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گذاری مستقیم خارجی در بستر تدوین راهبرد جذب سرمایه

 تجارت جهانی
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 چکیده
کوچک و  های شرکترشد اقتصادی در گرو  اقتصادی کشور، ۀاین واقعیت که بهبود چرخ در نظر داشتنبا 

جذب  برایدر این بخش و نیز تدوین راهبردی  گذاری سرمایهاهمیت ، توجه به استمتوسط آن کشور 
ثری در این عرصه قلمداد گردد. ؤمحرک م عنوان به تواند می، ها شرکتمستقیم خارجی در این  گذاری سرمایه

منجر  ها آن بندی اولویتدر این پژوهش و  مؤثرعامل  94ایی و تدوین راهبرد به شناس یزیر برنامهاین 
و از طریق آزمون  SPSS افزار نرماستاندارد در  های پرسشنامهاز طریق  شده آوری جمع های داده. شود می

 شده لیتبد، جهت ارزیابی و تفسیر ها آنرگرسیونی به اطالعاتی با ترتیب اولویت  یها لیتحلفریدمن و با 
از اولویت این میان تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن  از ؛ کهاست

 .باالیی برخوردار است

 

 گذاری مستقیم خارجی؛ صنعت رایانه وکوچک و متوسط؛ سرمایه های شرکت :هاکلیدواژه

 های وابسته.فعالیت
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 . مقدمه1

تمام توان خویش را در جهت جذب  کشوری در جهان است که ندرت بهدر حال حاضر      
خارجی استمرار داشته که  ۀ کشورها و صنایع در کسب سرمایۀوقف یبکار نگیرد. نبرد به گذاری سرمایه

 یها تیمطلوبگیری در مسیر بهبود وضعیت کشور و نیز ایجاد و افزایش برقرارتالش خود نشانگر 
توسعه، کشورها را متوجه کمبود  راه درپیشروی سریع  فضاهای اقتصادی و سیاسی است. ۀچندجانب

خارجی به حرکت  یها هیسرمامنابع مالی داخلی نموده و برای بقا در این رقابت به سمت جذب انواع 
موانع  ۀمطالعاین اتفاق از سوی دو طرف، به وقوع آورد. در این میان با نگاهی به امکان  درخواهد

عوامل جذاب برای  یبند رتبهسط و همچنین موجود در مسیر رشد و ترقی صنایع کوچک و متو
 .پردازیم میرفع این موانع مستقیم خارجی برای  گذاری سرمایه

 

 پژوهشمبانی و چارچوب نظری . 2

در بسیاری از کشورها از ضوابط و معیارهای  .1(SME) های کوچک و متوسطمفهوم بنگاه

که این معیارها  کنند میبزرگ استفاده برای متمایز ساختن صنایع کوچک و متوسط از صنایع  متفاوتی
، ارزش تولیدات، میزان فروش و گذاری سرمایهاز: تعداد افراد شاغل در واحد تولیدی، حجم  اند عبارت

تعداد کارکنان و مبلغ  برحسباتحادیه اروپا، صنایع کوچک و متوسط  معیارهای بر اساس .نظایر آن
که  شود میاساس، بنگاهی کوچک و متوسط نامیده  . بر اینشوند میگردش سرمایه ساالنه تعریف 

میلیون یورو تجاوز  43از  هم آننفر باشد و مبلغ گردش مالی ساالنه  213تعداد کارکنان آن کمتر از 
 های بنگاه، نیکارآفرو  زودبازدهکوچک اقتصادی  های بنگاهاجرایی گسترش  نامه آئین 2مادۀ نکند. در 

نفر  13کمتر از  ها آنکه میزان اشتغال  شود می و خدمات( گفته کوچک به واحدهای تولیدی )کاال
 [.1]باشد 

 

ی، حضور کم رغم بهدر کشور ما  .های کوچک و متوسط در تجارت خارجی ایراننقش بنگاه
به  ها گذاری سیاستصنایع کوچک در ساختار صنعتی آن، به دلیل نگرش یکسان در  توجه قابل

رو هستند، ه، صنایع کوچک و متوسط با معضالتی روبها آنیاس تولیدی و فارغ از مق واحدهای
ناتوان  توسعه درحالو  یافته توسعههمچون کشورهای  ها آناز ایفای نقش مورد انتظار از  که نحوی به

صنایع کوچک و  دهی سازمان. اگر تجربه کشورهای موفق و پیشرو در این عرصه را که اند مانده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Small and medium enterprises 
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یافت که ما نیز ملزم به کار  میدرخواهقرار دهیم،  توجه مورد اند افتهی دستی فراوانمتوسط به موفقیت 
و ارائه راهکارهای مناسب و منطقی برای  یپرداز هینظرو کوشش همگانی و اقدامات اساسی در 

