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ی خارج میمستق يگذار هیسرما يزهایسرر کننده نییتعبندي عوامل  تحقیق حاضر در پی شناسایی و اولویت
 هاي، شاخصبا بررسی ادبیات موضوع و با رعایت الزامات تعریف عوامل موثر در این راستا. استدر ایران 
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آوري  هاي جمع ، مورد بررسی قرار گرفت و دادهگذاري خارجی سرمایهکارشناسان خبرگان و  ،مدیران

) 1( دستۀ 7به ترتیب در  ها طریق تحلیل عاملی اکتشافی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت شاخصشده از 
) 7( و ملیت) 6(، ها رساختیز) 5(، تامین مالی) 4(، اي اثرمنطقه) 3(، FDI هاي نقش )2(تکنولوژي، 
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  مقدمه -1

ي مهم در استراتژي توسعه و  گذاري مستقیم خارجی به عنوان یک مولفه در اغلب کشورها، سرمایه
توان  گذارترین محرك را میتاثیر .شود هاي داخلی در نظر گرفته می محرك جریاني ها سیاست

نده شالوده چرا که این محرك در برگیرگذاري مستقیم خارجی نام برد  سرریزهاي سرمایه
هاي  همچون مهارت) هاي تولید، فرایند و توزیع نولوژيصاحب تک( 1ملیتی هاي چند شرکت

حوزه مطالعات . )Blomstrom & Kokko, 1998: 271( مدیریتی و بازاریابی است
منحصر به فردي ملیتی داراي مزایاي  هاي چند که شرکت نشان داده ،گذاري مستقیم خارجی سرمایه

هاي مدیریتی و  ، تکنیکهاي تجاري نام تجاري، رازهايها،  هاي برتر، پتنت تکنولوژي همچون
ها  سازي برخی از این مزیت درونی. )Dunning, 1993: 33( باشند میهاي بازاریابی  استراتژي

ممکن است به صورت کامل اتفاق نیفتاده باشد، از این رو فرایند سرریز به سمت کشور میزبان 
   .شود هدایت می

  ناییاتو دنباالبر روز، نشدا ،يژتکنولو ،سرمایه بجذ شامل جیرخا مستقیم يارسرمایهگذ یدافو
 ننشا خاطر باید لبتها. ستا قابتر رتقد یشافزا و ختهاداپر ازتر دبهبو ل،شتغاا یشافزا ،مدیریت 

 جیرخا مستقیم يارسرمایهگذ بجذ مینهز در ستدرنا يسیاستها و مدیریت ضعف که   دکر
 سمقیا با صنایع امنهدا ت،بلندمد در يرنحصاا زاربا رساختا دیجاا قبیل از منفی يپیامدها   ندامیتو
 يارسرمایهگذ مهم نقش به توجه با. باشد شتهدا اههمر به را يربیکا تشدید نیز   و کوچک تولید

 جهانی زاربا در ،قعوا در. کنند می شتال سرمایه عنو ینا بجذ يابر   هارکشو ،جیرخا مستقیم
 به توجه با توسعه لحا در يهارکشو نمیا هیژوبه قابتر ینا. ستا   قابتیر ربسیا سرمایهها ینا بجذ

 اعنوا بجذ پی در هارکشو ینا. ستا بیشتر مالی منابع   دکمبو و توسعه به سریع ستیابید وملز
  .میبرند ربکا سرمایهها عنو ینا بجذ يابر  گوناگونی اتتمهید رمنظو ینا به و هستند سرمایه

 به ستیابید ،ینابنابر. ستا دهبو جهامو تولید و يارسرمایهگذ دکمبو با خیرا نقر دو در نیز انیرا 
. ستا شتهدا ارقر رکشو توسعه يبرنامهها افهدا رصد در ارههمو لقابل قبو يدقتصااشد ر   خنر
 که ستا هشد سعی تحقیق ینا در. ستا تر ونفزا يارسرمایهگذ ،بیشتر تولید و   يدقتصااشد ر مهزال

 نهمچو متغیرهایی نقش جمله از جیرخا مستقیم يارسرمایهگذ   بجذ در مؤثر ملاعو برخی

                                                             
تولید، هاي  که خود صاحب تکنولوژي استهاي چند ملیتی  هاي چند ملیتی آن دسته از شرکت در این مقاله منظور از شرکت 1

 .باشند فرایند تولید و توزیع می
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 نسبت س،سترد در طبیعی منابع ،يدقتصاا يیرساختهاز   ،نسانیا سرمایه د،قتصاا دنبوزبا جهدر
  .دگیر ارقر سیربر ردمو اعخترا ثبت حق و )لتدو ازهندا( خلیدا ناخالص تولید به لتدو رجمخا

 میمستق يگذار هیسرما يزهایسرر کننده نییتعبندي عوامل  تحقیق حاضر در پی شناسایی و اولویت
با بررسی ادبیات موضوع و با رعایت الزامات تعریف  در این راستا. باشد می ی در ایرانخارج

ها از طریق توزیع  اهمیت این شاخص. شوند هاي عملکرد شناسایی می ، شاخصعوامل موثر
، مورد بررسی قرار گرفت و گذاري خارجی سرمایهکارشناسان ، خبرگان و پرسشنامه بین مدیران

   .ریق تحلیل عاملی اکتشافی، تجزیه و تحلیل شده استآوري شده از ط هاي جمع داده
  

  مبانی نظري تحقیق -2

در همین راستا، انتقال  .کند یفا میانتقال تکنولوژي نقش محوري در فرایند توسعه اقتصادي ا
آنها با کشورهاي در حال توسعه ملیتی و رابطه  هاي چند تکنولوژي موضوع غالب در بحث شرکت

علت است که تکنولوژي از منابع حیاتی براي رشد اقتصادي، تجمیع سرمایه،  باشد و این بدین می
بایست  میبه این نکته . رود شمار می تجارت و حتی تغییر در سازماندهی روابط اجتماعی و تولید به

آورد که  براي پدیدآورنده آن به همراه می هر تکنولوژي جدید فایده و مزیتی اشاره نمود که
در هر صورت صاحبان . در حوزه رقابت، انحصار در مالکیت تکنولوژي است ها ترین آن مهم

توانند نسبت به فروش امتیاز تکنولوژي به دیگران و یا استفاده مستقیم در تولید اقدام  تکنولوژي می
و با اهمیت کشورهاي در حال توسعه در زمینه یکی از اهداف مورد نظر  هامروز ،بدین لحاظ. کنند

 :Blomstrom & Kokko, 1998( ي و نقل و انتقال سرمایه، انتقال تکنولوژي استگذار سرمایه

271.(  
از آنجا که تکنولوژي به عنوان کاالئی ارزشمند در انحصار دارنده آن است، دستیابی به آن 

هاي  یکی از روش. بینی شده است هایی مختلف پیش پذیر نبوده و بدین منظور شیوه راحتی امکان هب
انتقال تکنولوژي با این شیوه  ،است گذاري مستقیم خارجی انتقال تکنولوژي، از طریق سرمایهمهم 

