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Abstract 

Foreign direct investment (FDI) plays a 
significant role in global business by 
providing new markets and marketing 
channels, cheaper resources, access to new 
technologies, products, skills and financing. 
One of the most important aspects of FDI for 
a host country is technology spillover trough 
which domestic firms gain access to new 
technologies from international enterprises. 
Iran, as a developing country, has had some 
form of engagement with foreign capital for 
more than 150 years. Nevertheless, there are 
limited studies on the role of FDI in 
technology spillover in Iran. This study 
investigates the effect of technological 
capabilities of foreign subsidiaries on the 
relationship between FDI and technology 
spillover channels including demonstration 
effect, training effect, collaboration effect, 
linkage effect and worker turnover. A 
questionnaire was completed by 100 
subsidiary units based in Iran. The sample 
consists of all foreign subsidiaries active in 
different industry or service sections all over 
the country. The results of running logistic 
regression model on data from questionnaires 
showed that FDI could not affect spillover 
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channels directly. Yet, the results proved that 
technological capabilities of subsidiary units, 
as mediating players, have a positive 
influence on two spillover channels namely 
demonstration effect and training effect. 
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 خارجی بر سرریز فناوري مستقیمگذاري  بررسی تأثیر سرمایه
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  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات -1
  هاي بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش -2

  

  دهیچک
ها، محصوالت،  تر، فناوري هاي بازاریابی جدید، منابع ارزان از طرق مختلفی همچون فراهم آوردن بازارها و کانال (FDI)گذاري مستقیم خارجی  سرمایه
تواند  ترین این آثار براي کشورهاي میزبان می یکی از مهم. گذارد وکارها در سطح جهانی می هاي نوین تأمین مالی، تأثیرات مهمی بر کسب ها و روش مهارت

سال گذشته با این پدیده روبرو  150هاي محلی باشد که ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه در  المللی به بنگاه هاي بزرگ بین ي از شرکتسرریز فناور
حاضر براي پرکردن  مقالهدر سرریز فناوري انجام شده که گذاري مستقیم خارجی  سرمایههاي اندکی درباره نقش  پژوهش ،در کشوربا این حال . بوده است

هاي سرریز  گذاري خارجی و فعال شدن کانال ارتباط میان جذب سرمایه پذیر بر هاي سرمایه هاي فناورانه شرکت بخشی از این خالء به بررسی اثر میزان توانمندي
به . پرداخته است) هاي داخلی و جابجایی کارکنان با بنگاهکنندگان محلی، همکاري فناورانه  هاي تقلید به واسطه مشاهده، آموزش، پیوند با تأمین کانال(فناوري 

صورت  1392و  1391هاي  گذار در ایران در بازه زمانی سال شرکت خارجی سرمایه 100بر روي ) از طریق مصاحبه و پرسشنامه(اي میدانی  این منظور، مطالعه
هاي سرریز نداشته لیکن افزایش  یران به صورت مستقیم تأثیري بر فعال شدن کانالگذاري مستقیم خارجی در ا اند که سرمایه نتایج نشان داده. گرفته است
گر منجر به فعال شدن دو کانال سرریز یعنی تقلید به واسطه مشاهده و آموزش شده  پذیر به عنوان یک متغیر مداخله هاي سرمایه هاي فناورانه شرکت توانمندي

  .است

  پذیر هاي سرمایه هاي سرریز فناوري، شرکت رجی، سرریز فناوري، کانالگذاري مستقیم خا سرمایه: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1
 اقتصاد شدن جهانی با اواخر قرن گذشته میالدي همزمان از
  چرخه  تقسیم و ونقل حمل هاي هزینه کاهش آن پی در و

 در کشورهاي براي مناسبی هاي فرصت کشورها، میان تولید

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.2.539483 

 salim.ali13@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

 افزایش و خارجی   هاي سرمایه  جذب زمینه در توسعه حال
گذاري مستقیم  ، سرمایهراستادر این  .شد فراهم تجارت
1خارجی

2 (FDI) هاي اصلی و مهم  به عنوان یکی از روش
رشد و توسعه اقتصادي در کشورها مورد توجه 

این موضوع در پیشینه این . گذاران قرار گرفت سیاست

                                                 
12- Foreign Direct Investment 
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هاي فراوانی شده به نحوي که برخی  حوزه موجب بحث
گذاري مستقیم  اند که سرمایه کرده نظران عنوان صاحب

