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 چکیده
 یگذارهیکننده سرما نییعموما بر دو موضوع عوامل تع یخارج میمستق یگذارهیسرما نهیانجام شده در زم قاتیتحق
 یعنیمقاله بر موضوع اول  نیمتمرکز بوده است. ا زبانیبر اقتصاد م یخارج یگذارهیسرما راتیو تاث یخارج میمستق

 زهیدهد که انگمیسوال را مدنظر قرار  نیباشد و امی فمعطو رانیدر ا یخارج یگذارهیکننده سرما نییعوامل تع
انجام  4630تا  4634 یپژوهش در بازه زمان نیچه بوده است؟ ا رانیدر ا یگذارهیاز سرما یان خارجگذارهیسرما

بوده و  ختهیآم قیباشد. روش تحقمی رانیدر ا یخارج گذارهیدر دسترس سرما هایآن شرکت یشده و جامعه آمار
با خبرگان  افتهیساختار مهیپژوهش و مصاحبه ن اتیادب یاز بررس رانیدر ا یخارج یگذارهیعوامل موثر بر سرما اابتد

در  یخارج میمستق یگذارهیکننده سرما نییعوامل تع یسپس جهت رتبه بند. دیگرد ییشناسا رانیموضوع در ا
و پس از  یمنظور پرسشنامه طراح نیاستفاده شده است. بد دمنیو آزمون فر یآمار لیو تحل هیاز تجز رانیا

 لیو تحل هیتجز جهی.  نتدیارسال گرد رانیدر ا یخارج گذارهیدر دسترس سرما هایشرکت یبرا ،یاعتبارسنج
 گاهیعوامل، در جا رینسبت به سا یبه بازار با اختالف رتبه قابل توجه یدهد که عامل دسترسمینشان  یآمار

دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران و دسترسی به  ه،یبه مواد اول یعامل دسترس هنخست قراردارد. بعد از آن س
تا حدودی  جیباشند. این نتادر ایران می یخارج یگذارهینیروی کار متخصص مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سرما
در "و  "طبیعی ابعدر جستجوی من"در آنها  FDIباشد که منطبق با الگوی کشورهای جنوبی آمریکای التین می

با اقتصاد  یتیهای چندملهایی منجر به ارتباط ناکافی بنگاهبا چنین انگیزه FDIباشد. ورود می "جستجوی بازار
 شود.تکنولوژی می یگیری سرریزهامحلی و عدم شکل

 گذارهیسرما هایشرکت زهیکننده، انگ نییعوامل تع ،یخارج میمستق یگذارهیسرما کلیدی: هایهژوا
 .. رانیدر ا یخارج
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 مقدمه -2
نقل های حمل و میالدی همزمان با جهانی شدن اقتصاد و در پی آن کاهش هزینه 4335از دهه 

های مناسبی برای کشورهای در حال توسهعه در  تولید در میان کشورها، فرصت و تقسیم چرخه

گذاری خارجی و افزایش تجارت فراهم شد. در این ارتباط میزان باز بهودن  زمینه جذب سرمایه

اقتصاد یک موضوع چالشی در مباحز توسعه بوده است و این موضوع در کشورهای در حهال  

گههذاری خههارجی و ورود کاالهههای خههارجی مطههرح  بههاط مسههتقیم بهها سههرمایه توسههعه در ارت

عمومها دو سهوال    9ی مسهتقیم خهارجی  گذارسرمایه تحقیقات انجام شده در زمینه. [11]شودمی

ی خارجی در کشهورهای  گذاردهند. سوال اول بر دالیل حضور سرمایهمیاصلی را مدنظر قرار 

باشهد. ایهن   مهی ی خارجی بر اقتصاد میزبهان متمرکهز   گذارو سوال دوم بر تاثیرات سرمایه9دیگر

دالیهل متعهددی بهرای حضهور     باشهد.  مهی متمرکهز   FDIمقاله بر جنبه اول مطالعات مرتبط بها  

متفهاوتی   ههای ان در کشورهایی غیر از کشور مبدا وجود دارد و تئوریگذارو سرمایه هاشرکت

کننده دیهدگاه  نظری در ارتباط با عوامل تعیینترین دیدگاه مهم برای تحلیل آن ارائه شده است.

چنهدملیتی در زمینهه    ههای چهار استراتژی عمده را برای شرکت وی،  باشد. پارادایمدانینگ می

و  مطرح کرد: جستجوی مواد اولیه، جستجوی بهازار، جسهتجوی کهارائی    FDI هایتعیین کننده

 . [12]استراتژیک هایجستجوی دارائی

لحاظ موقعیت جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی، و موقعیت استراتژیک، بیش به نیز ایران 

شهته و  خهارجی دولتهی و خصوصهی را دا    هایسال است که تجربه همکاری با سرمایه 465از 

همچنین در استراتژی توسعه خود در قالب برنامه پنجم توسعه، سرمایه خهارجی را بهه عنهوان    

درصهد از   65بهالغ بهر   که  برآوردهای کارشناسی حاکی از آنست و یک منبع مهم در نظر گرفته

باید از منابع خارجی تامین شود میمیلیارد دالری مورد نیاز طی این برنامه،  555ی گذارسرمایه

مورد نظر است. این به معنی آنست که طی برنامهه   FDI 8که ترجیحا وجه غالب آن به صورت 

میلیارد دالر باید در دسهتور کهار    65-45مقیاس سالیانه ی خارجی در گذارپنجم، جذب سرمایه

ی خارجی به لحاظ سابقه تاریخی و همچنین به عنهوان  گذار. با وجود اهمیت سرمایهقرار گیرد

بهاقی مانهده   در ایهران   FDIمبهمی از  عوامل تعیین کننهده   هایجنبهمنبع مهم توسعه اقتصادی، 

مسهتقیم  ی گهذار سهرمایه ( چه عواملی بهر جهذب   4 :م است مطالعه شوداست. به بیان دیگر الز

ی خارجی در ایران در جسهتجوی چهه   گذارموثر بوده و با به عبارتی سرمایهخارجی در کشور 
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پرداخته، سپس  FDIابتدا به مرور ادبیات مرتبط با عوامل تعیین کننده بوده است؟ بر این اساس 

ر ایهران ارائهه شهده، در ادامهه مهدل      گذاری مسهتقیم خهارجی د  تاریخچه ای مختصر از سرمایه