نامند که موفقیت یا عدم موفقیت در اخذ تکنولوژي توسط کشور  میجی رخا مستقیمرا سرریز 
ترین  مهم .)Dunning, 1993: 34( دین روش به عوامل متعدد بستگی دارمیزبان با استفاده از ا

و انتقال تکنولوژي این است که نوآوري از انتقال دانش جی رخا مستقیمبین سرریزهاي  ماتمایز 
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چهار انگیزه استراتژیک ) 2008( 1دانینگ از سوي دیگر .برد یک بهترین سود را می حاصل از کدام
   :ها عبارتند از این انگیزه. گذاري مستقیم خارجی را شناسایی نموده است براي سرمایه

 گذاري به منظور دسترسی به منابع اولیه سرمایه -1

گذاري مستقیم خارجی، زمانی به منظور دسترسی به منابع اولیه خواهد بود که هدف آن  سرمایه
. دسترسی به منابعی است که در کشور اصلی وجود نداشته یا هزینه دسترسی به آن باال است

  . شود صادر میگذاري مستقیم خارجی عمدتاً  خروجی این نوع سرمایه
گذاري مستقیم خارجی را به منظور دسترسی به منابع اولیه شناسایی و  سه نوع سرمایه ،دانینگ

هایی است که در جستجوي منابع فیزیکی  گذاري اولین نوع شامل سرمایه. معرفی نموده است
مواد  تضمین شدههزینه و  امین منابع کمهایی که به دنبال ت توان از شرکت عنوان مثال میه ب. هستند

هاي فعال در  خام، منابع نفت و گاز، محصوالت کشاورزي و مواد معدنی هستند و یا شرکت
هایی هستند که به دنبال  گروه دوم، شرکت. صنعت خدمات آموزشی و بهداشتی و توریسم نام برد

گذاري  ایهاین گروه شباهت زیادي با سرم. باشند هزینه می نیروي کار نیمه ماهر یا غیر ماهر کم
گذاري با هدف کسب دانش،  سومین طبقه، سرمایه. مستقیم خارجی به منظور افزایش کارایی دارند

هایی از جمله بازاریابی، مدیریت و توسعه و بکارگیري تکنولوژي  ها و تجارب در زمینه قابلیت
تراتژیک به کار هاي اس گذاري مستقیم خارجی به منظور استفاده از دارایی این نوع از سرمایه. است

   .رود می

 گذاري به منظور دسترسی به بازار سرمایه -2

گذاري مستقیم خارجی، ارائه خدمات و کاال در بازار محلی و یا بازار  هدف این نوع سرمایه
: گذاري را به چهار نوع تقسیم کرده است دانینگ دالیل این نوع سرمایه. کشورهاي همسایه است

اندازي  ت تولید داخلی را راهکنندگانی که تسهیال ط مشتریان یا تامینگذاري توس ایهاولین نوع سرم
گذار براي حفظ کسب و کار خود در جستجوي مشتریان  شرکت سرمایه. شود کنند، تعریف می می

به  گذاري مستقیم خارجی ن نوع سرمایهدومی. شود کنندگان خود وارد بازارهاي خارجی می و تامین
  . شود ا نیاز تطبیق محصول با سالیق محلی تعریف میمنظور دسترسی به بازار ب

تولیدکننده داخلی بدون آشنایی با بازار محلی، هیچ مزیتی در مقابل تولیدکنندگان داخلی نخواهد 
ي باالي حمل ها گذاري مستقیم خارجی، عبارت از هزینه سومین دلیل براي این نوع سرمایه. داشت

ها  این نوع تعرفه. شده توسط دولت و سایر موانع ایجاد شده توسط دولت است  و نقل و تعرفه تبیین

                                                             
1. Dunning (2008) 
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چهارمین . کند داخلی در مقابل واردات محافظت میسوددهی صادرات را کاهش داده و از تولید 
دلیل این است که ممکن است یک شرکت حضور در بازاري را که توسط رقبایش تحمیل 

شود و تاثیر این  ود خود به بازار باعث کاهش قیمت میشود، ضروري بداند، چراکه با ور می
   .کاهش قیمت بر رقیب، بیشتر از تاثیر آن بر خود شرکت است

 گذاري به منظور افزایش کارایی سرمایه -3

گذاري مستقیم خارجی به منظور دسترسی  گذاري، عقالیی کردن سرمایه محرك این نوع سرمایه
هاي محدود متمرکز شده و از  گذاري، تولید در مکان رمایهدر این نوع س. به منابع و بازار است

هایی که هدف آنها از  شرکت. برد اقتصاد به مقیاس و ارائه محصوالت به بازارهاي مختلف سود می
گذاري مستقیم خارجی، افزایش کارایی است، معموالً بزرگ و متنوع بوده و محصوالت  سرمایه

  .کنند د تولید میاستاندارد را با فرایندهاي استاندار
. گذاري مستقیم خارجی را به منظور افزایش کارایی شناسایی نموده است دو نوع سرمایه ،دانینگ

دومین . هاي عوامل متفاوت در کشورهاي مختلف است اولین نوع، درصدد سود بردن از هزینه
س، اقتصاد دامنه و نوع، در کشورهایی با ساختار اقتصادي مشابه و با هدف سود بردن از اقتصاد مقیا

هاي دولت،  کننده و سیاست عواملی نظیر کیفیت صنایع تامین. افتد قابلیت تامین مختلف اتفاق می
   .دهد گذاري مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار می این نوع سرمایه

 هاي استراتژیک گذاري به منظور استفاده از دارایی سرمایه -4

المللی شرکت  پذیري بین درصدد حفظ یا بهبود رقابتگذاري مستقیم خارجی،  این نوع سرمایه
اي یا بازاریابی خاص حاصل  برداري از مزایاي هزینه این هدف از طریق بهره. گذاري است سرمایه

هاي خارجی با هدف تقویت موقعیت رقابتی  هاي شرکت شود اما اغلب درصدد کسب دارایی می
و همچنین جی رخا مستقیمو مبحث سرریز  لوژيتکنوحال با توجه به اهمیت موضوع انتقال  .است

 مستقیمبررسی اثرات سرریز به  تحقیق، در این در ایرانجی رخا مستقیماهمیت تاثیر سرریز 
سرریز  بر کننده تعیینبدین ترتیب الزم است که ابتدا عوامل  ،پرداخته شده استدر ایران  جیرخا

گذاري  کننده سرریزهاي سرمایه تعیین املبندي عو طبقهسپس  شده وشناسایی جی رخا مستقیم
   .تعیین شود مستقیم خارجی
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       1جیرخا مستقیم يارسرمایهگذ ممفهو -2-1

 ،2موسی دعما. ستا همدآ عمل به مختلف  يهادنها و ننویسندگا يسو از تیومتفا یفرتعا FDI   از
 FDI منبع رکشو( رکشو یک حقوقی ادفرا آن در که يیندآفر: کند می تعریف  ینگونها ار(، 

 ،تولید لکنتر که فهد ینا با آورد،می بدست را یگرد رکشو از شرکت یک اتتجهیز مالکیت
  .)Moosa, 2002: 3( دآور بدست را شرکت آن هاي فعالیت  یگرد و یعزتو
 روابط متضمن که ییسرمایهگذار از عبارتست خارجی مستقیم سرمایهگذاري ،3آنکتاد نظر از

 کشور یک مقیم اقتصادي واحد کنترل و پایدار منافع نشاندهندة و بوده بلندمدت اقتصادي
 ,UNCTAD( است )مادر بنگاه فرعی شعبه( دیگر کشور مقیم اقتصادي واحد بر) مادر شرکت(

2006(. 