 .[9]صنایع کشور خود هستیم  دهی سازمان
کوچک و  های بنگاهنقش  نهیزم درتوسط وزارت صنایع و معادن که  شده انجامبر اساس مطالعات      

میلیارد دالر گردد  931 بر  بالغ تواند می( 2323) 9311متوسط در صادرات کاال و خدمات کشور تا سال 
درصد خواهد بود.  12میلیارد دالر یا  15 ازکه سهم بخش صنعت از این صادرات کاال و خدمات بیش 

جهت گشودن اقتصاد ایران و  ت درضرورت خواهد داشت برخی اقداما بینی پیشبرای تحقق این 
و با در نظر  توسعه  حال در . با توجه به تجربیات انواع دیگر اقتصادگیرد میصادرات صورت  توسعۀ

جدی برای  ی، بایستی تالششده  گرفتهمحاسباتی که در مورد ظرفیت بالقوه ایران صورت داشتن 
کوچک و  های بنگاه غیرنفتیصادرات  برای توسعه نیاز موردو ابزارهای اجرایی  ها سیاستتحقق 

در  المللی بین، رفاه عمومی و مشارکت زایی اشتغال. این امر موجب گسترش متوسط صورت گیرد
 .[7] بازارهای جهانی خواهد شد

 

 هاSME  نقشموانعی بر سر راه توسعۀ  .در انجام تجارت جهانی ها SME مشکالت فراروی
 .[95] شوند می بندی طبقهانع به شکل ذیل در تجارت خارجی وجود دارند، این مو

 
 موانع عمده داخلی

 فقدان اطالعات. 9

 فقدان سرمایه یا اعتبار. 2

  .المللی بینو حفظ روابط تجاری  المللی بیندشواری ایجاد یک موقعیت در بازار  ـ
خطوط  فزاینده، های هزینهمالی تجاری مواجهه با  تأمیندشواری مربوط به استفاده از خدمات  ـ

 .ممکن ضررهایو تحمل  تر طوالنیاعتباری 
  موردنیاز های وامبه اعتبارات و  موقع بهعدم دسترسی  ـ
 مدیریتی ناکافی های مهارت. 3

بیشتر از آنکه بازار محور باشند تولید محور و فناوری محور هستند و امکان  ها SMEالف( بسیاری از 
 را ندارند. المللی بین بازاریابیشناسی و و منابع الزم جهت بازار  صرف انرژی، زمان
 زبان خارجی های مهارتو  المللی بین باتجربهب( فقدان مدیریت 
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 موانع عمده خارجی

، رعایت الزامات کیفی، ارزیابی الزم در مورد استانداردسازیتجاری فنی )نظیر  های محدودیتـ 
 (محیطی زیستیت الزامات ، رعازنی برچسبو  بندی بستهانطباق محصول با خواست بازار، 

 اداری های رویهـ 
 مشکالت بازاریابی و توزیع در بازار هدفـ 
 فقدان بیمه ریسکـ 
 دوردست کشورهایباال و مشکالت ارتباطی در مورد  ونقل حمل های هزینهـ 

 

مستقیم  گذاری سرمایهتعاریف مختلفی از  .1(FDI) گذاری مستقیم خارجیسرمایهمفهوم 

 اشاره نمود: تواند میکه به مواردی از آن  شده یانب (FDI خارجی )

 که ایگذاری سرمایه: از است عبارت خارجی مستقیم گذاری سرمایه (UNCTADنظر )به      
 حقوقی یا حقیقی شخصیت مستمر نفع و کنترل کننده منعکس و بلندمدت مناسبات متضمن

موطن  در خارجشرکتی واقع  در (رماد در شرکتمستقیم خارجی  گذاری سرمایهکشور ) یک مستقیم

   .باشد گذار سرمایه
  در باثباتنسبتاً پایدار و  گذاری سرمایهنوعی FDI  یا (خارجی مستقیم گذاری سرمایه) طورکلی به     
مستقیم خارجی منبعی برای  گذاری سرمایه. شود میخارجی محسوب  های گذاری سرمایهانواع  میان

و دانش فنی، ایجاد بازار، گسترش اشتغال، تربیت نیروی انسانی ماهر،  ریفنّاوانتقال  سرمایه، تأمین

 بازارهای گسترش و صنعتی –اقتصادی  های پایه، گسترش وری بهرهافزایش کارایی تولید و رشد 

 در. است هستند، انداز پس پائین نرخ دارای که کشورهایی برای ویژه به داخلی گذاری سرمایه و سرمایه

خارجی  گذار سرمایهکه الزم است  شود میتعریف  گونه اینستقیم خارجی عموماً م گذاری سرمایه ایران
سود و زیان، احتماالً کنترل  حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در

 در ستقیمم طور به گذار سرمایه ترتیب این به. باشد داشته و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست

 .دارد مؤثرتولید نقشی  های فعالیتاجرای 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Foreign direct investment 
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 ]FDI ]1 زمینه در. مطالعات صورت گرفته 9جدول 

 
 

 جذب بر مؤثر و عواملعلل  در مورد .گذاری مستقیم خارجیب سرمایهذبرج مؤثرعلل و عوامل 

 ود: نم اشاره به موارد زیر تواند میمستقیم خارجی  گذاری سرمایه
  FDI بر جریان مؤثرو ساختار اقتصادی  اه گذاری سیاست ـ
  FDIبر  مؤثرعوامل سیاسی و جغرافیایی  ـ
 FDIبر  مؤثرعوامل تشویقی و حمایتی  ـ
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  FDI بر جریان مؤثرو ساختار اقتصادی  ها گذاری سیاست

 : دولت یو مالهای پولی سیاست .1

میزبان منجر به  در کشور (نرخ تورم) ها متیقافزایش پیوسته  :( Inflation rate) نرخ تورم

ان داخلی برای حفظ ارزش واقعی گذار سرمایهنتیجه  داخلی شده و در یها ییداراکاهش ارزش 
 . ندینما یمخارجی  یها ییداراخود اقدام به خروج سرمایه به نفع  یها ییدارا

کاهش  شده و گذاری سرمایهباعث کاهش سود و افزایش ریسک  ها متیقدیگر افزایش  از طرف     
 یها بودجهداشت. از دیگر عوامل مهم ایجاد تورم، کسری  پی خواهد سرمایه به کشور را در ورود

طرفی انتشار اوراق قرضه نیز تعهدات آتی  و ازمالی از راه چاپ اسکناس بوده  تأمیندولت همراه با 
 .کند یمدولت را افزایش داده و خروج سرمایه را تشدید 

 

 و زیاد بسیار یگذار هیبر سرما مؤثرعوامل  نهیزم درتحقیقات تجربی  :(Interest rate) نرخ بهره
که نرخ بهره در بازار  . زمانیاستسرمایه  وانتقال نقل بهره عامل مهمی در نرخ یطورکل به. است متنوع

داخلی و خارجی متفاوت باشد، انتقال سرمایه صورت خواهد گرفت و سرمایه به سمت بازار با نرخ بهره 
نرخ  چراکه نمود اشاره حقیقی بهره نرخ به باید بهره نرخ در مورد یطورکل بهتر حرکت خواهد نمود. باال

 . دهد یمرا کاهش  گذاری سرمایهبهره حقیقی باالتر هزینه واقعی سرمایه را افزایش و سطح 

 
 ایه و وروددالیل خروج سرم نیتر مهمباال از  یسوددهنرخ  باوجود ها اتیمالافزایش  :(Tax) مالیات

 بر درآمدمالیاتی برخوردارند. وجود مالیات مضاعف  یها تیمعافکشورهایی است که از  به آن

 . خواهد داشت FDI بر جریانمنفی  اثر گذار سرمایه های شرکت
بر در دو کشور مالیات بپردازد. همچنین باال بودن مالیات  تواند ینم گذار سرمایهطبیعی است که      

تولیدی و خدماتی منجر به کاهش درآمد آنان پس از کسر مالیات شده و با  های فعالیتو سود  درآمد
 یافت.  اهش خواهدکنیز به کشور  FDIکاهش سطح بازدهی، ورود 

  
که مکمل اصلی سیاست اصلی جذب  .سازیسیاست بازرگانی و سیاست خصوصی. 2

الزم برای جذب  یها نهیزمنمودن  و فراهم ازین موردخارجی است. انجام اصالحات  گذاری سرمایه
بخش خصوصی و دفع موانع قانونی  اقتصاد و حمایت از یآزادساز قیاز طرخارجی  یها یگذار هیسرما
نتیجه افزایش  تجاری به مفهوم پایداری نظام تجارت خارجی و در بود. ثبات تراز خواهد مؤثر بسیار
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 نشده  اشباعهنوز  که یزمانو وسعت بازار  طرفی گستردگی و از استان خارجی گذار سرمایهاعتماد 
بازارها جلب نماید و درنتیجه اعتماد  نیدر ااقتصادی  یها تیفعالرا به  ها شرکتتوجه  تواند یمباشد 

 ان خارجی را افزایش دهد. گذار سرمایه
 
 و تر سهل تسهیالت و باشد تر یقو کشور بانکی نظام وضعیت هرچقدر  .مالی تأمینساختار . 3
 های زمینه باشد بوروکراتیک نظام و فساد فاقد ینظام دارای و دهد ارائه خود مشتریان به شتریبی

 . آورد میان خارجی بیشتر فراهم گذار سرمایه برای را الزم
 

 وجود ،در جهان خدمات و کاالها تولید فرآیند شدن تر پیچیده با .منعطفنیروی کار ماهر و . 4

