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  :چکیده

براي دستیابی به اهداف اقتصادي و گاه سیاسی  هاتمناطق آزاد تجاري بعنوان یکی از ابزارهاي دول

پیش با  اهسال. کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده و مناطق آزاد تجاري مختلف از کشورها است

شغلی، انجام صادرات و کسب درآمدهاي ارزي و  يهافرصتخارجی، ایجاد  يهاهیسرمااهداف جذب 

از فعالیت  هاسال. ولی آنچه که پس از گذشت اندشدهپیشرفته تعریف و ایجاد  يهايفناوردستیابی به 

اي براي کاالهاي وارداتی است. بدون شک دستیابی به اهداف این مناطق حاصل شده است، دروازه

 گذارانهیسرمااست. در این میان همکاري  ترنهیبهو  ترقیدق ياهيزیربرنامهایجاد این مناطق در گرو 

در  رونیازاداخلی است.  يهاشرکت یتجربگکمخارجی و داخلی در مناطق آزاد امري متداول در عین 

این تحقیق تالش شده است با شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید منطقه آزاد ارس بعنوان 

داخلی و خارجی در این مناطق شناسایی شوند.  گذارانهیسرمال گر همکاري مورد مطالعه، عوامل تسهی

پرداخت شده است.  راهبردهاي تدوین شده يبندتیاولوبه  TOPSISسپس با استفاده از ابزار ریاضی 

نیمه  يهامصاحبه. ابزار پژوهش نیز استکمی) -لحاظ روش یک تحقیق ترکیبی (کیفی این تحقیق از

جامعه آماري پژوهش نیز مدیران و کارشناسان ارشد سازمان  .باشدیمساختار یافته و پرسشنامه 

گر این مشارکت عوامل مدیریت، در نتیجه فاز کیفی پژوهش عوامل تسهیل .باشدیممنطقه آزاد ارس 

می و تدوین و فراملی شناسایی شدند. در فاز ک فرهنگی -حقوقی، گسترش روابط، اجتماعیزیرساخت، 

کالن سازمان منطقه  يهاياستراتژرسوخ در بازار و توسعه محصول بعنوان  يهاياستراتژ استراتژي نیز

  .بندي شدندتدوین و اولویت هاآنعملیاتی در راستاي  يهابرنامهو  هاياستراتژآزاد استخراج شده و 

  .SWOT ،TOPSIS ارس، مناطق آزاد، ،مشترك يگذارهیسرما گر،عوامل تسهیل ،خارجی يگذارهیسرما :هاواژه کلید
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  مقدمه

اصلی و فرعی تحقیق بیان شده و خالء موجود در در این فصل پس از بیان مسئله اصلی تحقیق سواالت   

ها و انجام تحقیق بطور خالصه تبیین گیرد و سپس روش و ابزار گردآوري دادهمسئله مورد بررسی قرار می

  شود.می

  مسئلهبیان  - 1- 1

افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. یکی از مصادیق این دگرگونی حرکت 

گفت که یکی از عوامل موثر  توانیماقتصاد به سمت جایگزینی تحرك سرمایه به جاي تحرك کاالست. به جرات 

که کشورهاي کمتر توسعه یافته اي خارجی به عنوان وسیله يگذارهیسرماهاي نسبی در این امر توجه به مزیت

 آموزش تکنولوژي، انتقال). 2013، 1باشد (مارسونتوانند به رشد اقتصادي مناسبی دست یابند، میتوسط آن می

 خارجی يگذارهیسرما ورود پیامدهاي از همه دیگر مهم موارد و داخلی گذارانهیسرما تشویق انسانی، نیروي

 .)1393(سلیم و همکاران، و  )2015 ،2پکاس( شوندیم کشور یک اقتصادي رونق و رشد سبب که هستند

 گذارانهیسرمادر جهت افزایش صادرات، اشتغالزایی، جذب  ییهاتیقابلبا داشتن نیز مناطق آزاد تجاري 

نقش  توسعهدرحالکشورهاي  ژهیوبهتوانند در اقتصاد کشورها خارجی، جذب گردشگران داخلی و خارجی و ... می

دلیل افزایش میزان صادرات  نیتریاصل .)2011، 3(پاك و مجد) و 1390(قالیباف و کرمی،  مهمی ایفا کنند

ي اخیر ایجاد مناطق آزاد تجاري است. این اتفاق عالوه بر این که نتیجه حذف در دهه توسعهدرحالکشورهاي 

، بلکه نتیجه جهانی شدن اقتصاد این کشورها و ایجاد شبکه بزرگتري از اقتصاد ستهاتعرفهو  هاتیمحدود

 کشور به را سرمایه مدیریت و توانند تکنولوژيمی آزاد مناطق که دارد وجود اعتقاد این امروزه. باشدمیکشورها 

 با همسو و توسعه مسیر در را کشور و کرده تلفیق نوین فنی دانش و علم با را داخلی تولید عوامل کنند، وارد

 نسبی هايبرتري از گیريبهره و جهانی به بازارهاي ورود براي يالهیوس آزاد مناطق دهند. قرار جهانی اقتصاد

کار  به جهانی اقتصاد با ملی اقتصاد کاتالیزور ارتباط عنوان به و باید بوده یالمللنیب بازرگانی در داخلی اقتصاد

هاي ملی در بخش توجه به ضرورت پیگیري اهداف کالندر کشور ما نیز با  ).87روند (افتخاري و همکاران، 

                                                
1. Tajul Ariffin Masron 
2. Panagiotis Pegkas 
3. Ali Pak and Farhad Majd 
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گذاري خارجی توجه ویژه به شرایط تسهیل روابط و همکاري سرمایه گذاران داخلی و مختلف من جمله سرمایه

  خارجی امري ضروري است.

  هاي) پژوهشالسوال (سو -2- 1

  شوند.میسواالت اصلی و فرعی پژوهش به شرح زیر مطرح 

  الف) سوال اصلی

 گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاري کدامند؟تسهیل همکاري مشترك سرمایه عوامل

گذاران داخلی و خارجی به چه صورت هاي تدوین شده جهت تسهیل همکاري سرمایهاولویت استراتژي

 باشد؟می

  ب) سواالت فرعی

صنعتی ارس براي جذب مشارکت - ها و تهدیدهاي موجود در منطقه آزاد تجاريفرصت -1

 خارجی کدامند؟ گذارهیسرما

گذاران نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد تجاري (منطقه آزاد ارس) براي جذب مشارکت سرمایه  -2

 داخلی و خارجی کدامند؟

  هدف (اهداف) پژوهش -3- 1

  اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

 گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاري.سرمایه عوامل تسهیل همکاريشناسایی  -1

گذاران داخلی و جهت تسهیل همکاري مشترك سرمایه شدهنیتدوهاي استراتژي يبندتیاولو -2

 خارجی.

شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق آزاد تجاري (منطقه آزاد ارس) براي جذب مشارکت  -3

 گذار خارجی.سرمایه

صنعتی ارس براي جذب - ها و تهدیدهاي موجود در منطقه آزاد تجاريشناسایی فرصت -4

 خارجی. گذارهیسرمامشارکت 
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  پژوهش تیاهمضرورت و  -4- 1

خارجی بر توسعه کشور قابل انکار نیست تا حدي که بدون آن توسعه حداقل در  يگذارهیسرمااهمیت تأثیر 

کشورهاي در حال توسعه امکانپذیر نیست. امروزه حتی کشورهاي صنعتی براي جذب سرمایه خارجی با هم 

  .کنندیمرقابت 

ت. همچنین در بوده اس يگذارهیسرما رشد در کشور ما همیشه بیشتر از اندازپسرشد گذشته،  يهاسالدر 

 مرحلهبه رو بوده است. این پدیده در  گذاري روبهینه منابع سرمایهر گذشته کشور ما با فرار سرمایه و تخصیص غی

به تولید و نسبت  يگذارهیسرماپائین بودن سطح  در کشور است. يگذارهیسرمااول نشان دهنده محیط نامساعد 

داخلی  يگذارهیسرماخارجی به سرمایه داخلی نشان دهنده آن است که باید محیط را براي  يگذارهیسرماناچیز 

خارجی نیز به عنوان  يگذارهیسرماساماندهی کرده و آن را به صورتی جدي تشویق کنیم و همزمان با آن، به 

  م.مکملی ضروري بپردازی

گذاري خارجی جذب شده در مناطق آزاد همچنین عدم وجود آمار و ارقام دقیق در خصوص میزان سرمایه

بندي نحوه گذاري خارجی در سرزمین اصلی و عدم وجود تقسیمتجاري صنعتی کشور و حتی آمار سرمایه

 افزاید.گذاران و فعاالن داخلی بر اهمیت انجام مطالعات بیشتر در این زمینه میگذاري با سرمایهمشارکت و سرمایه

  پژوهشها) و روش مواد (داده -5- 1

  .میکنیمزیر را براي اجرا دنبال کمی) است و مراحل  - این پژوهش از نظر روش انجام، ترکیبی (کیفی

ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد منطقه آزاد ارس و همچنین مدیران ارشد  .1

همکاري  يدهایتهدو  هافرصتخارجی موجود در منطقه آزاد، نقاط قوت، ضعف،  گذارانهیسرما

ارس شناسایی در منطقه آزاد  هاهمکاري آن گرداخلی و خارجی و همچنین عوامل تسهیل گذارانهیسرما

 .میکنیم

هاي ارزیابی عوامل ، ماتریسمحقق ساخته يهاپرسشنامهدر ادامه با استفاده از با استفاده از  .2

 دهیم.داخلی و خارجی را تشکیل می

وهش، پس از استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و س در راستاي نیل به اهداف پژسپ .3

به  SO,ST,WT,WO يهاياستراتژجهت تدوین  TOWSهاي کالن، ماتریس استخراج استراتژي

 .شوندیمکار گرفته 

ها اقدام نسبت به اولویت بندي استراتژي BT Topsis Solverبا استفاده از نرم افزار  .4

  کنیم.می
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  پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز براي یوسا - 6- 1

است. بدین صورت که هم از اینترنت، مجالت و مقاالت تخصصی و  ياکتابخانهروش این پژوهش، میدانی و 

اي از نمونه مورد نظر جمع آوري اطالعات پرسشنامهابزار مصاحبه و  تحقیقات مشابه خارجی و هم از طریق

آن در منابع مختلف مطرح  در مورداي عالوه بر مزایایی که روش پرسشنامه. علت استفاده از شودیماستفاده 

مختلف را  يهابخشو امکان مقایسه نتایج  گرددیمگردیده است، باعث ایجاد یک وحدت رویه در کار تحقیقاتی 

 TP Topsis Solverهمچون کاربردي  هايافزارنرماز پژوهش فوق  يهالیتحلجهت انجام . سازدیممیسر 

  استفاده خواهیم کرد.

  مدت اجراي پژوهش - 7- 1

  .ماه ششاز زمان تصویب به مدت  

 کنندههمکاري  مؤسسات - 8- 1

 سازمان منطقه آزاد ارس  

 صنعتی و ویژه اقتصادي - شوراي عالی مناطق آزاد تجاري  

  اقتصادي و فنی ایران يهاکمکو  يگذارهیسرماسازمان  

 سازمان توسعه تجارت  

  )پژوهش(بخش عملی  پژوهشي محل اجرا -9- 1

و همچنین  يگذارهیسرمادر این پژوهش منطقه آزاد ارس به سبب مزایاي رقابتی و گمرکی و قانونی 

  دسترسی آسان به این منطقه به عنوان منطقه آزاد مورد بررسی انتخاب شد.

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها - 10- 1

  تعاریف مفهومی -1- 10- 1

ها و خصوصیاتی است که گذاري خارجی آن دسته از ویژگیهنقاط قوت در سرمای منظور ازنقاط قوت: 

  گذاران شوند.توانند تبدیل به توانایی شده و موجب جذب هرچه بیشتر سرمایهمی

و نارسایی هستند که مانع از جذب و فعالیت  هاتیمحدودنقاط ضعف یک سازمان نقاط ضعف: 

  .شوندیمدر یک منطقه  گذارانهیسرما

عبارتست از هر نوع شرایط، موقعیت و یا حالتی که امکان پیشرفت، توسعه و بهبود را براي یک فرصت: 

  منطقه یا سازمان بوجود آورد.