 ،شـندا رت،اـمه اريذـگاكشترا به یندافر ،تکنولوژي لنتقااعبارت است از  4سرریز
 .)Herzerd & Klasen, 2008: 801( یگرد يهادنها و لتهادو نمیا تولید   ياـهروش

  :عمده اتفاق بیافتند مسیر 5 توانند از طریق می FDI سرریزهاي

تقلید توسط  و ملیتی هاي چند توسط شرکتمشهود سرریز، نمایش تجربی  مسیرترین  اولین و مهم
یک تکنولوژي جدید در یک بازار معرفی  .)Das, 1987: 172( دباش زبان میهاي کشور می بنگاه

هاي کسب دانش آن  به علت هزینهو  ، به شدت گران باشدبراي یک بنگاه محلی معین ممکن است
داراي تکنولوژي و عدم قطعیت نتایجی که ممکن است از طریق آن تکنولوژي کسب شوند، 

آمیزي به  اگر یک تکنولوژي توسط یک شرکت چند ملیتی به صورت موفقیت. باشدریسک باال 
و  5استروبل. شوند می  هاي محلی براي تطبیق با آن تکنولوژي ترغیب کار گرفته شود آنگاه بنگاه

پیشنهاد نمودند که رابطه این اثر با همگونی کاالهاي تولید شده توسط دوگونه ، )2002( 6باریوس
به هر حال انواع . یابند میبنگاه در مورد سرریزهاي مرتبط با تکنولوژي تولید و فرآیند، افزایش 

د مثل تکنولوژي بازاریابی و ندیگري از تکنولوژي وجود دارند که ممکن است سرریز داشته باش
 Barrios( نباشنددر این موارد، همگونی محصوالت ممکن است داراي اهمیت چندانی . مدیریتی

& Strobl, 2002: 462(.   

                                                             
1. Foreign Direct Investment (FDI) 
2. Moosa 
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
4. Spillover 
5. Strobl 
6. Barrios  (2006) 
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در  هاي داخلی در بکارگیري کارگرانی که قبالً پذیري بنگاه دوم در ارتباط با امکان مسیر
اند و داراي دانش و تجربه در استفاده از تکنولوژي و توانایی  ملیتی فعالیت نموده هاي چند شرکت

با این حال،  .)Glass & Saggi, 2002: 500( باشند اند، می به کارگیري آن در بنگاه داخلی
وجود دارد و آن این است که  مسیربایست به این نکته تاکید نمود که یک اثر منفی در این  می

را از طریق پرداختن  هاي داخلی هاي چند ملیتی ممکن است بهترین کارگران بنگاه شرکت
تاثیر تحرك نیروي کار بر  .)Sinani & Meyer, 2002: 193( دستمزدهاي باالتر جذب نمایند

وري  و ردیابی کارگران به منظور بررسی اثرشان بر روي بهره) محلی( ي داخلیها کارایی بنگاه
 زیاديکه کمبود مطالعات  نیستبنابراین، جاي تعجب  .استدیگر کارگران، براي ارزیابی مشکل 

  .)Saggi, 2002: 193( در مورد این جنبه خاص وجود دارد
ممکن است به سود باشد که  اي می هاي چندملیتی سوم، صادرات از طریق حضور شرکت مسیر
ر مثبت یاثتچندین مطالعه اهمیت  .)Greenaway et al, 2004( باشد هاي داخلی بنگاه

فعالیت . اند هاي داخلی را برجسته نموده ملیتی بر روي ظرفیت صادرات بنگاه هاي چند شرکت
هاي توزیع،  هاي مرتبط با تاسیس شبکه دیگر، شامل هزینه هاي صادرات در میان جنبه

هاي  باشد که شرکت ها در بازارهاي خارجی می هاي حمل و نقل یا دانش عالئق مشتري ساخت زیر
هاي  فرآیندهاي صادرات بنگاه با پیروي نمودن از. باشند می ها تحمل این هزینهچند ملیتی قادر به 

هاي داخلی، ممکن  ، توسط بنگاه)در شرایط خاص از طریق همکاري طریق تقلید یا از(خارجی 
منافع حاصل شده در این روش ممکن است . دي موجود در بازار خارجی کاهش یابها است هزینه

  .)Rhee, 1990: 335( هاي داخلی داشته باشد بنگاه اثرات مطلوبی بر روي کارایی
 گیرد ، قرار میFDIچهارم سرریزهاي  رمسیملیتی در  هاي چند رقابت فزاینده توسط شرکت

)Markusen, 1999: 338(. ،هاي چند ملیتی و  رقابت در اقتصاد داخلی مابین بنگاه از یک سو
هاي داخلی یک محرك یا انگیزه براي استفاده هر چه موثرتر از منابع موجود و تکنولوژي  بنگاه

درت بازاري سوي دیگر، قو از  رود به شمار می هاي جدید  موجود یا حتی پذیرش تکنولوژي
هاي داخلی به صورت منفی بر روي  به هر حال، کارایی بنگاه. نماید میهاي داخلی را محدود  بنگاه
کن است به طور هاي چند ملیتی مم به عنوان مثال، حضور شرکت. گذارد تاثیر می مسیراین 
هاي داخلی و واداشتن آنها به  بنگاهها و خسارات قابل توجهی بر روي سهم بازار  مستقیم زیانغیر

 ,Aitken & Harrison( هاي بیشتر، داشته باشند فعالیت در یک مقیاس غیرکارا و تقبل هزینه

1999: 609(.   
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هاي  هاي داخلی در بازارهاي محلی با شرکت مسیر نهایی یا مسیر چهارم، در ارتباط با روابط بنگاه
برقرار ) رو ارتباطات پیش(تولید شده از طریق آنها 1اي واسطههاي  چند ملیتی یا مشتریان نهاده

ي  نشان دهنده سرریز، مسیرهايصه کوتاه از این خال .)Lin & Saggi, 2004(باشد  نمایند، می می
زهاي یها از یکدیگر به علت مکانیزم سرر مسیردن ومتمایز نم همچنین .باشد وجود چندین اثر می

 باشد پذیر نمی ، به سادگی امکاناستپیچیده و اغلب وابسته به یکدیگر  که FDIتکنولوژي از 
)Kinoshita, 2001(.   
  