 هستند تر موفق FDI در جذب کشورهایی لذا. رود نمی شمار به مزیت دیگر ،غیرماهرانه کار نیروی
 . باشند برخوردار دیده آموزش و ماهر کار نیروی از یک که
 

 جذب برای کشور یک جذابیت فساد اینکهبر دال دارد وجود قوی یشواهد .فساد اقتصادی. 5
 51 از بررسی دریک. ودش می سرمایه ورود و تجمع افت باعث و دهد می کاهش را گذاری سرمایه
 انداز پستوضیحی مختلف مانند تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ  متغیرهای گرفتن در نظر با کشور

ورود سرمایه را  ،است که فساد شده  دادهنشان  %11داخلی و صادرات مواد خام، با سطح اطمینان 
را  گذاری سرمایه ۀانگیزو لذا  زند یمسرمایه آسیب  وری بهرهسوی دیگر فساد به  . ازدهد میکاهش 

 یها رقابت در ریفسادپذ کشورهای رو نیا از. دهد می کاهش خارجی و داخلیان گذار سرمایهبرای 
 .شوند یم بازنده سرمایه جلب برای جهانی

 

  FDI بر مؤثرعوامل سیاسی و جغرافیایی 

. استکشور  کیتیژئوپلو موقعیت جغرافیایی  منظور از عوامل جغرافیایی،  .عوامل جغرافیایی. 1

ارتباط با  ۀو نحو ، جمعیت، موقعیت مکانیوهوا آباز: وضعیت  اند عبارت  کیتیژئوپلبرخی از عوامل 
. است مؤثر گذاری سرمایهبوده و دسترسی به منابع طبیعی همواره در انتقال  المللی بین های آب

 گذاری سرمایهان خارجی به گذار مایهسرهرچقدر عوامل فوق از موقعیت بهتری برخوردار باشند تمایل 
 مستقیم خارجی افزایش پیدا خواهد کرد. 
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ثبات سیاسی و  استمهم  گذاری سرمایه در جذبیکی از عوامل مهم سیاسی که  .عوامل سیاسی. 2
منفی نیروهای سیاسی  تأثیراحتمال کارشکنی یا  درواقع. ریسک سیاسی استریسک سیاسی جامعه 

. دهند میرسیدن به اهداف خویش انجام  منظور بهکه این نیروها است  ر جامعهد بر سودآوریموجود 
نامعلوم و  ای آیندهسودآوری در  در جامعهنبود امنیت  و گذاری سرمایهریسک باالی  در صورت

 گذاری سرمایهنداشته و هیچ اقدام مالی دیگری برای جذب ت خارجی جذابی گذار سرمایهنامطمئن برای 
-صفر کمجهان قرار داشته )رتبه  11ریسک ثبات سیاسی در رتبه  ازلحاظبود. ایران موفق نخواهد 

 به نسبت که است 13 نیز سیاسی ثبات ریسک شاخص و.( اشدب یم ;ریسک پر صد و ترینریسک
 در دولت اقدامات در تواند می را سیاسی ریسک ریشه. دهد مین نشان تغییری 2331 سال شاخص

 فقر دانست. و خارجی عوامل، ها دولت میان مناسبات میزبان، کشور
 

خارجی اقدام  انگذار سرمایهبرخی از کشورها جهت جلب  .FDI بر مؤثرعوامل تشویقی و حمایتی 

 تمایل با انگذار سرمایه باشد بیشتر امتیازها میزان هرچه که مسلم است ندینما یمبه اعطای امتیازاتی 
 ارد زیر اشاره نمود:مو به تواند می ارتباط نیدرا دنینما یم گذاری سرمایه به اقدام بیشتری

  
خطرات احتمالی  در برابران را گذار سرمایهعامل حمایتی است که  نیتر مهم .بیمه و قوانین بیمه. 1

سرمایه سلب  از صاحبآن  هیبر پااگر دولت قانون خاصی وضع کند که  مثال  عنوان به کند یمحفظ 
 شدن خسارت را تضمین کند.  مالکیت شود، دولت باید جبران

 

 گذاری سرمایه های شرکت ازین مورد یها نهاده واردات در مورد .های گمرکیاعطای معافیت. 2

  خارجی
 
را از  ها شرکتکه  استمالیات بر درآمد  یها تیمعاف، نیتر معمول .بر درآمدهای مالیات مشوق. 3

. بیشتر کشورها، سود را با کند یممعاف  ماه، معموالً برای سه تا ششبر درآمدپرداخت مالیات 
 .کنند یم یبند اتیمالدرصد  13تا  31از  ییها نرخ

  
  یکار محلآموزش نیروی  در امراعطای یارانه . 4
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 تراعطای تسهیالت زیربنایی و خدمات عمومی ارزان .5

 

 اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن  تضمین برگشت سود و .6

 

  گذاریجاد مناطق آزاد برای سرمایهای. 7

 راه واردات و صادرات گمرکی حقوق و عوارض حذف یا و کاهش با صنعتی –مناطق آزاد تجاری 
ع ارزی حاصله از صادرات این مناب از استفاده به یمند عالقه قابلم در و سازند یم هموار را آزاد تجارت

نوین و جذب  یها یآور فنیجاد اشتغال، دستیابی به ملی، ا انداز پسجایگزین کمبود  عنوان بهمناطق، 
 . باشند یم توجه موردکرده و  خارجی نقش مهمی را ایفا گذاری سرمایه

 در امر ینیب واقعایفای نقش مناسب درکل ساختار اقتصاد نیازمند  منظور بهمناطق آزاد ایران نیز      
و تطبیق فعالیت این مناطق با روند رشد و  . توجه به حقایق ساختار اقتصاد ایرانهستند یگذار هدف

استفاده از این ابزار را  آزادراههدایتی مناطق  یها برنامهتوسعه ایران ابتدا در بینش سپس در تعیین 
 .[1] سازد یمهموار 

 

جهان در حوزۀ صنعت رایانه در چند  های شرکترشد سریع  .وابسته یها تیو فعالصنعت رایانه 
صنعتی  عنوان بهوابسته به آن  یها تیفعالاین مدعا است که صنعت رایانه و اخیر گواهی بر  دهۀ

با رشد سریع این صنعت، حجم تقاضا برای آن  زمان هم. شود میو جهانی محسوب  محور دانش
، دارند یبرمدر جهت توسعه آن گام  دار هدفدرست و  یزیر برنامهو تنها کشورهایی که با  افتهی شیافزا

 ود که به جایگاه مناسبی در جهان دست یابند.قادر خواهند ب
اقتصادی، اگر این صنعت در سطح وسیع و جهانی عرضه ۀ بر اساس قوانین اندازه اقتصادی و حوز     

نخواهد بود و در اثر این قانون کسی که بتواند مشتری بیشتری را برای محصوالت  صرفه بهنشود، 
 موردبحثرا به بازار عرضه کند، برنده خواهد بود. در  یتر ارزانو  تر یفیکخود بیاید و محصوالت 

این است  یرواقعیغجایگاه ایران در این صنعت اطالعات ناقصی وجود دارد و یکی از دالیل این آمار 
عمومی منتشر شود.  صورت بهبرای گریز از مسائل مالیاتی، مایل نیستند که اطالعاتشان  ها شرکتکه 

شرکت  453ن متوجه شدیم که صنعتی ایرا یها شهرکصنایع کوچک و  با مراجعه به سایت سازمان
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شرکت در سطح استان  77وابسته به آن فعالیت دارند که از این تعداد  یها تیفعالرایانه و  در حوزۀ
 9کشور مشغول به فعالیت هستند. یها استانشرکت در سایر  315تهران فعالیت دارند و 

 

 پژوهششناسی روش .3

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 9شکل 

 هافرضیه

 مثبت دارد. تأثیرها SME  در جهت توسعه FDI برجذبعوامل جغرافیایی ـ 
 مثبت دارد تأثیر هوا SME در جهت توسعه FDI برجذبعوامل سیاسی ـ 
 مثبت دارد. تأثیر هاSME  در جهت توسعه FDI برجذبی پولی و مالی دولت ها سیاستـ 

 مثبت دارد. تأثیر ها SME در جهت توسعه FDI برجذب یساز یخصوصسیاست بازرگانی و ـ 

 مثبت دارد. تأثیرها SME  در جهت توسعه FDI برجذبمالی  تأمینساختار ـ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. www.sme.ir 
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 مثبت دارد. تأثیرها  SME در جهت توسعه FDI برجذبنیروی کار ماهر و منعطف ـ 

 مثبت دارد. تأثیرها  SME در جهت توسعه FDI برجذبفساد اقتصادی ـ 
 مثبت دارد. تأثیر ها SME در جهت توسعه FDI برجذبو قوانین بیمه  بیمهـ 

 مثبت دارد. تأثیرها  SME در جهت توسعه FDI برجذبگمرکی  یها تیمعافاعطای ـ 

 مثبت دارد. تأثیرها  SME در جهت توسعه FDI برجذب بر درآمدمالیات  های مشوقـ 
مثبت  تأثیر ها SME در جهت توسعه FDI برجذبآموزش نیروی کار محلی  در امراعطای یارانه ـ 

 دارد.
 مثبت دارد. تأثیرها  SME در جهت توسعه FDI برجذب  ارزان و خدماتاعطای تسهیالت زیربنایی ـ 
 مثبت دارد. تأثیرها  SME در جهت توسعه FDI جذب بر  هیسرماتضمین برگشت سود و اصل ـ 