گردد. در بخش بعد روابط مورد بررسی مورد آزمون آماری میمفهومی و متغیرهای مقاله تبیین 

  شود.میدر ایران ارائه  FDIقرار گرفته و اولویت بندی از عوامل تعیین کننده 

 

 FDIعوامل تعیین کننده بررسی پیشینه پژوهش:  -0
گیرنهد  روند؟ چرا آنها تصمیم میگذاری به خارج از مرزهای خود میها برای سرمایهچرا بنگاه

بهرای پاسهخ بهه ایهن سهواالت در       هها مهرور نظریهه  گذاری کننهد؟  های خاصی سرمایهدر مکان

 65ههای  در دههی شکل گرفته هانظریهگیرد. قرار می FDIکننده چارچوب ادبیات عوامل تعیین

دی عموما به دنبال آن بودند که دالیل و عوامل تعیین کننده جریان سرمایه در سهط   میال 55و 

هها بهرای توضهی  ایهن موضهوع      المللی را در شرایط بازار کامل توضی  دهند. اولین تهالش بین

ی گهذار ، هنگهامی کهه سهرمایه   4365که در اواخر دههه  بود  "4های بازدهی متفاوتنظریه نرخ"

کند ایع اروپا به شدت افزایش یافت، مطرح گردید. این نظریه استدالل میمستقیم آمریکا در صن

. هرچنهد طهی دههه    شته باشدکه نرخ باالتری از بازگشت سرمایه دا رودمی که سرمایه به جایی

تهر از آمریکها بهود،    های آمریکایی در اروپها کهم  بازدهی برای شرکت، با وجودی که نرخ4355

نظریهه  "در توضی  این موضوع لذا م آمریکا در اروپا ادامه داشت. گذاری مستقیافزایش سرمایه

گذاری مطرح شد. این نظریه، کاهش ریسک ناشی از سرمایه "هاایجاد تنوع در مجموعه دارایی

ی یک شهرکت در  گذاررا به عنوان دلیل جریان سرمایه مطرح کرد و استدالل نمود تنوع سرمایه

 "نظریه تولیهد و انهدازه بهازار   "دهد. در ادامه را کاهش میهای شرکت بازارهای متعدد، ریسک

ی مستقیم خارجی در کشورها را با اندازه بازار آنهها مهرتبط   گذارشکل گرفت که حجم سرمایه

ی گهذار دانست. به عبارت دیگر هر چه اندازه بازار کشور میزبان بزرگتر باشد، حجم سرمایهمی

 .[18]مستقیم خارجی در آن بیشتر خواهد بود

 " ،"ورنهون  چرخهه حیهات محصهول   "از جمله نظریه  بعدینظریات میالدی  25و  45 در دهه

توجه به این دالیل را با کنهار گذاشهتن    "نظریه التقاطی دانینگ"و  "مرهاینظریه سازمان صنعتی

ههای  های چندملیتی را با درنظهر داشهتن پیچیهدگی   فرض بازار کامل بررسی کرده و رفتار بنگاه

تئوری دانینگ چارچوب نظهری جهامعی را   در این میان به ویژه توضی  دادند. ارهای ناقص باز
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عوامل تعیین کنندده  توضی   های چندملیتی ارائه کرد. این نظریه در برای تحلیل رفتار شرکت

FDI،  ههای جریهان سهرمایه از کشهورهای صهنعتی بهه       یکپارچه کننده نظریاتی شد که ویژگهی

 .[18]دهندمیدر آنها را توضی   ی خارجی انجام شدهگذارسرمایهسعه و کشورهای در حال تو

که جهت تحلیل عوامل تعیین  است هایی( یکی از مهمترین دیدگاه4324نظریه التقاطی دانینگ)

هها  ها در کشورهای مختلف ارائه شد. در این رویکرد شرکتMNCو دالیل حضور  FDIکننده 

، 5ههای سهه گانهه مالکیهت    آورنهد کهه مزیهت   میارجی روی ی مستقیم خگذارزمانی به سرمایه

گانهه مهذکور    وجود داشته باشد. به عقیده دانینگ، شرایط سهه  7سازیو درونی 6موقعیت مکانی

شهوند ولهی شهرایط کهافی     ی مستقیم خارجی تلقی میگذارق سرمایهجز  شرایط ضروری تحق

ههای خهاص و منحصهر بهه     دارایهی  نیستند. مزیت اول به این معنی است که هر شرکت باید از

بخشد برخوردار باشد. در مهورد مزیهت دوم دانینهگ    فردی که آن را بر سایر رقبایش برتری می

کند که هر شرکت باید از مزیهت انحصهار تولیهد در یهک کشهور خهارجی خهاص        استدالل می

نسهبت بهه   ی مستقیم خارجی گذاری از طریق سرمایهگذاربه نحوی که سرمایه برخوردار باشد،

باشد و باالخره اینکه مزیت سوم به ایهن معنهی اسهت    سودآورتر برای شرکت  صدور محصول،

انعقاد قهرارداد  انتقال به بیرون بنگاه از طریق های خود را به جای که یک شرکت بایستی دارایی

 خهود  دیهدگاه  دانینگ اساس  براین. [13]کند سازیدر داخل شرکت، درونیو اعطای لیسانس، 

 درعرصهه  ههایش فعالیهت  چنهدملیتی درگسهترش   ههای شهرکت  رفتاراستراتژیک تحلیل اجهتر

 بنگاههادرزمینهه  ایهن  بهرای  را عمهده  چهاراسهتراتژی  وی  اکلکتیهک  پارادایم. کرد ارائه جهانی

 مواداولیه،جسهتجوی  جسهتجوی : شودمی مواردذیل شامل کردکهمطرح   FDIکنندهتعیین عوامل

 را تحلیلی چارچوب پارادایم دانینگ .استراتژیک هایدارائی وجستجوی کارائی بازار،جستجوی

 توسهعه  درحهال  درکشهورهای  FDI ویژگیههای  و دالئهل  تها  آورد فراهم بعدی هاینظریه برای

دیگری که بر فرایند  عواملتوان به میتوان می. از جمله تحقیقات انجام گرفته [15]کنند تحلیل

که توسهط محققهین مختلهف صهورت گرفتهه       د اشاره کردگذارتاثیر می هاشرکت گیریتصمیم

ههای فرهنگهی، فاصهله میهان     ، رشد بهازار، مشهابهت  [29]است. عواملی از جمله رشد اقتصادی

و [10]ههای اطالعهات  هزینه ،[23]های ارائه شده توسط دولتمشوق ،[19]کشور مقصد و مبدا

   د. اشاره نمو [10]هادوجانبه میان دولت هایموافقنامه
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توان به مطالعه میخارجی  گذارسرمایه هایدر مطالعات انجام شده در ایران در ارتباط با انگیزه

( اشاره کرد. در ایهن مطالعهه بهه بررسهی عوامهل مهوثر بهر جهذب         4626داوودی و شهمرادی)

شده  پرداخته 4335-0550کشور جهان طی دوره  45ی مستقیم خارجی در ایران و گذارسرمایه

ی گهذار هدف این مطالعه این است تا از طریق شناسایی عوامل موثر در جهذب سهرمایه    است.