  گذاري خارجی هاي ایران در جذب سرمایه محدودیت -2-2

 گذاري خارجی ذهنیت منفی نسبت به سرمایه -1

تجربه ، بیشتر از هر چیز ناشی از ایرانگذاري کشورهاي خارجی در  ذهنیت منفی نسبت به سرمایه
هاي نادرست و  گیري این ذهنیت و باور، سیاست باشد و در شکل ناموفق تاریخی در این زمینه می

   .باشد اي را دارا می فروشانه رژیم شاهنشاهی سهم قابل مالحظه اقدامات وطن
  

 گذاري در کشور ریسک باالي سرمایه -2

آن توجه خواهد کرد، میزان گذاري به  گذار هنگام سرمایه ترین عاملی که سرمایه اولین و مهم
گذاري، حداقل باید  سرمایه دپذیر است، چراکه همیشه در یک فراین ریسک کشور یا محیط سرمایه
و ) با رسیک قابل قبول(حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه : از سه چیز اطمینان حاصل کند

از . کند ذاري اقدام میگ رایطی، به سرمایهامنیت محیط کسب و کار، که در صورت وجود چنین ش
گذار در مورد این سه عامل سلب گردد، تحت عنوان  گردد تا اطمینان سرمایه آنچه باعث می

به زبانی دیگر، پتانسیل یک کشور یا محیط در فرار سرمایه و یا نقص . شود یاد می "ریسک"
لی اعم از رخدادهاي هاي خارجی به هر دلی هاي منعقد شده با دول یا شرکت نامه قراردادها و تفاهم

  . نامند سیاسی، اقتصادي، مالی و غیره در کشورهاي پذیرنده سرمایه را ریسک آن کشور می
  

  توسعه نامناسب بازار مالی -3
داري بدون ربا، به سمت محوریت نظام  ساختار مالی ایران پس از انقالب و تصویب قانون بانک

تصویب این قانون موجب . نی بر بانک استمالی بانکی حرکت کرده است و اساساً این نظام مبت
از . است شدهها در چرخه فعالیت بخش واقعی اقتصاد و ارائه خدمات مالی گسترده  حضور بانک

                                                             
1. Intermediate Inputs 
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هاي سود  گذاران، به علل مختلف از جمله؛ نرخ سویی دیگر، ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه
نترل غیر متعارف نرخ سود اوراق بهادار، گذاران در ک غیر تعادلی در بازار پول و تالش سیاست

مین هاي اقتصادي از تا نبود نیاز بخشنبود قوانین مناسب، حمایت دولت از بخش دولتی اقتصاد، 
هاي واقعی یک  مالی عمومی و مواردي از این قبیل باعث شده تا بازار سرمایه ایران به توانمندي

اي گوناگون مالی معمول و مطرح دنیا براي تجهیز بازار مالی دست نیابد و کشور نتواند از ابزاره
   .گذاري استفاده نماید منابع و جذب سرمایه

  

 گذار امنیت مالی و بیمه سرمایه -4

گذار  گذاري کامالً مساعد باشد، اما سرمایه هاي اقتصادي، مالی و فنی براي سرمایه حتی اگر انگیزه
جانی، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و با خطراتی از قبیل سلب مالکیت، عدم امنیت مالی و 

گذاري  گذاري و بویژه سرمایه سرمایه. گذاري نخواهد کرد غیره مواجه باشد، وي اقدام به سرمایه
پردازد، حساسیت زیادي  خارجی که در محیط خارج از موطن اصلی خودش به کسب و کار می

امنیت سرمایه و سود براي  طور که قبالً نیز ذکر شد، نسبت به خطرات فوق دارد و همان
هاي  در راستاي رفع این نگرانی، کشورها از ابزارها و روش. ترین عامل است گذار مهم سرمایه

ها،  یکی از این روش در .گذار را به حداقل ممکن برساند کنند تا نگرانی سرمایه مختلفی استفاده می
شود و در صورت بروز حوادث و  یقوانین بیمه کشور بین اتباع داخلی و خارجی تبعیض قائل نم
   .کند خطرات، با پرداخت خسارت عادالنه، زیان آنها را جبران می

  

 مقررات اداري پیچیده -5

کردن  شود، مقررات اداري پیچیده و طی گذار می یکی از مواردي که موجب سرخوردگی سرمایه
در اکثر کشورهاي . استمراحل اداري زیاد چه در هنگام ورود سرمایه و چه هنگام اجراي برنامه 

گذار جلوگیري  شرایط، از بروز سرخوردگی سرمایه دنیا با کاستن مراحل اداري پیچیده و تسهیل
به دالیل ناشی از اقتصاد دولتی، حجم عملیات بروکراتیک در جذب و به  ایراندر . کنند می

بیري براي کاستن گذار خارجی، تدا در قانون تشویق و حمایت سرمایه. کارگیري سرمایه باالست
ها و ارائه پاسخ و صدور مجوزهاي الزم  این مراحل و تسهیل امور اداري مربوط به بررسی برنامه

   .گذاري خارجی اتخاذ شده است گذاري و همچنین ایجاد مرکز خدمات سرمایه براي سرمایه
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  پیشینه تحقیق -3
  هاي انجام گرفته برخی از پژوهش :1جدول 

کشور مورد   پژوهشعنوان   گر پژوهش
  مطالعه

سال مورد 
  نتایج  مطالعه

، روي رشد FDIآیا سریزهاي   1موسی احمد
  2012  مالزي  اقتصادي مالزي موثر است؟

گذاري مستقیم  جریان ورودي سرمایه
هاي استفاده شده داراي اثر  خارجی و نهاده

  .وري کل عوامل تولید هستند منفی بر بهره

الگیو کیل و 
  2همکاران

گذاري مستقیم  سرمایهرشد و 
نقش محیط : خارجی ورودي

  نهادي و اقتصاد کالن
  2011  فرانسه

اي از  هاي کشور میزبان باید مجموعه دولت
ها را توسعه دهند که نه تنها بر  سیاست

گذاري مستقیم خارجی وارد  افزایش سرمایه
شده توجه داشته باشند بلکه چارچوب 

  .دهدها را نیز توسعه  اقتصادي و سیاسی آن

  3دویتچ و یوکتوم 
   FDIآیا حرکت جهانی از

به خدمات ) اي کارخانه( تولیدي 
  بخشد؟ به رشد اقتصادي سرعت می

  2011  انگلیس

به ) اي کارخانه(تولیدي   FDIانتقال از
شود به ضد  خدمات به احتمال زیاد منجر می

شدن در برخی مناطق خاص و  صنعتی
انواعی از اقتصاد اگر این انتقال با 

گذاري مستقیم خارجی غیر مالی  سرمایه
  .منتقل شود

  4رانهمکا و چونگ
جریان سرمایه بخش خصوصی، 

بازار سهام و رشد اقتصادي در 
ال توسعه و کشورهاي در ح

  یافته توسعه

چین،تایوان،
  2010-2009  سنگاپور

 بر مثبتی ثرا جیرخا مستقیم يارسرمایهگذ
 و جیرخا بدهی  حالیکهدر دارد شدر

 شدر بر منفی ثرا پرتفلیو يارسرمایهگذ
  .دارد مطالعه ردمو يهارکشو متما در

 و ساینی -نماآز
آفریقاي   و رشد اقتصادي  FDI  5رانهمکا

  بر رشد اقتصادي FDIتاثیر مثبت   2010  شمالی

  6فراوسن و هنریک 
FDI  و کشورهاي در حال توسعه؛

المللی  هاي بین چگونه شرکت
 شوند؟ جذب می

  2004  هند

هاي قبل،  در سال FDIمتغیرهاي جریان 
، رشد اقتصادي، FDIذخیره ي 
وري، نقش  ها و بهره زیرساخت