 مثبت دارد تأثیرها  SME در جهت توسعه FDI برجذب گذاری سرمایهایجاد مناطق آزاد برای ـ 
 

کوچک و متوسط  های شرکتجامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل  .آماری ۀجامعه و نمون
(SME فعال در صنعت رایانه و ها )وابسته در سطح کشوری که بنا به استناد صنایع  یها تیفعالی

 311که با استفاده از فرمول کوکران جامعه نامحدود تعداد  استمورد  453کوچک و متوسط شامل: 
 قرار خواهد گرفت. بررسی موردتصادفی  یریگ نمونهاست و روش  آمده  دست بهشرکت 

 
  

N= 
1962∗0.5∗0.5

0.052 (9)رابطه                                                                      385=    

 

N: آماری ۀنحجم نمو 
p, q1/3آماری است در اینجا چون  ۀ: نسبت وجود و عدم وجود صفت آماری در جامعp= ،1/3 است  
 q= آید میبه دست. 

Z: مقدار z  است 15/9برابر  
d است. شده  گرفتهدر نظر  31/3که  است: مقدار خطا 
 

ه و امکان ب رهایمتغبا توجه به موضوع پژوهش و ملموس بودن عوامل و  .هاروش گردآوری داده
 موردکه اطالعات  استتوصیفی  یها پژوهشکار گیری نتایج این پژوهش کاربردی است و از نوع 

 بندی اولویت. برای شناسایی بهتر و شود می یگردآورتوسط پرسشنامه  ها هیفرضبرای آزمون  نیاز
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القات حضوری در از طریق م ها پرسشنامه و تدوین شد سؤال 31شامل  یا پرسشنامهعوامل کلیدی، 
در سطح کشوری ارائه و ارسال شد و  ها استاناستان تهران و دورنگار و پست الکترونیک برای سایر 

 ها شرکتپرسشنامه برای مدیریان اصلی این  بررسی موردبرای هر شرکت با توجه به تعداد نمونه 
 رهایمتغ یمعنادارن ضریب و تعیی ها پرسشنامه یگردآوراست. پس از توزیع و  شده  ارائهجهت تکمیل 

وابسته به آن مطابق با  یها تیفعالکوچک و متوسط فعال در صنعت رایانه و  های شرکتکه از میان 
از طریق آزمون  ها دادهفرمول تعیین حجم نمونه از کارشناسان و مدیران این حوزه صورت گرفت، این 

 بندی اولویتمستقیم خارجی  اریگذ سرمایهفریدمن، شناسایی و عناصر تدوین راهبرد جهت جذب 
 گردیدند.

 
اعتبار هر پژوهش، به معتبر بودن ابزار گردآوری اطالعات آن پژوهش  .روایی و پایایی پرسشنامه

است  شده  استفاده ها داده آوری جمعبستگی دارد. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه و مصاحبه جهت 
در این پژوهش که مطمئن شویم تا چه اندازه یک  شده  هگرفتبرای اطمینان از روایی ابزار به کار 

 شده مطرحکند از عوامل  یریگ اندازهرا  نظر مورد های ویژگی تواند میمتغیر با مفهوم سازگار است و 
پایایی اشاره به  ازلحاظو  شود میمستقیم خارجی استفاده  گذاری سرمایهدر اسناد علمی جهت جذب 

در شرایط  یکسان  یریگ اندازهرا دارد که این ابزار  یریگ اندازهفنی ابزار  یها ویژگیقابلیت اعتماد به 
 .آورد یمتا چه اندازه نتایج یکسان به دست 

)ارتباط کامل( است. در این پژوهش برای  +9ضریب قابلیت اعتماد از صفر )عدم ارتباط( تا  ۀدامن     
 باخکروناست که ضریب آلفای  شده  استفاده باخکرونتعیین پایایی آزمون از روش آلفای 

پژوهشی  های پرسشنامهکه با توجه به اینکه حداقل ضریب اعتبار الزم برای  است 12/3 شده محاسبه
 پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است. درنتیجههست  7/3
 
 ها. تحلیل یافته4

با تحلیل تک متغیره میانگین و  از طریق پرسشنامه، بنا به آمار توصیفی ها دادهپس از دریافت      
و سپس در تحلیل چند متغیره با  گردد میجداگانه محاسبه  طور بهانحراف معیار فرضیات تحقیق 

 سنجش موردبستگی متغیرهای فرضیات هم  ناواتسون میز-استفاده از رگرسیون گیری آزمون دوربین
 مؤثرعوامل  بندی اولویت SPSS افزار نرمیق کارگیری آزمون فریدمن از طرهو در انتها با ب گیرد میقرار 

 .پذیرد میمستقیم خارجی در بستر تجارت جهانی صورت  گذاری سرمایهدر تدوین راهبرد جذب 
 



 39                                                                                        ...در یخارج یممستق گذارییهراهبرد جذب سرما ینتدو