هاي  هاي فناورانه بنگاه خارجی تأثیري بر افزایش توانمندي
داخلی ندارد و در سوي مقابل هم مطالعات بسیاري مؤید 

بر انتقال و سرریز فناوري، توسعه منابع  FDIتأثیرگذاري 
به نیز ایران ]. 1[است ... انسانی، ایجاد اثرات بیرونی و 

بازار ت جغرافیایی، برخورداري از منابع طبیعی، لحاظ موقعی
با (نسبتاً بزرگ داخلی و همچنین دسترسی به بازارهاي منطقه 

، یکی از کشورهایی بوده که )میلیون نفر 300جمعیتی بالغ بر 
 گذاران هتجربه همکاري با سرمای گذشتهسال  150بیش از در 

رد شته و در راهبدولتی و خصوصی را دااعم از خارجی 
هاي پنجم و ششم توسعه،  توسعه خود نیز در قالب برنامه

. است سرمایه خارجی را به عنوان یک منبع مهم در نظر گرفته
خارجی در مقیاس  هباید جذب سرمای توسعه برنامه پنجم طبق

گرفت که  میمیلیارد دالر در دستور کار قرار  40تا  30سالیانه 
هاي  یی مانند معافیتها براي دستیابی به این هدف نیز مشوق

هاي خارجی و  پذیر کردن قوانین براي شرکت مالیاتی، انعطاف
گذاران خارجی  تضمین خروج سرمایه از کشور به سرمایه

) 1گذاري خارجی یا فیپا ذیل قانون حمایت و تشویق سرمایه(
خارجی   با این حال، مروري بر میزان سرمایه. اعطاء شده است

از آن دارد که تا رسیدن به هدف شده در کشور حکایت  جذب
الذکر، راه درازي در پیش است و متغیرهاي بسیاري  فوق
  ).1شکل (بایست تغییر نمایند  می

  
شده در کشور طی  میزان سرمایه خارجی جذب) 1شکل 
گذاري و  هاي سازمان سرمایه داده( 2011تا 1994هاي  سال

  )هاي فنی و اقتصادي ایران کمک

                                                 
1- Foreign Investment Promotion and Protection Act 

گذاري خارجی به عنوان یک منبع مهم  با وجود اهمیت سرمایه
هاي مهمی از تأثیرات آن بر  توسعه اقتصادي، هنوز جنبه

یک جنبه آن اینکه تأثیرات . مبهم باقی مانده استاقتصاد ایران 
گذاري مستقیم خارجی به لحاظ اثرات سرریز فناوري  سرمایه

هایی را براي  انالها و ک توان مکانیزم چگونه بوده و آیا می
ارتقاء سرریز فناوري به صنایع کشور شناسایی کرد؟ سؤاالتی 

  .که این مقاله به دنبال یافتن پاسخی براي آنها بوده است
  
 مبانی نظري -2

  گذاري مستقیم خارجی مفهوم سرمایه 1- 2
گذاري خارجی، بیشتر به وسیله بخش خصوصی و  سرمایه

گرفته و از آن به  هاي چندملیتی صورت شرکت در قالب 
این . شود عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می

گذاري غیرمستقیم  به دو صورت سرمایه گذاري  سرمایه
  (FDI)گذاري مستقیم خارجی  و سرمایه  (FPI) 2خارجی

  ].2[ شود انجام می 
و  گذاري غیرمستقیم خارجی به وسیله اشخاص حقیقی  سرمایه

یک مؤسسه  بهادارحقوقی خارجی در قالب خرید اوراق 
بدون اینکه شخص  گذاري  شود و در این سرمایه انجام می

خارجی کنترلی بر سرمایه خود داشته باشد آن را در اختیار 
محدود  تنهاگذاري  این نوع سرمایه . دهد کشور میزبان قرار می

انتقال فناوري صورت در آن به انتقال منابع مالی است و 
معامالت  از طریق گذاري غیرمستقیم خارجی سرمایه. گیرد نمی

هاي بانکی و مانند آن انجام و  سهام، اوراق قرضه، سپرده
گذار، حق اعمال  ها براي سرمایه دارایی ن نوعمالکیت ای صرف 