دارند و تمام  FDIاي بر جریان  کننده تعیین
  .دار است ضرایب متغیرهاي فوق معنی

  2003  یونان ، دموکراسی و توسعهFDI  7اندرا دسوسا

FDI تواند یک نقش حمایتی براي  می
دموکراسی بازي کند و رشد اقتصادي به 

مراتب باالتري را نسبت به سرمایه داخلی به 
  .همراه داشته باشد

  8آسیدیو
در  FDI هاي کننده تعیین

کشورهاي در حال توسعه، آیا 
 آفریقا متفاوت است؟

  2002  آفریقا
ها و نرخ  متغیر باز بودن اقتصاد، زیرساخت

بازگشت سرمایه به عنوان عوامل موثر بر 
FDI داراي معنی هستند.  

                                                             
1. Musa   
2. Alguacil & Cuadros 
3. Doytch & Uctum 
4. Choong et al 
5. Azman et al 
6. Frawsen & Henrik 
7. Indra de soysa 
8. Asiedu 
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  1کامپ 

در  FDI هاي کننده تعیین
کشورهاي در حال توسعه، آیا 

هاي بازي را  سازي روش جهانی
 تغییر داده است؟

سنگاپور، 
تایوان، 

  تایلند، مالزي
2002  

آموزش و باز بودن اقتصاد از عوامل موثر بر 
است و متغیرهاي بازار،   FDIجذب 

جمعیت و رشد حقیقی اقتصاد نقش 
  .دارند FDIتري در جذب  کننده تعیین

بر رشد  FDIبررسی اثرات   2د سالتر و فور
 ASEANاقتصادي کشورهاي 

کشورهاي 
  1998-2001  آسان

تواند منجر به تحریک رشد  می FDIنه تنها 
اقتصادي این کشورها گردد، بلکه میزان 

تر از  اثرگذاري این متغیرها بسیار موثر
هاي انسانی و عوامل  اثرگذاري سرمایه

  .باشد تکنولوژیک می

در  FDI هاي مکانی کننده تعیین  3چانالي 
  کشورهاي در حال توسعه

برزیل، هنگ 
  1997  کنگ

عوامل اندازه بازار، رشد تولید ناخالص 
داخلی، دستمزد کاراي بخش صنعت، 

، و باز بودن اقتصاد  FDIدوردستی، ذخیره 
موثر  FDIداري بر میزان  ، به صورت معنی

  .هستند

در  FDIرشد اقتصادي و   رانهمکا و يحمدا 
  1390  ایران  کشورهاي در حال توسعه

ارتباط مثبت و معنادار میان رشد اقتصادي و 
شواهد قوي از . وجود دارد FDIجریان 

علیت گرتجري میان این دو متغیر در تمام 
  .هاي درآمدي وجود دارد گروه

  1995  آمریکا  FDIدر  اعخترا ثبت   قحقواثرات   4وکند

 جیرخا مستقیم يارسرمایهگذ نجریا سهم
 از يدارغیرمعنا رتبهصو همتحد تیاالا

 مالکین يرنحصاا حق یا اعخترا ثبت   قحقو
  .دمیپذیر تأثیر نمیزبا يهارکشو يفکر

  5آکینگبا 
از ابتدا تا اکنون براي  FDIجریان 

  2003  کنیا  توسعه کشورها

 ازهندا که ستا آن بیانگر يو سیربر نتایج
 مثبتنا نسبت ر،کاي وهزینه نیر زار،با

، جیرخا بدهی ومتوسطه    دوره نشدگا
 مستقیم يارسرمایهگذ نجریا بر مؤثر ملاعو
 تخمینی یباضر   متما و میباشند جیرخا

  .هستند دارمعنا

در انگلیس FDI هاي  کننده تعیین  6نلرحمااعبد
  و عربستان

انگلیس و 
  2002  عربستان

  يارسرمایهگذ نجریا هتعیینکنند ملاعو
 ملاعو ن،عربستا در جیرخا مستقیم 
 سطح و هستند جتماعیا و سیاسی ،يدقتصاا

 يمتغیرها با اههمر   يدقتصاا يفعالیتها
 جهدر ،سرمایه گشتزبا رساختا با مرتبط

 نیز يدقتصاا محیط و دقتصاا دنبوزبا
 يارسرمایهگذ بر مؤثر ملاعو   انبهعنو

  .میشوند تلقی جیرخا مستقیم

      

                                                             
1. Kamp 
2. Ford & Slater 
3. Chunlai 
4. Kondo 
5. Akinkugbe 
6. Abdel Rahman 
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 روش تحقیق -4

قلمرو مکانی این . تحلیلی بود که به شکل میدانی به اجرا درآمد -از نوع توصیفی تحقیق این 
جامعه آماري مورد نظر در این تحقیق بوده است، که با توجه به هدف این  کشور ایرانتحقیق 
براي محاسبه نمونه و بوده  گذاري مدیران ارشد و متخصصین حاضر در حوزه سرمایهتحقیق 

استفاده شده است که حجم  )کوکران( تعیین حجم نمونه براي جامعه محدودآماري از فرمول 
تعیین شد، اما براي باال بردن دقت تحقیق و همچنین با توجه به اینکه این تعداد  n=140نمونه 

گیري تصادفی به عنوان نمونه انتخاب  نفر بر اساس روش نمونه 160 باشد، حداقل حجم نمونه می
براي گردآوري اطالعات جهت انجام این . ها با این تحقیق همکاري نمودندآننفر از  143 شدند که

این پرسشنامه بر اساس مطالعه  هاي مولفهعاملی استفاده شده است، که  22تحقیق از ابزار پرسشنامه 
سنجی از خبرگان با استفاده از روش دلفی استخراج  ات تحقیق و در نهایت بر اساس نظرادبی

  .اند شده

 پرسشنامه تهیه شده مورد بحث و بررسی خبرگان و محققان منتخب تعیین روایی پرسشنامه،جهت 
مقدماتی  سنجی پرسشنامه مذکور یک مطالعه پس از روایی. قرار گرفت گذاري در حوزه سرمایه

، بدست آمده )α= 874/0( پایایی پرسشنامه، آلفاي کرونباخ ضریب صورت گرفت و با توجه به
   .پرسشنامه تایید شدپایایی 

  

  تحلیل عاملی اکتشافی -4-1

در واقع منطق تحلیل عاملی کاهش .  است 1ها تحلیل عاملی، روشی ریاضی براي تقلیل داده
ها طبق ساز و کارهاي این  طبیعتاً این عامل. مجموعه بزرگی از متغیرها به چند عامل اساسی است