کشهور مهورد مطالعهه، بهه بررسهی نقهش        44مستقیم خارجی و مقایسه نتایج بدسهت آمهده از   

متغیرهایی نظیر کیفیت بروکراسی، سط  فساد، سط  سرمایه انسانی و دسترسی به نیهروی کهار   

ای سیاستی در مهورد  مستقیم خارجی پرداخته و در نهایت به ایدهی گذارماهر در جذب سرمایه

اقتصاد ایران دست یابد و به این سؤال پاسخ دهد که چه عواملی باعز شده تها سههم ایهران از    

ی مستقیم خارجی پایین باشهد. نتیجهه  مطالعهه بها اسهتفاده از یهک سیسهتم        گذارجذب سرمایه

ههای قهانونی، تشهویق و تقویهت     ه زیرسهاخت دههد کهه توجهه به    معادالت همزمان نشهان مهی  

ههای انجهام   یگهذار وری سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی، توجه به کارآیی و بهرهسرمایه

وری و سط  مهارت نیروی کهار  ها و تحقیق و توسعه، توجه به کارایی، بهرهشده در زیرساخت

ی مستقیم گذارشتر سرمایهتواند به جذب بیو اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور می

 .[2]خارجی در کشور کمک کند

ی مسهتقیم  گهذار عوامهل مهوثر بهر توسهعه سهرمایه     »( در مقاله ای تحت عنهوان  4626درگاهی)

ی گهذار در صدد است تا با نگاهی بر عملکهرد سهرمایه  « هایی برای اقتصاد ایرانخارجی: درس

ههای اولیهه بهرای جهذب     و پیش شرط مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی و با شناسایی الزامات

FDI3 گهذاری، نههادی و قهانونی    ، به ارائه راهکارهای الزم به منظور تقویت چارچوب سیاسهت

در اقتصههاد ایههران بپههردازد. از نظههر وی الزامههات اولیههه کشههور میزبههان در جههذب  FDIجههذب 

و سرمایه انسهانی   گذاری مستقیم خارجی عبارتند از: اندازه بازار، درجه توسعه اقتصادیسرمایه

ی، قهوانین کشهور   گهذار کشور میزبان، آزاد سازی اقتصادی، امنیت اقتصهادی، ریسهک سهرمایه   

 .  [4]های مالیاتیهای ارزی و سیاستمیزبان، توسعه بازارهای مالی، تجارت، نرخ ارز و نظام

 ( به مطالعهه اثهر عوامهل نههادی )بها تاکیهد بهر نهادههای حهاکمیتی( بهر جهذب           4635علیزاده)

پرداخته اسهت. وی بها اشهاره بهه نقهش       4335-0552ی مستقیم خارجی طی دوره گذارسرمایه

نهادها در تعیین عملکرد بلند مدت اقتصادی، یکهی از عوامهل مههم در تفهاوت درآمهد سهرانه،       

گذاری مستقیم خارجی و عملکرد اقتصادی کشورها را عوامهل نههادی دانسهته و    جذب سرمایه

کند که نهادهای کارا و مطلوب امکان تخصهیص بهینهه منهابع، افهزایش     این فرضیه را مطرح می
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های مولهد اقتصهادی و بهبهود عملکهرد اقتصهادی را فهراهم       فعالیت گیریی، شکلگذارسرمایه

های مطلوب حهاکمیتی  ی مستقیم خارجی معلول برقراری شاخصگذارکنند و تحقق سرمایهمی

باشد: حق اظهار نظر میمطالعه شامل موارد ذیل های حاکمیتی ارائه شده در این است. شاخص

و پاسخ گویی، بی ثباتی سیاسی و خشونت، اثر بخشی دولت، بازیابی مقررات، حاکمیت قهانون  

 .[7]و کنترل فساد

گذاری مستقیم سرمایه هایتعیین کننده»( در مقاله ای تحت عنوان 4626شاه آبادی و محمودی)

ی مستقیم خارجی در ایهران را طهی دوره   گذارجذب سرمایهعوامل موثر در « خارجی در ایران

ها در صدد است تا به این سؤال پاسخ دههد  اند. مطالعه آنمورد بررسی قرار داده 4620-4662

ی مستقیم خارجی بسیار ناچیز است. بهرای پاسهخ بهه    گذارکه چرا سهم ایران در جذب سرمایه

مایه، بازبودن اقتصاد، سرمایه انسانی، نهرخ  این سؤال نقش متغیرهایی همچون نرخ بازگشت سر

رشد حقیقی اقتصاد، نرخ مالیات، نرخ تورم، زیربناهای اقتصهادی، منهابع طبیعهی در دسهترس،     

های خارجی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و اندازه بازار حقوق سیاسی، بدهی

دهد: الف( منابع طبیعی قیق نشان میدر این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تح

ی گهذار ها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سهرمایه موجود، سرمایه انسانی و زیرساخت

مستقیم خارجی در ایران موثرند؛ ب( متغیر حقوق سیاسی به صهورت معکهوس و معنهی دار و    

تولیهد ناخهالص    عامل بازبودن اقتصادتأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخهارج دولهت بهه   

 .[6]ی مستقیم خارجی در ایران دارندگذارداخلی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه

تهوان بهه مطالعهه     مهی   FDIسایر مطالعات صورت گرفته در ایران در حوزه عوامل تعیین کننده 

تقیم ی مسه گهذار ( اشاره کرد که  به بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه4635فطرس و امامی )