. کند نمی ایجاد هاي مؤسسه را  گیري دخالت مؤثر در تصمیم
گذاري،  بازدهی قطعی، نقدینگی باال و کوتاه بودن دوره سرمایه

غیرمستقیم خارجی براي  گذاري  هاي خاص سرمایه جذابیت
   .]3[ گذار است سرمایه
گذاري مستقیم خارجی تعاریف متعددي وجود  سرمایه براي
  :شود اشاره میتعاریف این نمونه از  دوکه به  دارد
در ) آنکتاد(ارت و توسعه سازمان ملل کنفرانس تج ●

ین ه اگذاري مستقیم خارجی را ب هاي خود، سرمایه گزارش
گذاري که  اي از سرمایه گونه: صورت تعریف کرده است
و  استسودآوري آن پایدار  ؛گیرد روابط بلندمدت را دربرمی

                                                 
2- Foreign Portfolio Investment 
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 .آورد در یک اقتصاد دیگر به کنترل خود درمیرا موجودیتی 

گذاري مستقیم  سرمایه 1همکاري و توسعه اقتصاديسازمان  ●
که با هدف ایجاد داند  میگذاري  سرمایهرا نوعی از خارجی 

مدیریت همچنین اعمال نفوذ مؤثر و  ،روابط اقتصادي مستمر
تأسیس مؤسسه فرعی،   ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل،"

 و یا "تأسیس شعبه و تملک دارایی کامل یک شرکت موجود
 .شود انجام می "کت در یک شرکت جدید یا موجودمشار"

گذاري خارجی به دلیل مشارکت مستقیم  نوع مستقیم سرمایه
گذار که غالباً صاحب فناوري هستند براي  هاي سرمایه شرکت

کشورهاي در حال توسعه از اهمیت باالتري برخوردار است 
 چرا که از یک سو نیازهاي مالی و از سوي دیگر، امکان انتقال

در . آورد هاي محلی را فراهم می و سرریز فناوري به بنگاه
  .قسمت بعد، مفهوم و اثرات سرریز فناوري بررسی شده است

  اثرات سرریز فناوري 2- 2
گذاري خارجی چه تأثیري بر اقتصاد میزبان دارد؟ این  سرمایه

تأثیر  :شود آثار به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می
مستقیم شامل دسترسی بیشتر به منابع مالی، نرخ تشکیل 

و ... سرمایه ثابت ناخالص بیشتر، درآمد مالیاتی بیشتر و 
نیز شامل سرریزها ) مدنظر این مقاله(تأثیرات غیرمستقیم آن 

سازي، توسعه سرمایه  وري، انتقال فناوري و ظرفیت در بهره
وکارهاي محلی،  براي کسب انسانی، اثرات بیرونی پولی

  ].4و1[شود  تشویق نوآوري و مسیرهاي یادگیري جدید می
ها، دانش و  هاي بزرگ چندملیتی، داراي مهارت شرکت
گذاري  هاي نامشهودي هستند که صرفاً از طریق سرمایه دارایی

هسته اولیه ]. 5[یابند  مستقیم به کشورهاي میزبان انتقال می
هاي خارجی در  تمطالعات سرریز حاصل از عملیات شرک

. گردد برمی 1974در سال  2اقتصاد میزبان به مطالعات کیوز
هاي خارجی در  وي مزایاي بالقوه حاصل از حضور شرکت

بهبود ) الف: بندي نموده است اقتصادهاي میزبان را چنین دسته
هاي داخلی از طریق افزایش رقابت؛  بنگاه 3کارایی تخصیصی

ارتقاء کارایی در  از طریق( 4بهبود کارایی فنی) ب
تعریف سرریز ]. 6[انتقال فناوري ) و ج) کنندگان و رقبا تأمین

از نگاه کیوز به معنی انتقال دانش است که در نتیجه آن 

                                                 
1- Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 
2- Caves 
3- Allocative efficiency 
4- Technical efficiency 

نیز سرریز  5گروسمن و هلپمن]. 7[یابد  وري ارتقاء می بهره
ها به اطالعات، بدون پرداخت  فناوري را دستیابی بنگاه

]. 8[نمایند  امالت بازاري تعریف میاي بابت آن در مع هزینه
: اند و همکاران دو نوع سرریز را تعریف کرده 6بلومسترام