کند  آماري اشاره میاي از فنون  عاملی به مجموعهبه عبارت دیگر تحلیل . شود آزمون استخراج می
 حسب تعداد کمتري متغیر فرضی است اي متغیر بر دادن مجموعه ها ارائهکه هدف مشترك آن

اي از  پایۀ مجموعه ناپذیر بر هاي مشاهده هدف تحلیل عاملی تشخیص این عامل .)1380کالین،(
هاي اصلی  که از طریق ترکیب خطی نمره عامل، متغیر جدیدي است. پذیر است متغیرهاي مشاهده

داده اولیه براي تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین  .شود متغیرهاي مشاهده شده برآورد می
در روش تحلیل عاملی  .اي ندارد از قبل تعیین شدهي  ملی، متغیرهاي وابستهتحلیل عا. متغیرهاست

                                                             
1. Data Reduction 
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تاً بزرگی از متغیرهاست و پیش فرض اکتشافی محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسب
به عبارت دیگر . اولیۀ محقق این است که هر متغیري ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد

هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه . اي ندارد محقق در این روش، هیچ تئوري اولیه
بر این است که محققان تا حد امکان قاعده . هاي اصلی آن زمینه است براي کشف ابعاد یا سازه

وي عامل مورد نظر، بار متغیرهاي بسیاري را وارد تحلیل کنند تا دریابند که کدام یک از آنها ر
تهیه یک ماتریس ) 1: براي اجراي یک تحلیل عاملی چهار گام اساسی ضرورت دارد. دعاملی دار

) 3ها،  استخراج عامل) 2ورد اشتراك، همبستگی از تمام متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل و برآ
 تفسیر نتایج) 4دن ساختار عاملی، تر کر تر ساختن و قابل فهم ها براي ساده انتخاب و چرخش عامل

حاضر اجراي تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی به  تحقیقالزم به ذکر است در  ).1389 خاکی،(
   .انجام گرفته است SPSS18افزار  کمک نرم

 

  پژوهشیسواالت  -4-2

  :سواالت پژوهشی تحقیق حاضر، عبارتند از
 گذاري مستقیم خارجی در ایران کدامند؟ کننده سرریزهاي سرمایه تعیینعوامل  -1

 ایران چقدر است؟ ن اهمیت هر یک از این عوامل برايمیزا -2
  

  هاي تحقیق یافته -5

 22 شناسایی شدند که بالغ بر، تمامی متغیرها ر ادبیات و مصاحبه با افراد خبرهدر بخش اول با مرو
 از روش تحلیل عاملیدر بخش دوم شود و  زیر توضیح داده میاین متغیرها در جدول  .متغیر است

   .شود استفاده می بندي عوامل بندي و اولویت اکتشافی براي دسته
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 متغیرها شناسایی :2جدول 
  کننده به شاخص مطالعات اشاره  شاخص  ردیف

 (Kinoshita, 2001)  جذب ظرفیت  1
(Keller & Yeaple, 2003) 

  شکاف تکنولوژیکی  2
(Kanturia, 2000, 2001, 2002) 

(Barrios et al 2002) 
(Karpaty & Lundberg, 2004) 

(Damijan et al, 2003) 

  هاي پشتیبانی زیرساخت  3
(Ponomareva, 2000) 

(Imbriani & Reganati, 1999) 
(Sgard, 2001) 
(Kokko, 1994) 
(Dimelis, 2005) 

  ))مسافت(فاصله( اي منطقه اثر  4
(Yudaeva et al, 2003) 
(Ponomareva, 2000) 

(Girma & Wakelin, 2001) 
(Girma, 2003) 
(Torlak, 2004) 

  )اندازه( هاي بنگاه داخلی مشخصه  5
(Blomstrom & Sjoholm ,1999) 

(Ponomareva, 2000) 
(Sinani & Meyer, 2004) 

(Li et al, 2001) 
 (Banga, 2003)  و زبان فرهنگ  6

(Karpaty & Lundberg, 2004) 
 (Haskel et al, 2002)  سطوح تکنولوژي  7

  هاي انتقال تکنولوژي مدل  8
(Javorcik et al, 2004) 

(Hu and Jefferson, 2002) 
(Dimelis & Louri, 2002) 

 FDI  (Takii, 2005)ساختارهاي بخشی   9
 (Javorcik & Spatareanu, 2003)  نقش ملیت  10

هاي  ي مالکیت خارجی پروژه درجه  11
  گذاري سرمایه

(Javorcik, 2004) 
)(Ramachandran, 1993  

  محیط سیاسی تجاري  12
(Kokko et al, 2001) 
(Kohpaiboon, 2006) 

( Li et al, 2001) 
(Javorcik, 2004) 

  حقوق مالکیت فکري  13
(Karpaty & Lundberg, 2004) 

(Driffield & Love, 2003a) 
(Bhagwati, 1978) 

  نوع آموزش  14
(Driffield and Love, 2003a) 

(Girma, 2003) 
(Fosfuri et al, 2001). 

 (Rodrıguez-Clare, 1996)  اي هاي واسطه ورودي  15
 (Kogut & Chang, 1991)  )سطح نوآوري(ارزش تکنولوژي   16

(Fosfuri & Motta, 1999) 
Driffield)  پیچیدگی تکنولوژیکی  17 &  Love, 2003a, 2003b) 
&  Karpaty)  حجم سرمایه  18 Lundberg, 2004) 
  (Lesher & Miroudot, 2008)  گشودگی تجاري  19
 (Alfaro et al, 2004)  توسعه تامین مالی  20
  (Narula & Marin, 2003)  سرمایه انسانی  21
 FDI  (Gersl, 2008)نفوذ   22

  هاي تحقیق یافته :منبع          
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 از روش تحلیل عاملی ،ابعاد هاي مرتبط با الت پژوهشی در زمینه اولویت شاخصجهت بررسی سوا

طور که بیان شد در این تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی به  همان. است شدهاستفاده  اکتشافی
ها  این تحلیل الزم است مناسب بودن داده ، اما پیش از انجامشود ها استفاده می منظور تحلیل داده

برداري و همچنین  آزمون کفایت نمونه به این منظور. براي تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گیرد
  .شوند آزمون بارتلت به کار گرفته می

شاخص . شود سنجیده می 1این آزمون با مقدار کی ام او: برداري آزمون کفایت نمونه. 1
KMO  مقدار  .توان از سایر متغیرها تبیین کرد که همبستگی بین زوج متغیرها را میبیانگر آن است

متغیرهاي  توسط تواند کوچک این شاخص به معناي این است که همبستگی بین زوج متغیرها نمی
که این مقدار کمتر از  در صورتی. در نوسان است 1و  0ن همواره بی KMOمقدار . شوددیگر تبیین 

توان  باشد می 69/0تا  5/0 براي تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن ها باشد داده 5/0
هاي موجود  باشد، همبستگی 7/0تر از  که مقدار آن بزرگ صورتیدر به تحلیل عاملی پرداخت، و 