در ایران پرداخته و با توجه به اهمیت و نقش حقهوق مالکیهت    4664-4625خارجی طی دوره 

 –فکری در رشد اقتصادی، حمایت از حقوق مالکیت فکری به عنوان بخشی از عوامل حمایتی 

تواند موجب تداوم حضور آید و میی خارجی به شمار میگذارتشویقی موثر بر جریان سرمایه

( در مطالعهه ای بها نهام    4622. رضایی، مهدی )[8]ن خارجی در کشور میزبان شوداگذارسرمایه

، به بررسی عوامهل مهؤثر   «گذاری مستقیم خارجی در صنایع ایرانعوامل مؤثر بر جذب سرمایه»

پردازد. در ایهن مطالعهه ضهمن اشهاره بهه نظریهه التقهاطی        ی مستقیم خارجی میگذاربر سرمایه

ی مستقیم خارجی، به شروط الزم برای گذارین نظریه مربوط به سرمایهتردانینگ، به عنوان مهم
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ی از سوی یک بنگاه خارجی در کشور میزبان از جمله مزیهت رقهابتی بنگهاه    گذارانجام سرمایه

 . [4]خارجی، اشاره شده است

بازشناسهی عوامهل مهوثر بهر جریهان      »( در مقاله ای تحهت عنهوان   4623مزینی و مراد حاصل )

اند تا با هدف دستیابی به تصهویری واحهد و قابهل    تالش نموده« ی مستقیم خارجیذارگسرمایه

ی مستقیم خارجی، این عوامل را بهه صهورت بهین    گذارتعمیم از عوامل موثر بر جریان سرمایه

-0554کشوری و در قالب سه گروه از کشورها با سطوح درآمدی متفهاوت طهی دوره زمهانی    

ی مسهتقیم خهارجی تهابعی از سهاختار     گذارمطالعه جریان سرمایهبررسی نمایند. در این  4332

هها و  مالیاتی، ساختار بازار ارزی، درجه بازبودن اقتصاد، سهم صادرات تکنولوژیک، سهم یارانه

ی و آزادی اقتصهادی  گهذار های دولتی، وضعیت بازار مالی، نسبت پس انداز به سهرمایه حمایت

 . [9]در نظر گرفته شده است

ی خهارجی در ایهران عمهدتا بهه پهنج گهروه       گهذار مطالعات انجام شده در ارتباط با سهرمایه در 

خهارجی، تهورم،    ههای متغیرهای محیطی)از جمله محیط اقتصاد کالن، رشهد اقتصهادی، بهدهی   

فضای کسب و کار و ریسک سیاسی و اقتصادی(، قیمتی)از جمله نرخ ارز، نظهام ارزی، تهورم،   

هها، کیفیهت   سهتمزد نیهروی کهار(، سهاختاری)از جملهه زیرسهاخت      مالیاتی و سهط  د  هاینرخ

ها، آزادسازی حساب سرمایه، آزادسهازی  بروکراسی، وضعیت بازارهای مالی و میزان توسعه آن

(، GDPوری نیههروی کههار، نسههبت مخههارج دولههت بههه  اقتصههادی و تجههاری، وضههعیت بهههره 

وضهعیت حقهوق سیاسهی،    نهادی)حقوق مالکیهت معنهوی و فیزیکهی، قهوانین کشهور میزبهان،       

اجتمهاعی(   هایحاکمیت قانون، وضعیت حکمرانی، میزان و درجه کنترل آن و وضعیت سرمایه

و منابع تولید)از جمله سرمایه انسانی، منابع طبیعی و سرمایه انباشت شده داخلهی(  بهه عنهوان    

که همهه ایهن   ی خارجی پرداخته شده است. نکته قابل توجه اینگذارعوامل تاثیرگذار بر سرمایه

 ی خهارجی در کشهور را معرفهی   گهذار مطالعات علل کندی رشد و پایین بهودن سهط  سهرمایه   

از  ان خدارجی گدذار انگیدزه سدرمایه  کنند و هیچ یک این سوال را پاسهخ نمهی دهنهد کهه     می

ی در ایران چه بوده است؟ هریک این مطالعهات ضهمن آنکهه عوامهل مختلفهی را      گذارسرمایه

کنند اما ههیچ اولویهت بنهدی از    میی مستقیم خارجی در ایران معرفی گذارهتاثیرگذار بر سرمای

این عوامل ارائه نمی کننهد. ایهن در حهالی اسهت کهه در ایهن مطالعهه ابتهدا عوامهل مهوثر بهر            

خارجی از بررسی ادبیهات پهژوهش    گذاری خارجی در ایران از منظر انگیزه سرمایهگذارسرمایه



81  رضا رضوي، دکتر رضا رادفر، دکتر فرهاد غفاريعلی سليم، دکتر محمد 

 

ا خبرگان موضوع در ایران شناسایی گردید. سپس برای اولین بهار  و مصاحبه نیمه ساختاریافته ب

خارجی درایران پرسشنامه ارشهال   گذارسرمایه هایدر ایران  با روش تمام شماری برای شرکت

 ی در ایران مورد پرسش قرار گرفته است.  گذارآنها از سرمایه هایشده و انگیزه

عامهل)انگیزه( شهامل: دسترسهی بهه      46 خبرگان، با توجه به پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه با

مواد اولیه، دسترسی به بازار ایران، دسترسی به نیروی کار ارزان، دسترسهی نیهروی کهار مهاهر،     

دولهت، پایهداری    ههای دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران، دسترسی به زیرسهاخت، مشهوق  

، هها ی، قراردادهای دوجانبه میان دولتسیاسی، پایداری اقتصادی، ارتباط با شرکای تجاری ایران

در  FDIکننده فرهنگی و حضور رقبای بین المللی در ایران  به عنوان عوامل تعیین هایمشابهت

 گردند. میایران شناسایی شده است که از طریق  تجزیه و تحلیل آماری رتبه بندی 

 

 ی مستقیم خارجی در ایرانگذارمروری بر تاریخچه سرمایه -3
 ی خارجی در ایران قبل از انقالب اسالمیگذارسرمایه -2-3

گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. بهره برداری از منهابع  سرمایه

گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیالت شهمال از اولهین   طبیعی در قالب سرمایه