هاي خارجی در اقتصاد  حضور شرکت(وري  سرریز بهره
هاي محلی  وري بنگاه میزبان که موجب ارتقاء کارایی و بهره

و سرریز دسترسی به بازار ) شود به دلیل افزایش رقابت می
ملیتی به دلیل صادرات با مقیاس باال داراي  هاي چند بنگاه(

باشند  المللی و دسترسی به بازار جهانی می دانش بازاریابی بین
و تبعاً با حضور آنها در بازار یک کشور، از طریق اثرات 

هاي ورود به بازار جهانی  یادگیري و ارتباطات تجاري، هزینه
قیده آنها به ع]. 9) [یابد براي صادرکنندگان بالقوه کاهش می

هاي فناورانه  افتد که نوآوري سرریز فناوري زمانی اتفاق می
هاي داخلی براي تقلید  هاي خارجی، موجب تحرك بنگاه بنگاه

سرریز دستمزد نیز به این معنی . شود و انطباق نوآوري می
هاي با مالکیت خارجی منجر  است که افزایش دستمزد شرکت

  .شود خلی میهاي دا به افزایش دستمزد در بنگاه
رویکردهاي اصلی مطالعات اثرات سرریز فناوري در پیشینه 

بررسی : توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود موضوع را می
در رویکرد مستقیم، اثر حضور . مستقیم و بررسی غیرمستقیم

وري صنایع کشور میزبان مطالعه  هاي خارجی بر بهره شرکت
ود سرریز و میزان آن در این رویکرد عموماً وج]. 10[شود  می

مورد بررسی قرار گرفته اما چگونگی و مکانیزم رخداد آن 
به عنوان مثال در ارتباط با رویکرد مستقیم، . شود بررسی نمی

گذاري مستقیم  سرمایهکیوز در مطالعه خود به بررسی تأثیر 
وري نیروي کار در صنایع کشورهاي کانادا و  بر بهره خارجی

گذاري مستقیم  سرمایههمبستگی مثبت میان استرالیا پرداخته و 
وري نیروي کار را دلیلی بر وجود سرریز  و بهره خارجی

مطالعات دیگري نیز براي ]. 6[فناوري در نظر گرفته است 
بررسی سرریز فناوري با رویکرد مستقیم در کشورهاي دیگر 

در  7توان به تحقیقات گلوبرمن میاز آن جمله  انجام شده که
و ] 12[در مکزیک  8، بلومسترام و پرسون]11[آمریکا کانادا و 
ویژگی مشترك . اشاره نمود] 13[در چین  10و لین 9چوانگ

                                                 
5- Grossman & Helpman 
6- Blomstrom 
7- Globerman 
8- Perssion 
9- Chuang 
10- Lin 
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سنجی و پنل  هاي اقتصاد این تحقیقات هم استفاده از روش
بر  گذاري مستقیم خارجی سرمایهداده براي بررسی اثر 

اند  تحقیقات مذکور در تالش بوده. وري نیروي کار است بهره
) به عنوان متغیر وابسته(وري نیروي کار  کنار بهره در

ارائه  فناوري  سرریزهاي دیگري را نیز براي توضیح  شاخص
عموماً به وجود سرریز و نوع و عوامل  لیکننمایند 
هاي مختلف  و مکانیزمکننده آن پرداخته و چگونگی  تعیین

دهند که این خود یکی از خالءهاي  رخداد آن را توضیح نمی
  ].14و10[تحقیقاتی در موضوع سرریز فناوري است 

از مطالعات مهم در توضیح چگونگی و مکانیزم سرریز 
اقتصاد در هاي خارجی  حاصل از حضور شرکتفناوري 

 .]9[ باشد هاي بلومسترام و همکاران می کشور میزبان، پژوهش
پدیده چهار کانال و مکانیزم اصلی را معرفی این آنها براي 

کنندگان محلی از طریق قراردادهاي  ارتباط با تأمین :ندا هکرد
و  2، آثار رقابت در بازار، تقلید به واسطه مشاهده1تأمین

ها  ها، برخی پژوهش عالوه بر این کانال. 3آموزش پرسنل
ها را  کنندگان و دانشگاه هاي داخلی، تأمین با بنگاه 4همکاري