 

6 

 

پذیري را میسر میکاهش آسیب بقا و تهدید نقطه مقابل فرصت است و با شناخت تهدیدها امکان تهدید:

  ).4دانش نامه سرمایه گذاري( کنیم

است که در کشور خارجی بجز کشور  گذاريگذاري خارجی نوعی سرمایهسرمایهسرمایه گذاري خارجی: 

شود و هدف از آن کسب منافع پایدار در یک بنگاه است که حاکی از آن است که منشا سرمایه انجام می

  ).5پولالمللی گذاري حتما به دنبال کنترل کردن بنگاه مربوط خواهد بود (صندوق بینسرمایه

گذاران داخلی و شود که شرایط بهتري را براي سرمایهبه آن دسته از عوامل اظالق میگر: عوامل تسهیل

 ).6خارجی جهت فعالیت ایجاد کند(سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غیر بندري است که از شمول برخی از مقررات  منطقه آزاد:

عمومی کشور متبوع، خارج است و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی و جاري 

دو هدف  نوانخارجی و جذب فناوري مدرن به ع يگذارهیمعافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات با جذب سرما

  ).2014 ،7انگی( کنندیکمک م یاصل نیعمده به توسعه سرزم

 دیجد يگذارهیسرما ای يهمکار کیبه صورت  توانیمشترك را م يگذارهیسرما: مشترك گذاريسرمایه

(اسکندري و نظري  گرددیمنعقد م اشیو طرف خارج زبانیو در کشور م یشرکت محل کی نینمود که ب فیتعر

1387(.  

  تعاریف عملیاتی - 2- 10- 1

هاي نتیجه تحلیل محتواي داده حاضر نقاطی است که درمنظور از نقاط قوت در پژوهش نقاط قوت: 

 شوند.خروجی مصاحبه بعنوان نقاط مثبت محیط درونی شناسایی می

هاي منظور از نقاط ضعف در پژوهش حاضر نقاطی است که در نتیجه تحلیل محتواي دادهنقاط ضعف: 

  شوند.خروجی مصاحبه بعنوان نقاط منفی محیط درونی شناسایی می

هاي خروجی پژوهش حاضر نقاطی است که در نتیجه تحلیل محتواي داده منظور از فرصت درها: فرصت

  شوند.مصاحبه بعنوان نقاط مثبت محیط بیرونی شناسایی می

هاي خروجی منظور از تهدید در پژوهش حاضر نقاطی است که در نتیجه تحلیل محتواي دادهتهدید: 

  شوند.مصاحبه بعنوان نقاط منفی محیط بیرونی شناسایی می

                                                
4. Investopedia 
5. IMF - International Monetary Fund 
6. Organization of Economic Cooperation and Development 
7. Shanping Yang and Inmaculada Martinez 
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شود که از یک کشور خارجی متقاضی گذاران اطالق میبه آن دسته از سرمایهگذاري خارجی: مایهسر

  باشند.می ارس گذاري در منطقه آزادسرمایه

عبارتست از عواملی که در نتیجه فاز کیفی پژوهش و پس از تحلیل کیفی بعنوان عوامل تسهیل گر: 

  شوند.خارجی شناسایی می گذاران داخلی والزامات سهولت همکاري سرمایه

  صنعتی ارس. -عبارت است از منطقه آزاد تجاري منطقه آزاد:

شود که بخشی از آورده آنها گذاري اطالق میهاي سرمایهبه آن دسته گروهگذاري مشترك: سرمایه

  خارجی و بخش دیگري داخلی باشد.



 

 

 

  

  

 

 

  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش

   



 

 

 

  

 

  

  

  مقدمه -2-1

از مفاهیم بکار برده شده و ادبیات  اعم مفاهیم نظري پیشینه و ادبیات پیرامون بحث به ابتدا فصل این در

گذاران و نقاط ضعف و قوت مناطق مشارکت سرمایه گذاري خارجی، مناطق آزاد تجاري صنعتی،پیرامون سرمایه

 عملی گذاران داخلی پرداخته سپس تحقیقاتها با سرمایهگذاران خارجی و مشارکت آنآزاد در جذب سرمایه

کشور  خارج در شده تحقیقات انجام و کشور داخل در شده انجام تحقیقات ترتیب به موضوع با مرتبط شده انجام

  کنیم.می بیان پژوهشرا در قالب پیشینه 

  سازمان - 2-2

 به سازمان است. به عبارت دیگر، باز سیستم ویژه تر سیستم (نظام) به کلی مفهوم از خاصی نوع 8سازمان

 واکنش و و کنش ارتباط هم با که است شده تشکیل اجزایی و عناصر از ايمنظومه از باز سیستم یک عنوان

 هاانسان اجتماع که از است اجتماعی نهادي آورند. بطور کلی سازمان،می وجود به را واحد کل داشته و متقابل

  ).1394 است (میرکمالی، گرفته شکل جامعه نیاز چند یا یک تأمین براي

  گذاريسرمایه - 2-3

شود که در آینده سودي یا تحسینی ایجاد کند. از دید باشد که خریداري مییک دارایی می 9گذاريسرمایه

شود بلکه در آینده ثروت ایجاد خواهد کرد. در گذاري خرید کاالیی است که امروز استفاده نمیاقتصادي سرمایه

یا با قیمتی باالتر از قیمت گذاري خرید یک دارایی است که در آینده درآمدي کسب کرده و مباحث مالی سرمایه

  گذاري).نامه سرمایهخرید بفروش خواهد رسید (دانش

 به امید به) است مشخص معموال که( حاضر حال در ارزشی کردن فدا گونه هر از است عبارت گذاريسرمایه

  عبارت به). است نامعلوم آن کیفیت یا اندازه معموال که( آینده زمان در ارزشی گونه هر آوردن دست

نظرش  مورد که خاصی ارزش آینده در آن قبال در تا کندمی فدا را مشخصی ارزش حاضر، حال در گذارسرمایه

آینده  در آن از مشخصی سودهاي آوردن بدست امید به سهام خرید بابت وجهی پرداخت مثل آورد؛ بدست است

  ).1389(شورورزي و آزادوار، 

                                                
8. Organization 
9. Investment 



 

 

 

  گذاريانواع سرمایه - 1- 2-3

  کنند.بندي میهاي مختلفی تقسیمگذاري را به روشسرمایه

  گذاريسرمایه موضوع اساس بر .1

 شود.می تقسیم مالی گذاريسرمایه و واقعی گذاريسرمایه دسته دو به موضوع حسب بر گذاريسرمایه

 واقعی دارایی نوعی حاضر، زمان در ارزشی کردن فدا با فرد که است گذاريسرمایه نوعی واقعی گذاريسرمایه

 این از اينمونه آپارتمان، یا ملک خرید. است واقعی دارایی گذاري،سرمایه موضوع واقع در. آوردمی بدست

 آن نتیجه که مالی دارایی نوعی حاضر، ارزش کردن فدا ازاي در فرد مالی، گذاريسرمایه در. است گذاريسرمایه