نشان داده شده  3 جدول طورکه در همان. یل عاملی بسیار مناسب خواهد بودها براي تحل بین داده
دهندة مناسب بودن  که نشان  است 735/0 آوري شده برابر هاي جمع براي داده KMO است مقدار

  .براي تحلیل عاملی است ها داده
از ها براي تحلیل عاملی  از سوي دیگر براي اطمینان از مناسب بودن داده :آزمون بارتلت. 2

گیرد در جامعه برابر با صفر  عاملی قرار می هایی که پایه تحلیل این حیث که ماتریس همبستگی
هاي  آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگی. استفاده کرد 2نیست، باید از آزمون بارتلت

براي آن که یک مدل . آزماید است، می غیر همبستهاي با متغیرهاي  مشاهده شده، متعلق به جامعه
صورت دلیلی براي  عاملی، مفید و داراي معنا باشد، الزم است متغیرها همبسته باشند، در غیر این

  . تبیین مدل عاملی وجود ندارد
. براي سطح معناداري این آزمون بیانگر مناسب بودن مدل عاملی است 0.05مقادیر کمتر از 

و   ها همبسته ، بنابراین دادهمقدار مذکور برابر صفر استشود  مشاهده می 3طور که در جدول  همان
   .اند براي تحلیل عاملی مناسب

  
  

  

  
                                                             
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
2. Bartlett Test 
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  SPSSافزار  و آزمون بارتلت در نرم KMOنتایج آزمون  :3 جدول
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .735 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 680.965 

Df 253 
Sig. .000 

  هاي تحقیق یافته :منبع              

بار عاملی  ها و یافته به همراه عامل ماتریس چرخشکه در ضمیمه آورده شده است،  4در جدول 
ها باید مشخص شود که  براي تفسیر عامل. اند نشان داده شدهها  روي عاملها  هر یک از شاخص

بر نظر محققان بارهاي  بنا. شونددار لحاظ  کدامیک از بارهاي عاملی باید به عنوان مقادیر معنی
باشند داراي  4/0بارهاي عاملی که بیش از . شوند دار تلقی می باشند معنی 3/0عاملی که بزرگتر از 

بنابراین  .شوند دار تلقی می یار معنیباشند، بس 5/0ز داري باال و بارهایی که بزرگتر ا سطح معنی
ها نیز در تفسیر ماتریس عاملی افزایش داري آن هرچه میزان بار عاملی بیشتر باشد سطح معنی

  . مورد باشد 50ها بیش از  استفاده از این معیار زمانی مناسب است که تعداد نمونه. یابد می
) شاخصی(در نتیجه چنانچه متغیري . شود می تعیین 5/0عاملی،  بارداري  در این تحقیق، مبناي معنی

اما با توجه به  شود نداشته باشد، حذف می 5/0که روي هیچکدام از عوامل، بار عاملی بیشتر از 
دارند، هیچیک از  5/0به دلیل اینکه همه متغیرها بر روي عاملی خاص بار عاملی بیشتر از  4جدول 

  .شوند متغیرها حذف نمی
. عامل بار دارند 7مورد مطالعه، روي ) شاخص(متغیر  22 دهد ، نشان می5 طور که جدول همان

   .دهد تري نشان می شان، به نحو دقیق ي مربوطههاجدول زیر این متغیرها را ذیل عامل
  

  ها بندي شاخص بندي و اولویت طبقه :5 جدول
  ها به ترتیب اولویت شاخص  عامل  اولویت

  اول
  تکنولوژي

)83/24(   

 )726/0( تکنولوژي سطوح .1

 )686/0( تکنولوژیکی پیچیدگی .2

 )682/0( تکنولوژیکی شکاف .3

 )652/0(  آموزش نوع .4

 )549/0( جذب ظرفیت .5

 )543/0( تکنولوژي انتقال هاي مدل .6

  )512/0( )نوآوري سطح( تکنولوژي ارزش .7
  )510/0(ی انسان هیسرما .8

  دوم
   FDI هاي نقش
)23/16(   

  )FDI )706/0 نفوذ .1
 )FDI  )689/0 بخشی ساختارهاي .2

 )682/0(  فکري مالکیت حقوق .3
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  ها به ترتیب اولویت شاخص  عامل  اولویت
  )555/0(  گذاري سرمایه هاي پروژه خارجی مالکیت ي درجه .4

  )896/0( ))مسافت( فاصله( اي منطقه اثر .1  )87/13( اي اثرمنطقه  سوم

  )10/13(تامین مالی   چهارم
 )808/0( سرمایه حجم .1

  ) 656/0(ی مال نیتام توسعه .2
  )530/0(ي تجار یگشودگ .3

  پنجم
  زیر ساخت ها

 )57/11( 

  

  )802/0(  پشتیبانی هاي زیرساخت .1
 )622/0( تجاري سیاسی محیط .2

  )519/0( اي واسطه هاي ورودي .3

   )50/11( ملیت  ششم
  )821/0( ملیت نقش .1
  )639/0( )اندازه(داخلی بنگاه هاي مشخصه ها واسطه وجود .2

  )856/0( زبان و فرهنگ .1  )86/8( فرهنگ  هفتم
  هاي تحقیق یافته :منبع    

  

هاي استخراج شده میزان قابل قبولی از  تحلیل عاملی زمانی مناسب خواهد بود که عاملنتایج 
درصد واریانس کفایت  60در تحقیقات اجتماعی انسانی تبیین . مجموعه واریانس را تبیین نماید

 7طور که مشخص است  همان. دده ها را نشان می عامل جدول زیر واریانس تبیین شدة. کند می
   .کنند درصد واریانس را تبیین می 67ج شده، بیش از عامل استخرا

  
  ها مقادیر ویژه عامل :6جدول 

  ها درصد از کل عامل  درصد مقدار ویژه  مقدار ویژه  ها عامل
 24/83 16/649 3/829  1عامل
23/16 10/885 2/504  2عامل  
  87/13 303/٩ 140/٢  3عامل
  10/13 785/٨ 020/٢  4عامل
  57/11 760/٧ 785/١  5عامل
  50/11 712/٧ 774/١  6عامل
  86/8 942/۵ 367/١  7عامل
  100  036/67 --  جمع

  هاي تحقیق یافته: منبع
  

تواند در قالب مدل  ، میابتدایی شناسایی شده  شاخص 22و   ارتباط هفت عامل ،5اساس جدول  بر
  .زیر ارائه شود

  



                                          1394 بهار و تابستان، سیزدهم، شماره هفتمگذاري اقتصادي، سال پژوهشی سیاست - مجله علمی                                              74
 

  
 ها ها و شاخص ارتباط عامل :1 شکل

  

  و پیشنهاد گیري نتیجه - 6

 يگذار هیسرما يزهایسرر کننده نییتع عواملبندي  اولویتشناسایی و این تحقیق در راستاي 
تواند  هاي بدست آمده و اولویت هرکدام می ها و شاخص عامل .انجام گرفت یخارج میمستق

 میمستق يگذار هیسرمابه منظور ارتقاء جایگاه  .هاي خاصی در این حیطه باشند وزهبیانگر آم
ضمن  شود میکه بدین منظور پیشنهاد  شود تر مناسب تکنولوژي، الزم است عامل ایراندر  یخارج