و قهانون تجهارت    4645تصویب قانون ثبت کشور در سال اقدامات در این زمینه بوده است. با 

آغاز گردید که خهارج   ی خارجی به صورت خصوصی در کشورگذار، نوعی از سرمایه4644در

همهراه بها ملهی شهدن صهنعت نفهت،        4665امتیازات اعطایی دولتی بود. بعد از سهال  از حوزه 

 در ایهران  خهود  ههای شرکت خارجی به دلیل ترس از ملی شدن، از به ثبت رساندن هایشرکت

قهانون جلهب و حمایهت از     4664امتناع ورزیدند. از این رو پهس از کودتها و در اواخهر سهال     

ان خهارجی  گهذار ( جهت تشویق و ایجاد ضهمانت بهرای سهرمایه   LAPFIخارجی ) هایسرمایه

شهرکت خهارجی در    64تصویب گردید. در همان سال عملکردها حکایت از آن دارد که تعداد 

( سهرمایه  4664-44اجهرای برنامهه دوم عمرانهی )    هایطی سال .2ل کشور به ثبت رسیدندداخ

خارجی قابل توجهی وارد کشور شد. اعمال سیاست درهای باز در اواسط برنامه  دوم عمرانی، 

موجب ورود هرچه بیشتر کاال به بازار گردید و بها توجهه بهه افهزایش قابهل توجهه تقاضها در        

ای پها در ایهن بهازار، نسهبت بهه      ان خارجی نیهز بهرای ایجهاد جه    گذاربازارهای داخلی، سرمایه

 . متمایل شدند ی مستقیم در کشورگذارسرمایه



    89...ران؛یدر ا یخارج يگذارهیسرما يهازهيانگ یبررس

 

 

که همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی نیز بود، مصادف با ادامه رکهود   4645اولیه دهه  هایسال

کشور شد. علیرغم رکود نسهبی حهاکم بهر اقتصهاد      هایدر بیشتر فعالیت 4663ناشی از بحران 

طبقهه متوسهط و بهاال رفهتن میهانگین       گیریولیه برنامه سوم، به علت شکلا هایایران طی سال

ی خهارجی طهی   گهذار درآمد سرانه، تقاضا در بازارهای مختلف به شدت رشد یافت و سهرمایه 

باقیمانده برنامه سهوم نیهز افهزایش قابهل اعتنهایی را شهاهد بهود بهه نحهوی کهه کهل             هایسال

میلیون ریال گردید. همانند دوره قبل عمدتا  4344ابر ی خارجی طی برنامه سوم، برگذارسرمایه

شهد و  مهی در صنایع مصرفی بادوام، مصال  ساختمانی، داروسهازی انجهام    هایگذاراین سرمایه

بهه تهدریج کهه قهدرت خریهد       .[3]تدریجا صنایع شیمیایی و فلزی نیز به این لیست اضافه شد

خارجی در کشور نیز رو به فزونی  هایی شرکتگذاریافت سرمایهمیمصرف کنندگان افزایش 

 6/65که عمدتا بر برنامه پنجم عمرانی منطبق بهود، جمعها مبلهغ     4665-4665بود. طی سالهای 

 . [5]باشدمیمیلیون دالر  425میلیارد ریال سرمایه خارجی جذب شد که تقریبا معادل 

ز رشد قابل مالحظه ای خارجی در ایران نی هایبا شتاب گرفتن رونق اقتصادی، فعالیت شرکت

 . [5]شرکت خارجی در بخش صنعت ایران فعال بودند 450جمعا  4666داشت. در سال 

ی در کشهور  گهذار اتفاق مهمی که طی برنامه عمرانی پنجم صورت گرفت، ایجاد نهاد متولی سهرمایه 

بهه   4664اقتصهادی و فنهی ایهران در سهال      ههای ی و کمهک گهذار باشد. اساسنامه سازمان سرمایهمی

 ههای گهذاری که وظایف سه گانه آن در ایران، تنظیم و انجام امور مربهوط بهه سهرمایه    تصویب رسید

   .90، بوده استهاایران در خارج از کشور، و تنظیم امور مربوط به اعطا و دریافت وام

 

 از انقالب اسالمی پسی خارجی در ایران گذارسرمایه -0-3

ایهران معکهوس شهد.     درخهارجی   هاییگذارروند سرمایه با شروع انقالب و مسائل بعد از آن

ی خارجی و محدود شدن گذارملی شدن صنایع و بانکها و تفسیر قانون اساسی به زیان سرمایه

ناپایهدار، جهو    ههای گذاریو سیاسهت جنگهی  اقتصهاد   بعالوه شرایط ،فعالیتهای بخش خصوصی

 4640ی خارجی بوجود آوردند. در سهال  گذاری و خصوصا سرمایهگذاریهنامناسبی برای سرما

ی گهذار صنعتی تحولی در نگرش نسبت بهه سهرمایه  -با تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری

خارجی خصوصهی در   هاییگذارخارجی به شکل قانونی نمود پیدا کرد. بعالوه جذب سرمایه

 .[6]مجددا فعال شد 4640خارجی نیز از سال  هایقالب قانون جلب و حمایت از سرمایه
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بعد از انقالب تا مدتها مسهائل مختلهف از جملهه جنهگ و برخوردههای سیاسهی و تها حهدی         

ی خارجی بود. گذارنامشخص بودن سیاستهای اقتصادی بلند مدت کشور مانع از جذب سرمایه

 .  [6]جی ایجاد شدجذب سرمایه خار هایرویکرد نسبتا روشنی در برنامه 4640اما از سال 

خارجی بعد از یهک دوره توقهف طهوالنی از زمهان پیهروزی       هاییگذارپذیرش مجدد سرمایه

آغاز شد. این تحول در پی تصویب قانون برنامهه   4640انقالب اسالمی، عمال از نیمه دوم سال 

 ههای یگهذار دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر امکهان پهذیرش سهرمایه   

قانون برنامه دوم صورت گرفهت، لهیکن در ابتهدای امهر بها       00ارجی به استناد بند هه تبصره خ

قهانون اساسهی    24توجه به شرایط اقتصادی، تنشهای ارزی و بویژه تعابیر متفاوتی که از اصهل  

