ین نتیجه در ارتباط با هر یک از این عوامل پیشنهاداتی بصورت زیر ارائه می گردد:ا

 

 یگذار هیسرما تیامن 

را  یباثبات طیو تجارت شرا دیمعطوف به رشد تول یو نهاد ینظام حقوق استقرار با در این ارتباط می توان -

 هیسرما نیقوان ژهیو مقررات به و نیمناسب قوان رییبوجود آورد و از راه تغ  یخصوص بخش یها تیفعال یبرا

 سکیو کاهش ر تیامن نیکار عالوه بر تأم نیو سود و قوان هیمقررات ناظر بر حرکت و انتقال سرما وی گذار

ی گذار هیجلب سرما یالزم برا یرمالیو غ یمال التیدر تسه یمناسب نهیها زم زهیانگ تیو تقو یگذار هیسرما

 سازد. فراهم

 

 هینرخ بازگشت سرما 

بنابراین تصمیم به . باشـد گـذاران خـارجی در سـودآنهـا مـی سـرمایه گذاریها بـرای مطلوبیت سرمایه -

 بهـره لهیوسـ بـه ـریمتغ نیا. بـستگی دارد آن اقتصاد در بازده سرمایه ریسک و گذاری به مقدار سرمایه

 یخارج میمستق گذاری هیسرما انیجر با رودی م انتظار و شودی م رییگ اندازه هی( سـرمایینهـا ـدی)تولوری

 بنابراین نرخ بازگشت سرمایه همواره مورد نظر سرمایه گذاران می باشد. باشد. مثبت داشته رابطه
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 یخارج یگذار هیدولت از سرما یتیحما یها استیس 

 یگذار خارج هیسرما یشرکت ها داتیدر مورد تول یاتیمال تیعافم -

 ارانگذ هیسرما یا مهیب یپوششها یاعطا -

 یگذار خارج هیسرما یشرکت ها ازیمورد ن یدر مورد واردات نهاده ها یگمرک یتهایمعاف یاعطا -

 یگذار هیسرما یبرابیشتری  مناطق آزاد جادای -

 

 یعیمنابع طب  یاقتصاد یها رساختیز 

تهای اقتصادی وجود زیر ساخ.  باید با استفاده از مزایا و تسهیالت قانونی، به ایجاد زیر ساختها  مبادرت ورزید -

 .گسترده تر نظیر راهها ، بنادر ، سیستم های ارتباطی و ... عوامل مؤثر در جذب سرمایه هستند

 

 هیامکان نقل و انتقال آزادانه سرما 

 ایجاد قوانین آسان برای واحدهای تولیدی در منطقه -

 کیفیت نظارتی -

 حمایت های مفید از محیط کسب و کار -

 و سرمایه گذارانعدم خشونت با واحدهای تولیدی  -

 ایجاد واحد های بانکی و استقرار موسسات پولی -

 تاسیس شبکه های مخابراتی پیشرفته)تلفن، اینترنت و ...( -

 ایجاد سازمان مدیریت اجرایی قوی جهت سازماندهی و هماهنگی های اجرایی الزم. -

 

   نرخ ارز 

اطمینان در محیط اقتصادی داخل را افزایش میدهد است. ثبات نرخ ارز  عامل مؤثر در فرایند انتقال سرمایه نرخ ارز  -

دگرگونی و نوسانهای گسترده نرخ ارز،  نماید. می تر گذاری در حال وآیندهرا منطقی گیری برای سرمایه تصمیم و

کند.  فایده طرحها را دشوار می –تحلیل هزینه و گذاری و تجزیه تغییر وسیع ارزش داراییها را در پی دارد و قیمت

 .نماید می تر ژرف ثباتی اقتصادی را بی و آورد های مالی را فراهم می رخ ارز نیز زمینه سوءاستفادهتنوع ن

 

 

 پیشنهادات کلی:

گذاری در کشورهای در حال  این است که چنانچه شرایط سرمایه آن توجه شود بایست به دیگری که می نکته قابل ذکر

بازارها  نیبرای حضور در ا شترییرغبت ب المللی میل و گذاران بین یهتضمین شود سرما گذار در حال اقتصادهای و توسعه
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به  یابیو دست ییرشد اقتصادی، اشتغالزا ،ینسب تهاییاز مز رییگ بهره فرصت زین زبانیامر به کشورهای م نیخواهند داشت. ا