 اوراق یا عادي سهام مثل بهادار اوراق در گذاريسرمایه. آوردمی بدست است نقد وجوه از جریانی معموال

 گذاريسرمایه شود،می سود شکل به نقد وجوه از جریانی دریافت به محق پول، پرداخت ازاي در فرد که مشارکت،

  .شودمی محسوب مالی

  گذاريسرمایه مدت یا زمان اساس بر .2

 یک از بیش یا مدت بلند و سال یک تا حداکثر یا مدت کوتاه به توانمی را گذاريسرمایه زمان، حسب بر

  .کرد تقسیم سال

  گذاريسرمایه ریسک یا خطر حسب بر .3

 وجود یقین منافع این تحقق به نسبت و آیدمی بدست آینده در گذاريسرمایه از حاصل منافع که آنجا از

. اندمواجه ریسک یا گذارسرمایه نظر مورد منافع تحقق عدم احتمال از درجاتی با هاگذاريسرمایه انواع پس ندارد

 توانمی را گذاريسرمایه نوع سه باشد، چقدر) ریسک یا( آتی منافع نیافتن تحقق احتمال یا میزان اینکه اساس بر

  ساخت. متمایز یکدیگر از

 متناسب. ریسک با گذاريسرمایه  

 بازي). (سفته بیشتر نسبی ریسک با گذاريسرمایه  

 قمار( ریسکی یا خطر پر گذاريسرمایه.( 

 با متناسب آن ریسک که است گذاريسرمایه نوعی گذاري،سرمایه خالصه طور به یا متناسب گذاريسرمایه

 گذاريسرمایه نوعی بازي، سفته یا بیشتر نسبتا ریسک با گذاريسرمایه. رودمی انتظار آن از که است ايبازده

 ریسکی بسیار گذاريسرمایه باالخره و کندمی تقبل بیشتري رسیک بازده، کسب براي گذارسرمایه آن در که است

شود ( می متحمل زیادي بسیار ریسک بازدهی آوردن بدست براي فرد آن در که است گذاريسرمایه نوعی قمار، یا

  ).1389) (مقدسی، 1383باستانی و رازینی، 
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  زیرند. شرح به و متنوع دارند وجود بازارها در که گذارانیسرمایه

  حقیقی اشخاص) 1

بهادار یا هر نوع  اوراق فروش یا خرید به اقدام گذاريسرمایه از انتفاع امید به بیشتر که هستند گروهی

 بدست همچون دیگري هدف است ممکن ،باشد زیاد افراد این سرمایه وقتی ،موارد برخی در. کنندمی دارایی دیگر

  .شود دنبال نیز شرکت آن سهام از باالیی درصد خرید طریق از شرکت کنترل گرفتن

  حقوقی اشخاص) 2

و  متنوع دارند، بازارها در بسزایی تاثیر ،مالی منابع حجم و عمل وسعت دلیل به معموال که اشخاص این

  زیرند. شرح به هاآن ترینمهم از برخی

 بازده کسب است، رایج بیشتر که اولی. شوندمی بازار وارد دلیل دو به معموال که هستند موسساتی: هابانک

 از است عبارت است خاصی شرایط تابع معموال که دومی، و دارد قرار آنان نزد سپرده شکل به که است وجوهی از

 بهادار اوراق تقاضاي یا عرضه طریق از بانکها نقش این در. بهادار اوراق براي نقدینه و سیال بازاري حفظ و ایجاد

  .کنندمی ایفا را بازار کردن متعادل نقش دارد، وجود تعادل عدم هاآن براي که هنگامی

 حق شامل معمول که ورودي جریان: اندمواجه وجوه جریان دسته دو با بیمه هاي: شرکتبیمه هايشرکت

 شامل عمدتا که خروجی جریان و گرددمی اشخاص غیر و اشخاص بیمه موضوعات بابت وصولی هايبیمه

 برقرار مطلوب تعادلی جریان دو این بین اینکه براي. است آن نظایر و افراد عمر انداز پس پرداختی، هايخسارت

 بیمه هايشرکت. کنند گذاريسرمایه را خود وجوه از ايعمده بخش کنندمی سعی معموال بیمه هايشرکت شود،

  .دارند بازار این در بسزایی تأثیر مالی، منابع توجه قابل حجم لحاظ به معموال

 اند. یکمواجه وجوه جریان دسته دو با بیمه هايشرکت مانند نیز موسسات اینبازنشستگی:  هايصندوق

 و است کمی رقم وجوه، خروجی جریان با مقایسه در غالبا که افراد بازنشستگی کسور به مربوط هايوصولی دسته

). خروجی جریان( باشدمی توجهی قابل رقم معموال که بازنشستگی حقوق به مربوط هايپرداخت دوم دسته

 براي را خود دسترس در وجوه خروجی، و ورودي جریان دو این بین تعادل ایجاد براي بازنشستگی هايصندوق

 اوراق انواع در گذاريسرمایه که کنندمی گذاريسرمایه مختلف اشکال به ورودي جریان تقویت و بازده کسب

 بازار در بسزایی تاثیر مالی، توجه قابل منابع دلیل به نیز مؤسسات این. باشندمی هاآن ترینرایج از یکی بهادار

  .دارند

 برخی و سهم فروش طریق از که هستند مؤسساتی گذاريسرمایه هايشرکت گذاري:سرمایه هايشرکت

 قرضه اوراق و سهام در را هاآن و کرده، آوريجمع را افراد و کنندگان انداز پس مالی منابع قرضه، اوراق موارد،

 به شاید خود، اندك اندازپس با افراد، که است این در مؤسسات این اهمیت. کنندمی گذاريسرمایه هاشرکت سایر



 

 

 

 وجوه، کردن کاسه یک با ها،شرکت قبیل این اما کنند گذاريسرمایه خود نظر مورد بهادار اوراق در نتوانند راحتی

  .کنندمی عاید مجموعه این از بیشتر بازدهی معموال و گذاريسرمایه متنوع بهادار اوراق در را هاآن

  :هاستآن اهم از زیر موارد که دهندمی انجام متنوعی خدمات گذاريسرمایه هايشرکت

 آنان سهام سودهاي مجدد گذاريسرمایه گذاران وسرمایه مختلف هايحساب اداره .  

 گذاري سرمایه مجموعه ایجاد و متنوع بهادار اوراق در شده آوريجمع جزء وجوه گذاريسرمایه 

  .)پورتفوي( کارا

 مثال بطور( یک هر شده ارائه شرایط حفظ براي هاگذاريسرمایه مستمر کنترل و بررسی 

  .)قبول قابل ریسک حداکثر الزم، بازده حداقل

 باال بالقوه بازده داراي بهادار اوراق انتخاب براي بهادار اوارق مستمر ارزیابی.  