 .  [6]خارجی به کشور به دست نیامد هاییگذارشد، توفیق چندانی در جلب سرمایهمی

 4646ی خارجی از سال گذارسرمایه 99پوششی هایطرح 99ین سرمایه مصوبنمودار زیر میانگ

   دهد.میتا کنون را نشان 
 

 (تا کنون 4646)ی خارجیگذارسرمایه هایمیانگین سرمایه مصوب طرح(. 4)نمودار
 )میلیون دالر(

 
 اقتصادی و فنی ایران هایی و کمکگذارسازمان سرمایه منبع:

تها   4646ی خارجی از سهال  گذارپوششی سرمایه هایسرمایه مصوب طرحنمودار زیر میانگین 

ان خارجی اطمینان بیشهتری از فضها   گذارفرض آنست که هر چه سرمایهدهد. میکنون را نشان 

بزرگتری را پیشنهاد کهرده و   هایی در کشور داشته باشند، حاضرند پروژهگذارو امنیت سرمایه

رود میقاعدتا انتظار  به تصویب رسیده و 4625ن فیپا اواخر سال . قانوتدریجا آنها را اجرا کنند

را کهه   4626یکی دو سال بعد از آن آثار خود را نشان دهد. حتی در صهورتی کهه ارقهام سهال     

باشد کنار بگذاریم میمیلیارد دالر  2/5ی مصوب گذارطرح با جمع سرمایه 02نشانگر تصویب 

تهوان تفهاوت محسوسهی را در    مهی ودن یکی از طرحها(، )به دلیل مالحظاتی نسبت به واقعی ب
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. متوسط میهزان سهرمایه مصهوب    ی در هر طرح مصوب مشاهده کردگذارمورد میانگین سرمایه

)سال تاثیر قانون فیپا( نزدیک بهه   4626ی خارجی تا قبل از سال گذارهر طرح پوششی سرمایه

نزدیهک بهه    ،(4626حذف سال با ) کنونتا  4624میلیون دالر بوده است. این میزان از سال  06

ان گهذار باشد که نشان دهنده تاثیر مثبت قانون فیپا در افزایش رغبت سهرمایه میمیلیون دالر  36

 شهیب  4624هرچند از سهال   .باشدمیبزرگتر در کشور  هایی در طرحگذارخارجی به سرمایه

 شاهدیم.میزان متوسط سرمایه مصوب هر طرح  نده را برایکاه

سهاله   465سازد کهه بها وجهود سهابقه     میور تاریخچه فوق ضرورت این پژوهش را روشن مر

و عوامل تعیین کننده آن مشخص نمهی   گذارسرمایه هایی خارجی در ایران، انگیزهگذارسرمایه

باشد و پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است. در ادامه به معرفی مدل مفهومی پژوهش و 

 شود. میمتغیرهای آن پرداخته 
 

 و متغیرهای پژوهش  مدل مفهومی -4
ی مسهتقیم خهارجی در کشهور مهوثر بهوده و بها بهه عبهارتی         گذارچه عواملی بر جذب سرمایه

ی خارجی در ایران در جستجوی چه بوده است؟ نمودار زیر مدل مفهومی مقاله را گذاریهسرما

 دهد:میبر اساس سواالت فوق نشان 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش -4نمودار 
 

و متغیهر وابسهته    ی مستقیم خهارجی گذارتعیین کننده سرمایه عواملدر این مدل، متغیر مستقل 

گیری متغیرهها  های اندازهباشد. جدول زیر متغیرها و شاخصمیی مستقیم خارجی گذارسرمایه

از طریهق مطالعهات نظهری و همچنهین      FDIشناسایی عوامهل تعیهین کننهده     دهد. میرا نشان 

 گذارسرمایه هایان شامل مدیران عامل شرکتی خارجی در ایرگذارمصاحبه با خبرگان سرمایه

ی خارجی اتاق بازرگانی ایران، مدیران و کارشناسان گذارخارجی در ایران عضو انجمن سرمایه

اقتصادی و فنی ایران و اسهاتید دانشهگاه در حهوزه     هایی خارجی و کمکگذارسازمان سرمایه

 
عوامل تعیین کننده سرمایه 

 گذاری مستقیم خارجي

 

سرمایه گذاری 

 مستقیم خارجي
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 ی خارجی احصا شده است.  شاخص سرمایه وارده یک شهاخص کمهی بهوده و از    گذارسرمایه

مرتبط با عوامهل تعیهین    هایهای داده معتبر استخراج شده و شاخصهای موجود در پایگاهداده

 اندازه گیری شده است.  از طریق پرسشنامه  بوده و کیفی کننده 
 

 های تحقیق: متغیرها و شاخص4جدول 

 شاخص متغیر

 حجم سرمایه وارده   - ی مستقیم خارجیگذارسرمایه

گهذاری مسهتقیم   کننهده سهرمایه  عوامل تعیهین 

 خارجی

   [12]دسترسی به مواد اولیه

   [12]دسترسی به بازار 

 [21]دسترسی به نیروی کار ارزان 

 [21]دسترسی نیروی کار ماهر 

 دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران 

 دسترسی به زیرساخت

 [23] دولت هایمشوق 

 [30]پایداری سیاسی 

 [30]پایداری اقتصادی 

 ارتباط با شرکای تجاری ایرانی 

 هاقراردادهای دوجانبه میان دولت 

 [19]فرهنگی هایمشابهت 

 حضور رقبای بین المللی در ایران 
 
 روش شناسی پژوهش  -5

ی مسهتقیم  گهذار ده سهرمایه هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و رتبه بندی عوامهل تعیهین کننه   
باشد. جهت شناسایی این عوامل از مطالعه میی خارجی در ایران( گذارخارجی )انگیزه سرمایه

و مصههاحبه نیمههه سههاخار یافتههه بهها خبرگههان موضههوع شههامل: دسههته اول کمیتههه    ایکتابخانههه
خارجی از  پذیرسرمایه هایی خارجی در اتاق بازرگانی ایران که متشکل از شرکتگذارسرمایه

ی خهارجی، دسهته   گذارباشد. دسته دوم کارشناسان و مدیران سازمان سرمایهمیصنایع مختلف 
 و آمار، استفاده شده است. FDI هایسوم شامل خبرگان و اساتید دانشگاهی حوزه