 

است. چولگی به  شده  ارائهتحقیق  یرهایمتغدر جدول زیر آمار توصیفی  .های تک متغیرهتحلیل
به  ها پاسخسط است و چولگی به راست تمرکز به سمت باالتر از متو ها پاسختمرکز  دهنده نشانچپ 

 از متوسط است. تر نییپاسمت 

 
 پژوهش آمار توصیفی متغیرهای .2جدول 

 آماره/ متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

915/3 171/3- 731/3  75/3  سیاست پولی و مالی دولت 

211/3 141/3- 724/3 74/3  فساد اقتصادی 

343/3 714/3- 119/3 23/4  های گمرکیاعطای معافیت 

775/3- 999/3- 194/3 51/3  مالیات بر درآمد های مشوق 

411/3- 233/3 744/3 41/3  تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن 

317/3- 391/3- 724/3 51/3  عوامل جغرافیایی 

123/3- 295/3- 515/3 79/3  بیمه و قوانین بیمه 

351/3- 233/3- 731/3 55/3  مالی تأمینساختار  

939/3- 321/3- 515/3 13/3  نیروی کار ماهر و منعطف 

321/3- 214/3- 721/3 51/3  عوامل سیاسی 

911/3- 971/3- 513/3 73/3  تراعطای تسهیالت زیربنایی و خدمات ارزان 

 سازیسیاست بازرگانی و سیاست خصوصی 4 532/3 241/3 -233/3

713/3- 333/3 593/3 71/3  محلی آموزش نیروی کار در امراعطای یارانه  

 گذاریایجاد مناطق آزاد برای سرمایه 11/3 574/3 -373/3 -413/3

 پژوهشهای منبع: یافته
 

از متغیرهای  هرکدام تأثیردر این بخش از روش رگرسیون جهت شناسایی  .تحلیل چند متغیره
 است. شده  گرفتهآزمودن اعتبار کلی پژوهش بهره مستقل بر متغیرهای وابسته جهت 

واتسون برای بررسی استقالل  -نخستین گام در تحلیل امکان استفاده از رگرسیون آزمون دوربین      
 است. شده  گرفتهقرار  مدنظرخطاها 

نشود و خطاها باهمدیگر همبستگی داشته باشند، امکان  تأییدچنانچه فرضیه استقالل خطاها      
 گیری رگرسیون وجود ندارد.بکار
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قرار گیرید وجود همبستگی بین خطاها و فرضیه صفر رد  1/2تا  1/9اما اگر این آماره در بازه      
این  های دادهچون  طور همیناست.  92/2واتسون  -شود. در این تحقیق مقدار آزمون دوربین می

 ست.خیلی ضعیف ا خودهمبستگیپژوهش مقطعی است، امکان وجود 
مستقل  متغیرهای. تمام استمتغیر مستقل در تخمین معادله رگرسیون  تأثیرمقدار بتا، بیانگر      

متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نمایش  تأثیراتدرصد بوده و  1دارای ضریب معناداری کمتر از 
 .دهد می
 

 تحلیل رگرسیون .3جدول 

𝐑𝟐 Sig Beta F آماره/متغیر 

 سیاست پولی و مالی دولت 113/57 313/3 33/3 912/3

 فساد اقتصادی 321/13 312/3 33/3 924/3

 گمرکی های معافیتاعطای  12/49 391/3 33/3 31/3

 مالیات بر درآمد های مشوق 214/25 211/3 33/3 351/3

 تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن 934/31 335/3 33/3 314/3

 عوامل جغرافیایی 979/41 335/3 33/3 335/3

 گذاری سرمایهایجاد مناطق آزاد برای  393/37 3/3 33/3 31/3

 بیمه و قوانین بیمه 42/52 375/3 33/3 942/3

 مالی تأمینساختار  491/34 211/3 33/3 313/3

 نیروی کار ماهر و منعطف 71/19 442/3 33/3 911/3

 وامل سیاسیع 13/55 311/3 33/3 91/3

 تر ارزاناعطای تسهیالت زیربنایی و خدمات  52/13 491/3 33/3 975/3

 سازی خصوصیسیاست بازرگانی و سیاست  21/49 394/3 33/3 31/3

 آموزش نیروی کار محلی در امراعطای یارانه  31/11 437/3 33/3 91/3

 پژوهش هایمنبع: یافته

 
در تدوین راهبرد  مؤثر عمل بندی اولویتای بررسی چگونگی در این تحقیق از آزمون فریدمن بر     

بر طبق فرمول آزمون فریدمن و  که یطور به. شود میمستقیم خارجی استفاده  گذاری سرمایهجذب 
موجود به عبارت ریاضی به شرح زیر  رتبه این عوامل بر اساس spas 91 افزار نرممحاسبه آن توسط 