  .شودمی حداقل هاشرکت این براي گذاريسرمایه هزینه معموال گسترده، عمل مقیاس به توجه با

 شرکت چند یا یک سهام که هستند هاییشرکت دارنده، یا مادر هايشرکت مادر: یا دارنده هايشرکت

 که است ذکر به الزم. دارند دست در مشترك هدف یک تحقق جهت در هاآن کنترل کسب منظور به را فرعی

 ايگسترده طور به هاآن سهام که هاییشرکت براي ممکن است حتی و نبوده %51 لزوما کننده کنترل سهام

 مستمر معامالت بخاطر بهادار، اوراق بورس بازار در که آنجا از. باشد %10 از کمتر حتی میزان این شده، پراکنده

 حضور بازار در دائما خود کنترلی موقعیت حفظ منظور به هاشرکت این لذا دهدمی رخ مالکیتی تغییرات سهام،

  .یابندمی

 تسهیل نقش بهادار، اوراق فروشندگان و خریداران بین که هستند مالی هايواسطه کارگزاري: هايشرکت

 حجم %20 میزان تا دهدمی اجازه هاآن به هاشرکت این اساسنامه ایران، در. دارند عهده بر را مبادله کننده

  .کنند فروش و خرید خود براي نکند، تجاوز هاآن سرمایه میزان از اینکه بر مشروط معامالت،

 بهادار اوراق در بازده کسب جهت را خود مازاد وجوه هاشرکت معموال :حقوقی اشخاص سایر

 امید به آن، تمام یا) ممتاز یا عادي سهام( بهادار اوراق از بخشی خرید نیز اوقات بعضی. کنندمی گذاريسرمایه

باستانی و ) (1389باشد (مقدسی، می اصلی شرکت رقابتی اهداف راستاي در نظر مورد شرکت ادغام یا جذب

  ).1383رازینی 
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گذاري المللی پول سرمایهبین گذاري مستقیم خارجی ارائه شده است. صندوقتعاریف متعددي از سرمایه

است که در کشور خارجی بجز  گذاريگذاري خارجی نوعی سرمایهکند: سرمایهچنین تعریف میخارجی را این



 

 

 

شود و هدف از آن کسب منافع پایدار در یک بنگاه است که حاکی از آن است که کشور منشا سرمایه انجام می

  ).10المللی پولبنگاه مربوط خواهد بود (صندوق بین گذاري حتما به دنبال کنترل کردنسرمایه

درصد از  10گذاري مستقیم خارجی به مفهوم ورود جریان خالص سرمایه و اکتساب بیش از سرمایه

گذاري مستقیم گذار است. سرمایهگذاري در اقتصادي بغیر از اقتصاد سرمایهمدیریت و حق راي در موضوع سرمایه

مدت هاي بلند مدت و کوتاهگذاري مجدد درآمد و دیگر سرمایهن سهام، سرمایهخارجی مجموع حقوق صاحبا

  ).201411است (آوان و همکاران، 

گذاري در تولید و استخراج مواد خام انجام گذاري مستقیم خارجی به گونه رایج آن به شکل سرمایهسرمایه

گذاري و تاثیرگذار در جریان سرمایهگذاري خارجی از موضوعات بسیار مهم شود. ماهیت حقوقی سرمایهمی

گذار مستقیم خارجی و شرایط جذب آن به حلقه مفقوده فوق کافی مستقیم خارجی است و صحبت از سرمایه

هاي چند گذاري مستقیم خارجی در دنیا بوسیله شرکتهاي سرمایهنخواهد بود. از آنجا که تقریبا تمام جریان

تواند بر اساس گذاري خارجی عمدتا مین در مورد جذب و تشویق سرمایهشود، لذا صحبت کردملیتی انجام می

گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد هاي چند ملیتی و همکاري مشترك سرمایهشناخت ماهیت پیچیده شرکت

  ).1383(ابزاري و صفري، 

ایان ذکر است که ها، موسسات و افراد در کشورهاي دیگر است. البته شخرید و کسب دارایی از سوي دولت

هاي خارجی باشد. باید تواند بصورت مشترك انجام شود یا بطور کامل در اختیار بنگاهگذاري میاین نوع سرمایه

ها از آن دارند متفاوت است. اگر ها و سازمانگذاري، دستاوردهایی که بنگاهگفته شود که بسته به نوع سرمایه

شود افراد در مدیریت بنگاه تازه تاسیس شده مشارکت گیرد باعث میگذاري خارجی بطور مشترك انجام سرمایه

مند شود و بدین ترتیب این نوع تواند از دانش و کار افراد بومی بهرهداشته باشند و خود بنگاه هم می

شود ولی مشکالتی که ممکن است پدیدار شود این است که به علت گذاري از ریسک کمتري برخوردار میسرمایه

ها زمانی شود. از دیگر مشکالت این بنگاهیش جمعیت بومی مشغول در بنگاه سازمان دچار اغتشاش میافزا

ها بوجود آمده است و ها به حد زیادي رسیده و نوعی رقابت ناسالم بین آنشود که تعداد آنمشاهده می

تراشی ممکن است به این سبب باشد کنند. این مانع گذاران جدید ایجاد مانع میگذاران قبلی براي سرمایهسرمایه

  ).1386هاي سیاسی اقتصادي خواهند بدیع بودن را از دست بدهند. (مجله پژوهشهاي قدیمی نمیکه بنگاه
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10. IMF - International Monetary Fund 
11. Abdul Ghafoor Awan et al. 