پس از طراحی سهواالت، پرسشهنامه از   باشد. میدر این مطالعه پرسشنامه  هاابزار گردآوری داده
قابلیت اعتماد پرسشنامه یا پایایی در ارتبهاط بها ایهن    لحاظ آماری و محتوایی اعتبارسنجی شد. 
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موضوع است که ابزار اندازه گیری در شرایط متفاوت تا چه انهدازه نتهایج یکسهانی بهه دسهت      
 ههای بزار اندازه گیری ویژگهی دهد. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه امی

سهنجد. در ایهن تحقیهق جههت تعیهین پایهایی       مهی متغیر آن را  هایبا ثبات آزمونی و یا ویژگی
از آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای تعیین هماهنگی درونهی یهک    هاپرسشنامه

کنهد بهه کهار    مهی  مختلهف را انهدازه گیهری    هایابزار اندازه گیری به ویژه آزمونی که خصیصه
نشهان دهنهده پایهایی     4/5علوم انسانی ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  هایرود. در پژوهشمی

محاسهبه شهده    454/5باشد. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابهر  میمناسب 
 باشد. میاست که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه 

مهوردنظر را   ههای اشاره دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصهه  اعتبار یا روایی به این موضوع
سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت حاصهل از آن اطمینهان داشهت.    می

اعتبار پرسشنامه پژوهش به روش اعتبار محتوا تعیین شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار اسهت کهه   
شهود. اعتبهار محتهوا    مهی سی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده معموال برای برر

شود. از ایهن رو اعتبهار محتهوا بهه     میعموما توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین 
قضاوت داوران بستگی دارد. جهت بررسی اعتبار، پرسشنامه بهرای سهه دسهته از خبرگهان موضهوع      

ی خارجی در اتاق بازرگانی ایران کهه متشهکل از   گذارگردید. دسته اول کمیته سرمایهپژوهش ارسال 
باشد. دسته دوم کارشناسان و مهدیران سهازمان   میخارجی از صنایع مختلف  پذیرسرمایه هایشرکت
و آمار بوده است.  پس از دریافهت   FDIی خارجی، دسته سوم اساتید دانشگاه در حوزه گذارسرمایه
از هر سه دسته خبرگهان و انجهام اصهالحات توسهط محقهق، روایهی پرسشهنامه بهه لحهاظ          بازخور 

 محتوایی و آماری مورد تایید قرار گرفت.  
پهذیر  ههای سهرمایه  ، لیسهت شهرکت  پهژوهش ونه در دسترس مورد نظر در این جهت تعیین نم
 ههای و کمهک ی خهارجی  گهذار سهرمایه  سهازمان باشهند از  مهی ازار ایران فعال خارجی که در ب

را  مطالعده نمونده در دسدترس    هادریافت گردید. مجموع این شرکتاقتصادی و فنی سازمان 

بهاال بهردن نهرخ    پذیر و به منظور های سرمایهاخذ اطالعات اکثر شرکت جهتدهند. تشکیل می
در  خهارجی  گذارسرمایهدر دسترس  هایشرکت برایانگلیسی به صورت  بازگشت، پرسشنامه

را تشهکیل   مطالعهه  نمونهه در دسهترس  ارسال گردید که ایهن تعهداد،   شرکت  443شامل  ایران 
از روش  هها در این پژوهش جهت دستیابی به باالترین میزان نرخ بازگشهت پرسشهنامه  دهد. می
 تعداد نمونه بدسهت آمهده از عملیهات میهدانی    استفاده شده است. بر این اساس  "کل شماری"

 .استعدد بوده  455 توزیع و گردآوری پرسشنامه
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 تجزیه و تحلیل آماری -6
در ایهران تهدوین    FDIکننده فرضیه در ارتباط با عوامل تعیین 46جهت تجزیه و تحلیل آماری، 

ای  طراحی شده و پس از بررسی روایی و پایایی این ها، پرسشنامهگردید. بر اساس این فرضیه

شهرکت در   443فعهال در ایران)شهامل    گهذار سهرمایه  ههای گیری، برای کلیه شرکتابزار اندازه

پرسشنامه تکمیل شده گردآوری گردید  455صنایع مختلف ایران( ارسال گردید که از این میان 

دهند. بر این اساس فرضهیات پهژوهش   ژوهش را تشکیل میکه این تعداد نمونه مشاهده شده پ

ولویت عوامل تاثیرگهذار بهر   مورد آزمون قرار گرفته است. جهت تعیین ا %36در سط  اطمینان 

FDI   در ایران، از آزمون فریدمن استفاده شده است. جدول زیر نتایج آزمون آماری فریهدمن در

 دهد. در ایران  را نشان می FDIارتباط با اولویت عوامل تعیین کننده)تاثیرگذار بر( 

 
 خارجی در ایران بر اساس آزمون فریدمنی گذار( سرمایههای: رتبه بندی عوامل تعیین کننده )انگیزه0جدول 

 98میانگین رتبه عوامل تعیین کننده اولویت عوامل

 54/3 دسترسی به بازار 4
 54/2 دسترسی به مواد اولیه 0
 54/2 دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران 6
 54/2 دسترسی به نیروی کار متخصص 4
 44/4 ارتباط با شرکا  تجاری در ایران 6
 06/4 حضور رقبا در بازار ایران 5
 06/4 دسترسی به نیروی کار ارزان 4
 53/5 دولت   هایمشوق 2
 46/5 هاقراردادهای دوجانبه میان دولت 3
 22/6 پایداری اقتصادی ایران 45
 22/6 فرهنگی هایمشابهت 44
 66/6 پایداری سیاسی در ایران 40
 55/6 یگذارفیزیکی برای سرمایه هایزیرساخت 46

 306/44 کای اسکویر
 40 درجه آزادی 

 55/5 سطح احتمال آماره کای اسکویر)سطح معنی داری(

دهد که عامل دسترسی به بازار با اختالف رتبه قابل تهوجهی نسهبت بهه    تحلیل آماری نشان می

سایر عوامل، در جایگاه نخست قراردارد. بعد از آن سه عامل دسترسی به مواد اولیه، دسترسهی  

به بازار منطقه از طریق ایران و دسترسی به نیروی کار متخصص مهمترین عوامل تاثیرگهذار بهر   



    81...ران؛یدر ا یخارج يگذارهیسرما يهازهيانگ یبررس

 

 

همانطور که پیشتر اشاره گردید تحقیقات انجام شهده  باشند. ی خارجی در ایران میگذارسرمایه