بها داده  کارمندان توسط شده کسب آموزش نوعبه  ایران  در آموزشو  تکنولوژي سطوحارتقاء 
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 نمایند، کسب بنگاه یک تر پیشرفته تکنولوژي یک در را آموزش کارمندان، اگر که ،شود
از موارد دیگري که . آورند می بدست تکنولوژي آن کسب در را کمتري مزیت محلی هاي بنگاه

 تکنولوژیکی گسترده هاي شکافگذارد  تاثیر می تکنولوژيو بر روي عامل  استمورد اهمیت 
 ایجاد سرریزها ظهور براي را کمتري مطلوب شرایط خارجی، بزرگ بازار هاي سهم با همراه

 و یافت خواهد افزایش تکنولوژیکی، شکاف مقدار با FDI سرریزهاي مقدار همچنین .نمایند می
 سطوح کسب منظور به داخلی هاي بنگاه براي را هایی فرصت FDI سرریزهاي مقدار همچنین
 افزایش) تکنولوژیکی بر میان هاي فرضیه( خارجی تکنولوژي از دیتقل مقابل در کارایی از باالتري
   .داد خواهد

 هاي بنگاه شکاف، این زیرا باشد عریض و گسترده حد از بیش بایست نمی شکاف حال، هر به
نکته مهم دیگري  .داشت خواهد باز ملیتی ي چندها شرکت تکنولوژیکی مزایاي جذب از را داخلی

 اینکه حداقل یا دارند محدود جغرافیایی بعد یک سرریزهاکه باید مد نظر قرار داد این است که 
که بدین  شود بهتردر نهایت نقش عامل فرهنگ باید  .یابند می کاهش) مسافت( فاصله با سرریزها

واحدهاي صنعتی مستقر در فرهنگ کار تیمی بین فعاالن و  د ضمن ارتقاءشو منظور پیشنهاد می
ها به دلیل مشارکت در  و شبکه ، صنایعها سازمانهمکاري و تشریک مساعی بین  ایران به

 که ،بها داده شود نظرات فنی و دیگر اشکال فعالیت مشترك اظهاراطالعات، منابع و معلومات، 
و که منجر به تسریع یادگیري و نوآوري فنی  گردد میسازي رقابت  ها و بهینه موجب کاهش هزینه

  .دشو می FDIدر نتیجه افزایش سرریزهاي 
از ابزارها و توان  گذاري مستقیم خارجی می براي تحقق، تسریع و تسهیل سرریز سرمایه انتهادر 
  :توان برشمرد ترین آنها را به ترتیب زیر می کارهاي اقتصادي و حمایتی استفاده نمود که مهم راه

هاي مالیاتی که معموالً به صنایع پیشتاز، صنایع مدرن با تکنولوژي پیچیده  اعطاي معافیت -1
  .شود بر اعطا می و سرمایه

 . ها گذاري تعیین حد نصاب حجم تولید یا سرمایه -2

گذاري براي ارتقاء سطح  ها به منظور تشویق سرمایه دادن امتیازات گوناگون به شرکت -3
ها با ابزارهاي حمایتی رهاي تشویقی و حمایتی و تلفیق آنگیري از ابزا تکنولوژي با بهره

اندازي واحدهاي مستقل خارجی و صدور مجوز تاسیس  حقوقی، همچون تجویز راه
 .ارجیهایی با مالکیت صد درصد خ شرکت
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 هاي تحقیق و الیتیزه فعالین اقتصادي به انجام فعاهتمام جدي در خصوص افزایش انگ -4
 .توسعه

هاي آموزشی به منظور  هاي کالن اقتصادي با سیاست ایجاد هماهنگی مابین سیاست -5
واردات و جریان  مسیراز  هاي نوین تکنولوژيتوسعه بازار سرمایه انسانی جهت جذب 

 .خارجی گذاري مستقیم سرمایه

شناخت دقیق نسبت به ساختار اقتصادي به منظور انتخاب صحیح شرکاي تجاري و اتخاذ  -6
گذاري خارجی در راستاي جذب نیازهاي فنی  هاي تشویقی جهت جذب سرمایه سیاست

 .نیاز و دانش و منابع مالی مورد
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 مستقیم يارسرمایهگذ و يدقتصاا شدر" .)1390( مینا ،ادحقنژ و .لجال ،يهنود .علیمحمد ،يحمدا .1
 يدقتصاا هشنامهوپژ ."پانلی يهاداده بر مبتنی تحلیل و تجزیه یک: توسعهلحادر يهارکشو در جیرخا
11)2:( 159 -180 . 
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  پیوست
  SPSSافزار  ماتریس چرخش یافته در نرم :4 جدول

Rotated Component Matrixa 
 Component 
 1 2 3 4 5 6 7 

 114.- 126. 435. 112. 282. 040. 549.  جذب ظرفیت

 091.- 158.- 622. 244.- 287. 378. 007.  محیط سیاسی تجاري 

 408. 359. 519. 201. 206. 158.- 133.  اي واسطه هاي ورودي

 059. 151. 802. 043. 178.- 139. 220.   هاي پشتیبانی زیرساخت

 069. 217.- 085. 204. 155.- 358. 682.  شکاف تکنولوژیکی

 008.- 025.- 245. 229. 896. 038.- 214.  ))مسافت( فاصله( اي منطقه اثر

 100. 012.- 101. 137. 162. 221. 726.  سطوح تکنولوژي

 351. 120. 119.- 019.- 389. 131.- 543.  هاي انتقال تکنولوژي مدل

 206.- 148. 174. 073. 013.- 132. 686.  تکنولوژیکی پیچیدگی

 054.- 329. 235. 061. 109. 070.- 652.  نوع آموزش

 072.- 152. 101.- 530. 111. 022.- 523.  گشودگی تجاري

 144. 263. 100.- 083. 381. 256. 510.  یانسان هیسرما

 هاي بنگاه داخلی مشخصه
   )اندازه(

.306 .044 .123 .217 .199 .639 .284 

 150.- 821. 033. 041. 058.- 196. 080.  نقش ملیت 

 خارجی مالکیت ي درجه
  گذاري سرمایه هاي پروژه

.483 .555 .076 -.163 .106 .102 .252 

سطح (ارزش تکنولوژي 
  )نوآوري

.512 .397 .271 -.128 -.009 .341 -.090 

 FDI  .322 .689 .000 .012 .161 .147 .057 بخشی ساختارهاي

 105.- 102. 014.- 265. 486. 682. 053.-  فکري مالکیت حقوق

 856. 056.- 026. 127. 058.- 060. 091.-  فرهنگ و زبان 

 200. 211. 032. 656. 120. 053. 107.  توسعه تامین مالی

 038. 073.- 008. 808. 181. 170. 054.  سرمایه حجم

 FDI  .073 .706 .045 .464 .118 .049 -.046نفوذ 

a. Rotation converged in 17 iterations. 
 هاي تحقیق یافته :منبع            