 

 

 

شود و ها، موسسات و افراد کشورهاي خارجی اطالق میهاي شرکتگذاري خارجی به تحصیل داراییسرمایه

  ورت قابل تفکیک است:به دو ص

 گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت گذاري مستقیم خارجی: کشور یا سرمایهسرمایه

 کنند.گذاري در کشور مبدا یا پذیرنده سرمایه میگذاران داخلی مبادرت به سرمایهسرمایه

 گذاري غیر مستقیم خارجی که از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه

 ).1387شود (پی جونز، گذاران خارجی انجام میسرمایه

  12گذاري مستقیم خارجیسرمایه - 1- 1- 2-4

هاي مشترك است بویژه در احداث واحدهاي تولیدي که معموال شامل احداث کارخانه و مشارکت در پروژه

توسعه و تجارت سازمان  شدند. آنچنان که در گزارش آنکتاد (کنفرانسها قبال بطور مستقیم وارد میمحصوالت آن

اي گذار مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیهملل متحد) آمده، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه

گیرند. مسئله حیاتی براي کشورهاي در حال توسعه این است که حداکثر شدن در صحنه اقتصاد جهانی قرار می

ها را براي ایجاد کنند تا بتوانند منافع حاصل از این جریان گذاري مستقیم خارجی راشرایط مساعد براي سرمایه

گذار خارجی در گذار خارجی پذیرش سرمایهقانون تشویق و حمایت سرمایه 3خود به حداکثر برسانند. طبق ماده 

گذاري خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادي گذاري مستقیم خارجی و سرمایههاي جذب سرمایهقالب روش

)، بیع متقابل و مشارکت مدنی قابل اجراست (پی BOT13برداري و واگذاري (هاي ساخت، بهرهاع روششامل انو

  گذار خارجی).) (قانون تشویق و حمایت سرمایه1387جونز، 
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وراق بهادار تحت تملک گذاري غیر مستقیم خارجی بازده پورتفوي نیز به عنوان مجموعه سهام و ادر سرمایه

درصد برسد تا  25تا  20اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به نظر خیلی از صاحب نظران اقتصادي بایستی به 

توانند پس از گذاران می). در حال حاضر نیز سرمایه2005گذار خارجی را جلب کند (جونز، بتواند نظر سرمایه

هاي فنی و اقتصادي مراجعه کرده و گذاري خارجی و کمکمایهخرید سهام در بورس اوراق بهادار به سازمان سر

هاي گذاري خارجی و کمکگذاري را اخذ نماید (وب سایت سازمان سرمایهروز کاري مجوز سرمایه 15حداکثر تا 

گذار قانون تشویق و حمایت سرمایه 15گذار خارجی در ماده ). نحوه جذب و حضور سرمایه15فنی و اقتصادي

توانند دولتی یا خصوصی باشند و حسب قانون ذکر شده گذاران میآمده است. این سرمایهخارجی 

                                                
12 . Foreign Direct Investment (FDI) 
13 . Build, Operate, Transfer 
14. Foreign indirect investment 
15. www.investiniran.ir 



 

 

 

گذار شوند (قانون تشویق و حمایت سرمایههاي دولتی خارجی نیز خصوصی محسوب میهاي شرکتگذاريسرمایه

  ).16خارجی
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 و کاالها صادرات از هدفمند و جانبه همه حمایت مقاومتی اقتصاد کلی هايسیاست دهم بند با مطابق

 کشور اجرایی مدیریت به کلی برنامه یک عنوان به مثبت ارزآوري خالص با و افزوده ارزش به تناسب خدمات

 الزم، هايمشوق گسترش و مقررات تسهیل جمله از مختلفی طرق نیز آن تحقق براي و شده است تکلیف

 براي خارجی گذاريسرمایه تشویق نیاز، مورد هايزیرساخت توسعه ترانزیت، و خارجی خدمات تجارت گسترش

 بخشی تنوع و جدید، بازارهاي دهی شکل صادراتی، نیازهاي با متناسب ملی تولید ریزي صادرات، برنامه

 منطقی و ايریشه هايارزیابی. دهدمی پیشنهاد را منطقه کشورهاي ویژه به کشورها سایر اقتصادي با پیوندهاي

 کسب نیاز مورد بستر و ارتباطی حلقه عنوان به خارجی گذارسرمایه جذب در موفقیت کند کسبمی مشخص

 مورد اهداف در موفقیت کسب براي رسدمی نظر به لذا باشدمی دهم بند پیشنهادي هايحل همه راه در موفقیت

 جلب در مناسب هاياستراتژي اتخاذ گیرد قرار اجرایی مدیران توجه راس در بایستی چیزي که آن نظر

 با خارجی گذارانسرمایه جذب در موثر و مناسب عملیاتی استراتژي اتخاذ براي اما. خارجی است گذارانسرمایه

 قطعا خارجی گذارسرمایه که است مهم اساسی نکته این به توجه امر ابتداي در هاي کشور،اولویت داشت نظر

 سوء براي پوشش و بستر به عنوان مدعیان از بعضی توسط بعضا که هاییپوشش و سایر خدا رضایت جلب براي

 فرض پیش این با. آورد نخواهد کشورمان به را خود هايسرمایه گیردمی قرار المالمنابع بیت از کالن هاياستفاده

 روي پیش که موانعی و هاچالشسپس  و گیرد قرار شناسایی مورد مدعو گذاراناهداف سرمایه اوال است الزم

 که مناسبی استراتژي دو، این ترکیب از نهایت در و گرفته قرار ارزیابی مورد دارد ها وجودآن اهداف شدن اجرایی

  ).1380 نواب، و نژاد (غنی گردد اتخاذ باشد موثر خارجی گذارجذب سرمایه در بتواند

بویژه  و کشورها داخلی اقتصاد دادن پیوند در عمده عناصر از یکی به خارجی مستقیم گذاريسرمایه امروزه

و  تخصص تکنولوژي، سرمایه، انتقال براي عاملی عنوان به و شده تبدیل جهانی اقتصاد با توسعه حال در جوامع

موجب  واقعیت این. است یافته بسزایی نقش جهانی تجارت و اقتصاد در کشورها این حضور تقویت در مدیریت

منظور  به خارجی گذاريسرمایه جذب در موجود هايفرصت از گیريبهره براي اقتصادي هايرقابت که گردیده

  )1380 پور، گردد (کتاب: غفار تشدید جهانی اقتصاد در کشورها جایگاه ارتقاي

 جهانی اقتصاد در فعاالنه حضور و اقتصاد ساختن متنوع براي نیز ایران اسالمی جمهوري راستا، این در

 این موثر ابزارهاي از یکی عنوان به خارجی گذاريسرمایه موضوع زمینه، این ودر داده صورت را اقدامات متعددي

                                                
16. FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT (FIPPA) 



 

 

 

 و آورد بدست توفیقی مهم این در نتوانسته اخیر هايسال در ایران وجود، این با. باشدمی توجه حضور مورد

 نواب، نژاد و کند (غنی پیدا خارجی مستقیم هايگذاري سرمایه تا پذیرنده کشورهاي میان در جایگاه مناسبی

1380.(  

  گذاري خارجیهاي موجود در مورد سرمایهدیدگاه -2-1- 2-4

شود بحث بسیار است و هاي فراملیتی انجام میگذاري خارجی که اصوال با دخالت شرکتدر باب سرمایه

پذیر مخالفان و موافقان بسیار در کشور سرمایه هاي فراملیتیاصوال سخن از آثار مثبت یا منفی فعالیت شرکت

  دارد.