ی خارجی در ایران متمرکز بهوده  گذاردر ایران عموما در ارتباط با عوامل موثر بر جذب سرمایه

. هر چند در برخی از این تحقیقات عهواملی  اندخارجی بررسی نکرده گذارسرمایه هایو انگیزه

ه مواد اولیه، بازار و نیروی کار به عنوان عوامل تاثیرگهذار شناسهایی شهده اسهت. یکهی      از جمل

 ههای دولت و زیرساخت هایدیگر از  نتایج بدست در این پژوهش رتبه پایین دو عامل مشوق

دهد که سیاستگذاری دولهت بهه   میباشد. این نتایج نشان میخارجی  گذارفیزیکی برای سرمایه

فیزیکهی جهذب    هایی و اقدامات صورت گرفته در تامین زیرساختگذاریهلحاظ تشویق سرما

 گهذار ی در وضعیت مطلوبی نبوده و لذا به عنوان عامل و انگیزه مهمی برای سرمایهگذارسرمایه

انگیهزه   تهرین خارجی به حساب نمی آید. به عبارتی بازار ایران و همچنین منهابع طبیعهی مههم   

 ههای دولت و زیرسهاخت  هایدر ایران بوده به نحوی که مشوقی مستقیم خارجی گذارسرمایه

 ی از اهمیت باالیی برخودار نیست.  گذارفیزیکی برای سرمایه
 

 نتیجه گیری  -7

ی مستقیم خارجی در ایران در جستجوی چیسهت؟ نتیجهه تجزیهه و تحلیهل آمهاری در      گذارسرمایه

 تهرین بیانگر آنست که  دسترسهی بهه  بهازار مههم    ی مستقیم خارجی گذارسرمایه هایارتباط با انگیزه

بها دیهدگاه دانینهگ،     آزمون فریهدمن  تطبیق این نتایجباشد. میان خارجی در ایران گذارانگیزه سرمایه

گهذاری  در ایران سرمایه در جستجوی بازارگذاران خارجی عموما موید این واقعیت است که سرمایه

دهد که اختالف اولویت عامل بهازار بها دیگهر    میریدمن نشان کنند. بررسی میانگین رتبه آزمون فمی

باشد که این موضوع نشان دهنده اهمیت باالی انگیزه جستجوی بهازار نسهبت   میعوامل، قابل توجه 

است. نکته قابل توجه دیگر اینکه، جستجوی منابع نیز از جمله عوامهل اولویهت دار    هابه سایر انگیزه

منبع محور )ماننهد   هایبوده است. این نکته با توجه به اینکه تعداد شرکت در ایران FDIتعیین کننده 

نفتهی در   ههای و همچنهین شهرکت   اندپتروشیمی( در نمونه گردآوری شده محدود بوده هایشرکت

در نمونهه آمهاری،    هااین دسته شرکت ن، قابل توجه است. چراکه با وجود محدود بوداندنمونه نبوده

 ی در ایهران جایگهاه بهاالیی دارد.   گذارسرمایه هایبازهم توجه به منابع اولیه در ایران در میان اولویت

در  FDIکهه   باشهد التهین مهی  آمریکای  جنوبی الگوی کشورهایین موضوع تا حدودی منطبق با ا

ههایی منجهر   با چنین انگیزه FDIورود بود.  "در جستجوی بازار"و  "در جستجوی منابع طبیعی"آنها 

تکنولهوژی   هایگیهری سهرریز  با اقتصهاد محلهی و عهدم شهکل    چندملیتی های به ارتباط ناکافی بنگاه
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باشهد. در الگهوی آمریکهای    هایی نیز مهی این موضوع در ارتباط با ایران دارای تفاوت .شودمرتبط می

منطقه و آمریکا وارد ایهن کشهورها    های بزرگ چندملیتی با هدف دستیابی به بازار اینالتین، شرکت

. ایهن در حهالی   [16]اند که تاثیرات قابل توجهی بر افزایش صادرات این کشهورها داشهته اسهت   شده

های معظم نبوده و قابلیت افزایش صهادرات  وارد شده به ایران عموما چندملیتی هایاست که شرکت

 اند.  به آمریکای التین نداشتههای وارد شده زائی را در مقایسه با چندملیتیو اشتغال

در صهورت عهدم اجهرای    بهازار بهوده، و    عموما در جستجوی ایرانوارد شده به  FDIبنابراین 

شهامل   FDIههای بهالقوه   منهدی ازپتانسهیل  های مناسباز سوی دولت نه تنها امکان بههره سیاست

موجهب  شود بلکه )ایجاد پیوند با اقتصاد محلی( میسر نمیفواید سرریززائی، صادرات و اشتغال

. توجه [23]گرددنیز میهای داخلی برای سرمایه و بنگاه 94شدن فضای فعالیتیا شلوغ محدود 

دهد که عالوه بر چهار عامل اصلی، پایداری اقتصهادی  نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می به

دهنهده  نیهز نشهان   در ایران موثر است. ایهن موضهوع   FDIهای دولت نیز بر تصمیم به و مشوق

ههای  تواند با اجرای سیاستباشد. دولت میدر ایران می FDIاهمیت نقش دولت بر تصمیم به 

مانند صهادرات،   FDIمندی از سایر مزایای های مناسب( امکان بهرهمناسب)مانند طراحی مشوق

دههد کهه   ه کشورهایی مانند چین نشان مهی زائی و سرریز تکنولوژی را فراهم کند. تجرباشتغال

FDI       در این کشور به دنبال بازار و نیروی کار متخصهص و ارزان وارد شهد. امها دولهت چهین

های مناسب مزایای صادرات و سرریز تکنولوژی را برای کشور توانسته است با اجرای سیاست

از جمله منابع اولیه غنهی، بهازار    یهایبه همراه آورد. به این ترتیب ایران با بهره مندی از ویژگی

داخلی قابل توجه، پتانسیل پایگاه دسترسی به بازار منطقه و نیروی کار متخصص و...  همهواره  

های فعاالنه دولهت  گذاران خارجی بوده است، اما در صورت فقدان سیاستمورد توجه سرمایه

تامین سرمایه( از مزایای دیگهر   )به عنوان منبع FDIتواند ضمن برخورداری از مزایای اولیه نمی

 شامل افزایش صادرات و سرریز تکنولوژی برخوردار شود. 
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