 است.
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𝑘𝑛 (𝑘+1)
∑ 𝑅𝑗

2𝑘
𝑗=1 − 3𝑛(𝑘 + 1) 

 

: H0 ها، این عوامل در تدوین راهبرد جذب نامههای دریافت شده از پرسشبا توجه به پاسخ
 گذاری مستقیم خارجی از اهمیت یکسانی برخوردار هستند. سرمایه

: H1 ذب ها، این عوامل در تدوین راهبرد جنامهشده از پرسشهای دریافتبا توجه به پاسخ
 .یستندگذاری مستقیم خارجی از اهمیت یکسانی برخوردار ن سرمایه

 4فریدمن به نتایج جدول  ینا پارامترپذیرش یا عدم پذیرش این ادعا، با استفاده از آزمون  برای     
 .رسیم می

 
 . نتایج آزمون فریدمن4جدول 

 
 

مقدار  که است آمده  دست به 333/3ا برابر ب sig، مقدار شود میمشاهده  4 جدولکه در  گونه همان     
و  پذیرش  غیرقابلدرصد  11و بنابراین فرض صفر آماری در سطح معناداری  است% 1آن کمتر از 

. جدول گیرد میقرار  تأییدعوامل مذکور مورد  بندی اولویت. بدین ترتیب، شود میفرض یک پذیرفته 
مستقیم خارجی را به  گذاری سرمایهبرد جذب در تدوین راه مؤثرعوامل  بندی اولویتنتایج  1شماره 

 .دارد میترتیب درجه اهمیت بیان 
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 گذاری مستقیم خارجیسرمایه برجذب مؤثربندی عوامل اولویت .1جدول 

 مؤثرعوامل  میانگین رتبه اولویت

 تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن 23/93 9

 گمرکی های معافیتی اعطا 17/1 2

 بیمه و قوانین بیمه 31/1 3

 سیاست پولی و مالی دولت 11/1 4

 سازی خصوصیسیاست بازرگانی و سیاست  52/1 1

 عوامل سیاسی 14/1 5

 مالی تأمینساختار  29/1 7

 مالیات بر درآمد های مشوق 17/7 1

 گذاری سرمایهایجاد مناطق آزاد برای  92/7 1

 کار ماهر و منعطفنیروی  15/5 93

 فساد اقتصادی 72/5 99

 عوامل جغرافیایی 37/5 92

 تر ارزاناعطای تسهیالت زیربنایی و خدمات  92/5 93

 کار محلیآموزش نیروی  در امراعطای یارانه  32/5 94

 پژوهش های یافتهمنبع:       
 

 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

 غیرقابلاقتصادی و سیاسی هر کشوری  ۀدر چرخ کوچک و متوسط های شرکتاهمیت فعالیت      
مستقیم خارجی به جهت بهبود و قوت بخشیدن به این  گذاری سرمایهحتم  طور بهو  است پوشی چشم 

که  تأثیری. با توجه به کند میرشد و توسعه تجارت جهانی را ایفا  راه در ای کننده تعییننقش  ها فعالیت
کوچک و متوسط  های شرکتدر رفع مشکالت و مسائل  اندتو میمستقیم خارجی  گذاری سرمایه

رو هستند هکوچک و متوسط با آن روب های شرکتداشته باشد و همچنین مسائل و مشکالتی که 
رفع شود و متعاقباً با  شود میمستقیم خارجی حاصل  گذاری سرمایهمثبتی که از  تأثیرند با توان میاغلب 
از نتایج حاصل  توان میخارجیان  فکری همیه و نیز در برخی موارد حاصل از ورود سرما افزایی هماین 

 گردید و میانبری در پیمودن راه توسعه فراهم نمود. مند بهرهاز تجربیات آنان 
در مورد امکان برطرف کردن  آمده عمل بهموانع و مراحل فرآیند این توافقات و پژوهش  ۀبامطالع     

تضمین به ترتیب اولویت:  اند قرارگرفته تأییدپژوهش مورد  های ضیهفراین موانع مواردی که از طریق 
 گمرکی، های معافیتبرگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آن، اعطای 
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، عوامل سازی خصوصیبیمه و قوانین بیمه، سیاست پولی و مالی دولت، سیاست بازرگانی و سیاست 
، گذاری سرمایهمالیات بر درآمد، ایجاد مناطق آزاد برای  های شوقممالی،  تأمینسیاسی، ساختار 

نیروی کار ماهر و منعطف، فساد اقتصادی، عوامل جغرافیایی، اعطای تسهیالت زیربنایی و خدمات 
 بندی رتبه ترین کم، دارای اهمیت از بیشترین تا کار محلیآموزش نیروی  در امر، اعطای یارانه تر ارزان
 .اند شده
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