 گذاری هیورود سرما انیجر عیتسر نیابرابن  .دهدی را م یالملل نیب درعرصه یکاالهای رقابت دیتول دانش و فناوری روز برای

منظور  به گذشت آنچه به .با توجهسازدیم فراهمی الملل نیب گذاران هیو سرما زبانیم برای کشورهای رالی متقاب منافعی خارج

اقتصادی،  تیامن وی اسیس ثبات نیتأم آن، بالقوه داتیتهد کاهش زین وی خارج گذاری هیسرما از منفعت نیشتریب کسب

 توانینم کشورها اقتصادی رشد در استی هیبد .است ضروری و الزم مناسب مقررات و نیوضع واجرای قوان رساختها،یبهبودز

 .گرفت دهیناد ...راوی مل منافع ،رقابتیتیمز ،یفرهنگ انطباق به جانبه همه توجه تیاهم

 هیسرما زانیم ز عوامل مؤثر برا یکیبه عنوان  یانسان هیسرما شیمتخصص و افزا یروین تیبر ترب شتریلزوم توجه ب -

 یخارج یگذار

 یگذاران خارج هیسرمای برا زهیانگ جادیمنظور ا به یبخش خصوص شتریهرچه ب تیدولت و تقو یگرتصدی کاهش  -

 از اختراعات تیبه منظور حما یصنعت یو بنگاه ها یمراکز علم شتربی هرچه ارتباط  -

 حفظ نیروهای متخصص و کارآمد و مدیران کارآفرین  -

 مدیریت کار و هدفمند -

 ایجاد نظام اداری روان -

 گسترش روابط بین المللی -

 

 برای تحقیقات آینده -5-6

که به آنها پاسخ می دهد، زمینه را برای مطرح شدن سؤاالت جدیدتری فراهم می  هر تحقیق عالوه بر سؤاالتی 

 دیگر قرار گیرد: هایسازد. در این بخش به مواردی اشاره می شود که می تواند مبنای تحقیق

 بر فوق نکات رعایت زیرا شود افزوده سرمایه گذاری خارجی بر موثر متغیرهای تنوع بر شود می پیشنهاد -

 .باشد می حوزه این در دانش پیشبرد موجب و افزود خواهد تحقیقاتی چنین غنای

با تکنیک  FAHPمی تواند عالوه بر تکنیک  افزایش سرمایه گذاری خارجیالویت بندی راهکارهای  -

Dmatel .فازی نیز ادغام گردد 

 مورد ها سازمان از بیشتری تنوع شود می پیشنهاد که گرفت قرار مدنظر بندر امیرآباد حاضر تحقیق در -

 . گیرد قرار مطالعه

 منابع
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(، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0131احمدی، علی محمد، دهنوی، جالل، حق نژاد، امین)

 .، تابستان۴0ی در حال توسعه: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده های پانلی، پژوهش نامه اقتصادی، شماره درکشورها

(، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی 0132استادی، حسین، رفعت، بتول، رئیسی، عباسعلی)

 . 3، شماره1دی، دوره ( و بررسی رابطه متقابل آن ها، فصلنامه تحقیقات اقتصا0133-01۲3ایران)

، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادی و دارائی  (0131،)اسدی ، مرتضی 

  0131استان تهران واحد مطالعات اقتصادی ، بهمن ماه 

اقتصادی، -ت سیاسی(، سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی، مجله اطالعا0131اکبریان،رضا،)

 .0۲1-060، صص 21۲شماره

 0130، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ، تهران ، نشر نی ، (0130،)بهکیش ، محمد علی 

، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،  (0136،)خاتمی ، همایون 

0136 

،اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای کل اقتصاد ، ماهنامه اطالعات اقتصادی  (0133،)سید نورانی ، محمدرضا

  0۲0-0۲2، شماره  0133سیاسی ،

 0131، بهار  23، محسن ، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، شماره  (0131،)کالنتری بنگر

 .0131ن، چاپ اول، نشر نی، بهکیش، محمدمهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهرا

 ،گذاران خارجی در ایرانهای ورود سرمایه(، تبیین استراتژی0133.، )درام.، و داودی، پحسن.، کلیچ، مسنعلیآقاجانی، ح

 استراتژیک. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

اقتصادی،  –اطالعات سیاسی ، مجله "سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی"(،  0131اکبریان، رضا ) 

 .0۲1-060، صص  21۲شماره 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، اطالعات سیاسی  (،0133)امیر احمدی، هوشنگ،