 گذاري خارجیدیدگاه مثبت درباره سرمایه 

هاي فراملیتی باعث انتقال دانش فنی، ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات به دول سرمایه پذیر و باعث شرکت

آالت و عالوه بر انتقال ماشینشوند. شرکت فراملیتی تامین فضاي رقابت و ثبات و استحکام و رونق اقتصادي می

شوند. به دنبال ها نیز میتجهیزات خود که عموما مدرن هستند باعث انتقال دانش فنی مربوط به این دستگاه

شود و درآمد ناشی از وصول مالیات و عوارض عاید ها تعداد زیادي شغل ایجاد میفعالیت و حضور این شرکت

است و شود. ایجاد رقابت امري بدیهیعث تامین منابع مالی این کشورها میشود که خود باپذیر میکشور سرمایه

هاي داخلی دارد و در نتیجه این رقابت، شرکتتولید کننده داخلی را به تولید کاالي با کیفیت بهتر وا می

مدها باعث ها، سازمان و وسایل تولید خود را رونق ببخشند. و در نهایت اینکه مجموعه این پیامجبورند سیاست

ها امکان عدم موفقیت و پذیري این شرکتشود که به واسطه انعطافایجاد توسعه و رونق در کشور میزبان می

  ها کمتر است.ورشکستگی این شرکت

 گذاري خارجیدیدگاه منفی درباره سرمایه 

کالتی گذاران خارجی که در صدد کسب سود هستند مشهاي چند ملیتی و سرمایهدر پی فعالیت شرکت

گذاران خارجی عامل هاي مارکسیستی سرمایهشود. مطابق دیدگاهپذیر ایجاد میبراي کشورهاي سرمایه

گذاري خارجی از جمله شوند. مشکالت و مسائل ناشی از سرمایهامپریالیسم بوده و باعث چپاول ثروت ملی می

شود. به سیاست خارجی کشورهاست، میکنترل خارجیان بر صنایع کلیدي و مهم که خود به زیان امنیت ملی و 

توانند بر قدرت سیاسی هم تاثیر بگذارند و حتی هاي چند ملیتی از طریق قدرت اقتصادي خود میتعبیري شرکت

در مواردي با ایجاد فساد در مقامات سیاسی، و پرداخت رشوه به مقاصد خود نائل شوند. مشکالت تکنولوژیک 

ها گرچه داراي تکنولوژي بسیاري از موارد ناشی از آن است که این شرکت ناشی از حضور شرکت فراملیتی در

گذاران باشد. از جمله علل مخالفت با سرمایهپیشرفته هستند، اما این تکنولوژي باال الزاما براي کشور مفید نمی

ه زندگی گذاران در کشورها سرمایه پذیر باعث به هم خوردن شیوخارجی این است که فعالیت این سرمایه



 

 

 

اي که باعث خروج صاحبان صنایع ملی از صحنه اقتصادي شده و توانایی تولید و تحرك را شود بگونهاجتماعی می

اي در نتیجه این امر نماید. و چون سطح درآمد عدههاي کوچک ملی سلب میاز تولید کنندگان و دارندگان کارگاه

  ، خبرگزاري فارس).1385د (ماندگار، دهیابد، اختالف طبقاتی خود را بروز میتنزیل می

  خارجی يگذارهیسرمااثرات جذب  - 2-2- 2-4

 يهاپژوهش يهاافتهی. با توجه به است يفناورخارجی انتقال دانش و  يگذارهیسرمااز جمله اثرات جذب 

مختلف کشورهایی که کمبود سرمایه مواجه هستند و نیز از سطح فناوري پایینی برخوردارند بایستی در جهت 

و در نتیجه فعاالن خارجی به کشور موجب  هاهیسرماخارجی اقدام کنند. ورود  يهاهیسرماجذب  يگذاراستیس

به سرعت سطح فناوري در آن کشورها رشد  تحقیق و توسعه در آن کشورها شده و با انتقال دانش فنی، ياندازراه

که یک نوع همکاري و یا اکتساب توسط شرکت خارجی و صاحب  دهدیم. این اتفاق اغلب زمانی رخ کندیم

  ).2015، 17(اردال و گوچر سرمایه و جود داشته باشد

تاثیرات مثبت و یا منفی در داشته باشد. جود و  تواندیمخارجی  يگذارهیسرما ییزااشتغالدر خصوص 

که در صورتی که نیروي کار منطقه از سطح کیفی باالیی برخوردار باشند  کنندیم) بیان 2015( 18سیالقی

  خارجی تاثیر مثبت بر آن خواهد داشت در غیر اینصورت تاثیر منفی دارد. يگذارهیسرما

 يگذارهیسرمادر حال تقویت است و از بین جریانات مختلف  اثرات ورود سرمایه بر اقتصاد در طول زمان

مستقیم خارجی نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادي کشورها در صحنه اقتصادي بازي  يگذارهیسرما

و با ثبات تر جهت استفاده در  ترروشنآن از افق  جادکنندهیا يهازهیانگو به لحاظ ماهیت و  کندیم

  ).1383دارد، برخوردار است (مهدوي،  مدنظراقتصادي که هدف رشد را  يهايزیربرنامه

مستقیم خارجی در  يگذارهیسرماخارجی است.  يگذارهیسرمااز سایر اثرات  ستیزطیمحشاخص 

شده است لیکن این شاخص در  ستیزطیمحکشورهایی که داراي درآمدهاي باالیی هستند باعث بهبود شاخص 

. این امر به نوعی پدیده پناهگاه زیست ابدییمخارجی کاهش  يگذارهیسرمابا افزایش  توسعهدرحالکشورهاي 

کشورهاي در حال توسعه در مسائل  يریگسختاز عدم  گذارانهیسرما. به نحوي که کندیممحیطی را تائید 

  ).1392زیست محیطی سوء استفاده می کنند (محمدي و سخی، 

  خارجیگذاري عوامل جذب سرمایه -3- 2-4

خارجی را تعریف  يگذارهیسرماترین عامل انگیزش و جذب ) اصلی2014( 19کولسکی و رادلو

 شوندیمخارجی انتخاب  يگذارهیسرماکه براي  ییهاتیاولو هاآن. به نظر دانندیم استراتژیک يهايگذارهیسرما

                                                
17. Leman Erdal and Ismet Göçer 
18. Cristina Jude, Monica Pop silaghi 



 

 

 

خارجی نیز داشته باشند تا منجر به جلب توجه و در نتیجه  گذارانهیسرمابایستی جایگاه استراتژیک براي 

  شود. هاآن يهاهیسرما

انرژي و همچنین  رساختیزشهري و صنعتی،  يهارساختیزکه  کنندیم) نیز بیان 2014( 20هوانگ و وي

در پژوهش خود به این  هاآنخارجی است.  يگذارهیسرمامیزان دسترسی به منطقه از جمله عوامل تاثیر گذار بر 

خارجی در انتخاب محل و منطقه میزبان سرمایه به این عوامل توجه بیشتري  گذارانهیسرماکه  انددهیرسنتیجه 

  دارند.