 .0133، 0۲0-0۲2اقتصادی، شماره 

امه جستارهای ، فصلن"عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران"(،  0131حسین زاده بحرینی، محمدحسین ) 

 .0۲6، صص 2شماره  -013اقتصادی، .
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(، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با 0130)،حیدری، پروین، افشاری، زهرا

، شماره یک، بهار، 02(، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال 2113-0336تأکید بر شاخص های حکمرانی در دوره زمانی)

 .031-0۴0صص 

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده  ،بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(، 0136)خاتمی، همایون،

 .0136اقتصاد، دانشگاه تهران، شهریور 

بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد "(،  0131اکبر )  ،داوودی، پرویز و شاهمرادی

 .00۴، ص 21(، شماره FDI، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، )"کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی ۴6و ایران 

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع ایران، . تهران، موسسه مطالعات  (،0133)رضایی، مهدی،

 0133و پژوهشهای بازرگانی، 

 یه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.رماس(، 013۲زارع، محمد حسن، )

بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران،  ، (0136)،زبیری، هدی

 0۴-02ص

مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با بررسی تأثیر سرمایه گذاری  (،013۴)سجاد صیدخانی و محمدعلی دهقان تفتی،

 .تأکید بر ایران، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال

نقش رسمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، مطالعه تطبیقی ایران با کشورهای  (،0133)سیدآقازاده، سیدرضا،

 .0133-33رشد، دانشکده امور اقتصادی، نیمسال اول سال تحصیلی، منتخب، پایان نامه کارشناسی ا

(، تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، .  0131عبداله )  ،شاه آبادی ، ابوالفضل و محمودی

 .33-026، صص۲جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره 

ب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی با روش ضریب ، ارتباط بین فضای کس0131طاهره جعفری و مجید رجبی، 

همبستگی و متد آنالز واریانس در کشورهای منتخب، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم 

 .اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی

 .3/2/0131وزنامه همشهری(، جذب سرمایه خارجی در ایران، ر0131عباسی، ابراهیم.)

(، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای 0131غفاری،فرهاد و اکبری،جابر،)

 نفت خیز خاورمیانه ، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره هفتم

 سرمایهگذاران ، سازمان بورس فرا . حقوق از حمایت راهکارهای ( .،  شناخت0136) جواد.،  محمد فرهانیان ،سید
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(، تأثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم 0132قادری، سیمین، دهمرده، نظر)

، 3منطقه ای، شماره  -خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری

 پاییز.

(، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب 0132مجید، هادیان، الهام، حکیمی، فاطمه،)کاظمی، اعظم، بیک، 

 .۴۲-32، ص ص ۴، سال اول، شماره topsisسرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از تکنیک 

معدن  در صنعت فوالد و (FDI(. بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی )0133کلیچ، محسن و داودی، پدرام)

 ایران با نگاهی به بازار نخستین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ،0132-0133ایران طی سالهای 

، ارائه چارچوبی برای معرفی سطوح مختلف انتقال تکنولوژی با سرمایه 0131محسن خدایاری و طاهرخانی، رویا ، 

المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، موسسه  در کشورهای درحال توسعه، کنفرانس بین FDIگذاری مستقیم خارجی 

 .مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا

(، بازشناسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی  0133نیلوفر )  ،مزینی، امیرحسین و مرادحاصل

 .1۲-0۲، صص 3،ویژهنامه بازار سرمایه، شماره 

(، تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 0133مهدوی عادلی، محمد حسین و دیگران.، )

 .0133، پائیز 2۴پژوهشی( سال پانزدهم، شماره -کشورهای با درآمد متوسط، مجله دانش و توسعه)علمی

(، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 0131مهدوی، ابوالقاسم)
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راهبردهای کالن رشد اقتصادی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،  (،0131)مهدوی، ابوالقاسم،

0131 . 

(، تخمین تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم  013۴)  ،مجید ،صباغزاده کرمانی ،نجارزاده، رضا، شقاقی شهری، وحید

 .203-036، صص  1۲و سازمان کنفرانس اسالمی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ،خارجی در کشورهای عض

بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان، فصلنامه پژوهشهای  FDI(، اثر 0133هادی زنوز، بهروز، کمالی دهکردی، پروانه)

 .13، شماره 01اقتصادی ایران، سال 

 صنعتی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.(، تعیین اولویتهای سرمایه گذاری 013۴مسعود، ) هاشمیان،
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