مناطق ویژه اقتصادي سبب توسعه  ازجمله يامنطقهصنایع کوچک در هر  يهاتیفعالحضور و 

پیش در این مناطق سبب ارتقا سطح  هاسالانسانی از  . همچنین اشتغال نیرويشودیمآن منطقه  يهارساختیز

. بنابراین در مواردي که مناطقی همچون مناطق ابدییمکیفی ایشان شده و نیروي کار ماهري در منطقه پرورش 

 يهابنگاه، بایستی شرایط را براي شودیمخارجی ایجاد  گذارانهیسرماویژه و آزاد با هدف بهبود شرایط و جذب 

 گذارانهیسرماپیش بوجود آورد. در غیر اینصورت توسعه منطقه و جذب  هاسالاقتصادي و صنعتی کوچک از 

  ).2014و همکاران،  21به طول انجامد (مایچین هاسالخارجی شاید 

خارجی رابطه دوطرفه داخلی و  يگذارهیسرماگردشگري همواره در زمره عواملی بوده است که با جذب 

، میزان جذب سرمایه به آن مناطق کندیمتوسعه پیدا  يامنطقهمعنی که هر مقدار که گردشگري در دارد. به این 

داخلی و  يهايگذارهیسرمانیز افزایش میابد. از طرفی صنعت گردشگري نیز اغلب در مناطقی رشد میابد که 

باشند. بنابراین گردشگري در اقتصاد امروز بعنوان ابزار و هدفی براي  شدهانجامخارجی کالنی در آن 

  ).2011و برعکس (شنگ،  ردیگیمقرار  موردتوجه يگذارهیسرما

مانند شرایط شروع  یفراملخارجی عوامل حقوقی، اجتماعی و  يگذارهیسرمابر  رگذاریتأثاز دیگر عوامل 

شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات، شاخص پرداخت  ، فرآیند اخذ مجوزها، شاخص اشتغال،وکارکسب

و فراملی، شاخص قراردادهاي حقوقی هستند که بایستی در موارد جذب  يمرزبرونمالیات، شاخص تجارت 

  ).1388تسهیل گردند (سعیدي و میعادي،  يگذارهیسرما

  خارجی مستقیم گذاريسرمایه در اقتصادي هايانگیزه - 4- 2-4

                                                                                                                                              
19. Oskar Kowalewski and Mariusz-Jan Radlo 
20. Hao Huang, Yehua Dennis Wei 
21. D.A.Myachin et al. 



 

 

 

 این جذب حقیقت در. دارند ايویژه اهمیت اقتصادي انگیزه خارجی سه مستقیم گذاريسرمایه ادبیات در

 .شودمی دنبال کارایی و بازار جستجوي منابع، جستجوي هدف با توسعه حال در در کشورهاي گذاريسرمایه

 تامین منابع به پاسخ در عمده طور به کشورها این به خارجی گذاريورودي سرمایه گسترش) 2000 مارتین،(

 خارجی گذاريسرمایه اهداف این، بر است. عالوه تولیدي هايسرمایه افزایش و گذاريسرمایه براي مالی و تولیدي

 یک چارچوب در که است تولیدي هايتوسعه ظرفیت طریق از صادراتی بازارهاي گسترش میزبان هايبنگاه و

 بنگاه و کشور یک در را رشد هايزمینه اهداف، این تحقق. شودمی دنبال فراملی یا ايمنطقه اقتصاد و ملی اقتصاد

 ورودي گسترش جریان نتیجه که فنی دانش و فناوري انتقال طریق از نهایت در .سازدمی فراهم نیز میزبان

 سطح که شودمی فناوري انباشت است، سر ریزهاي میزبان کشور صنایع به خارجی مستقیم گذاريسرمایه

 سمت به را صنایع این کارایی که طوري به دهد،می افزایش توسعه حال در کشورهاي در عوامل تولیدبهروري 

 تحول به منجر و داده سوق است یافته توسعه کشورهاي از معموال که میزبان در کشور گذارسرمایه هايشرکت

  ).1394مجیدي فر، (شود می آن ساختار

تعیین کننده (انگیزه هاي) سرمایه گذاري خارجی در همچنین موارد ذکر شده در جدول زیر بعنوان عوامل 

  ).1393ایران مورد بررسی قرار گرفته اند (سلیم و همکاران، 

   



 

 

 

  عوامل تعیین کننده (انگیزه هاي) سرمایه گذاري خارجی در ایران 1-2جدول 

  عوامل      ردیف

  دسترسی به بازار  1

  دسترسی به مواد اولیه  2

  دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران  3

  حضور رقبا در بازار ایران  4

  دسترسی به نیروي کار متخصص در ایران  5

  ارتباط با شرکاي تجاري در ایران  6

  دسترسی به نیروي کار ارزان  7

  مشوق هاي دولت  8

  قراردادهاي دوجانبه بین دولت ها  9

  اقتصادي ایرانپایداري   10

  مشابهت هاي فرهنگی  11

  پایداري سیاسی در ایران  12

  زیرساختهاي فیزیکی براي سرمایه گذاري  13

  

  گذار خارجیقانون حمایت و تشویق سرمایه -5- 2-4

  تعاریف -اول فصل

  :باشدمی زیر معانی داراي قانون این در شده برده بکار عبارات و اصطالحات) 1 ماده

  خارجی. گذاريسرمایه حمایت و تشویق قانون: قانون

 خارجی با منشاء سرمایه از استفاده با ایرانی یا و ایرانی غیر حقوقی یا حقیقی اشخاص: خارجی گذارسرمایه
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issue despite inexperience of domestic firms. Therefore this study aims to identify 
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and threats of Aras free zone as the case of study. Later the strategies are prioritized using 

TOPSIS. A mixed (qualitative and quantitative) approach has been used in this study. 
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