  ].15[رند گی نیز به عنوان کانال سرریز فناوري در نظر می
بخش دیگري از پیشینه سرریز فناوري بر روي عوامل 

 6به عنوان نمونه گاچینو. باشند آن متمرکز می 5کننده تعیین
 از فناورانه سرریزهاي گیري شکل چگونگی براي را چارچوبی
 عوامل آن، در که کرده ارائه خارجی گذار سرمایه هاي شرکت
 سرریزها گیري شکل بر )مستقل متغیر عنوان به( کننده تعیین
 و جذب ظرفیت از عبارتند عوامل این. ]16[گذارند  می تأثیر
 هاي شرکت يها ویژگی میزبان، کشور در فناوري شکاف
 شامل عوامل سایر و خارجی گذار سرمایه يها ویژگی داخلی،
  .ها زیرساخت دولت و يها سیاست

توان پنج کانال  با مرور جامع پیشینه حوزه سرریز فناوري، می
ها، مفاهیم  نمود که این کانال مطرحاصلی را براي این موضوع 

  .آورده شده است 1آنها و منابع مرتبط با هر یک در جدول 
هاي مختلفی  تواند منجر به ارتقاء توانمندي این سرریزها می

هاي بومی  و چه در بنگاه پذیر داخلی هاي سرمایه چه در بنگاه
ها هم عبارتند از  ترین این توانمندي دیگر شود که مهم

                                                 
1- Linkage effect 
2- Demonstration effect 
3- Training effect 
4- Collaboration effects 
5- Spillover determinants 
6- Gachino 

توانمندي تولید، توانمندي نگهداري و تعمیرات، توانمندي 
تطبیق فرآیند تولید، توانمندي بهبود فرآیند تولید و توانمندي 

  .توسعه محصول جدید
  هاي سرریز فناوري کانال) 1جدول 

  منابع  مفهوم  کانال سرریز

تقلید به 
واسطه 
  مشاهده

هاي  برداري بنگاه تقلید و کپی
هاي  ها و روش داخلی از نوآوري

جدید تولیدي رقباي خارجی فعال 
  در بازار کشور

و17و15[
18[  

آموزش 
  نیروي کار

هاي خاص به  آموزش مهارت
نیروهاي بومی شاغل در 

برداري  هاي خارجی و بهره شرکت
ها  مهارتهاي بومی از این  شرکت
وکارهاي جدید  اندازي کسب یا راه

توسط خود نیروها با استفاده از 
شده پس از  هاي یاد گرفته مهارت

  اتمام قرارداد با شرکت خارجی

 ]15و9[

  همکاري

هاي محلی از  تقلید بنگاه
هاي همکار خارجی در  شرکت

هاي مدیریتی  توسعه فناوري، شیوه
  یا ساختار سازمانی

]15[ 

  ارتباط
هاي  هاي شرکت قاء توانمنديارت

دادهاي مورد  کننده درون بومی تأمین
  هاي خارجی نیاز شرکت

و15و9و1[
18[ 

جابجایی 
  کارکنان

انتقال دانش ضمنی از طریق نیروي 
هاي خارجی  کار شاغل در شرکت

  هاي بومی به شرکت
 ]18و1[

  
المللی در خصوص  با وجود مطالعات زیادي که در سطح بین

هاي  گذاري خارجی صورت گرفته پژوهش تأثیرات سرمایه
و اغلب  شمار بوده انگشتشده در ایران در این حوزه  انجام

که چه عواملی بر جذب  اند شدهنیز محدود به این سؤال 
هایی نیز که  ند؟ معدود پژوهشهستگذار خارجی مؤثر  سرمایه

اند بیشتر به دنبال  پرداخته FDIبه مبحث سرریز حاصل از 
هاي  یافته. اند کننده سرریز و انتقال فناوري بوده عوامل تعیین
کننده سرریز  دهد که عوامل تعیین ها نشان می این پژوهش

 و ها تأثیر زیرساخت: شود فناوري عموماً شامل موارد ذیل می
جذب  ظرفیت و صنعتی بندي اولویت ،]19[مقررات  و قوانین

 نیروي وجود وتوسعه، تحقیق هاي فعالیت انجام ،]20-22[
 و اطالعات فناوري به دسترسی ماهر، و متخصص انسانی
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  ].23[فنی  و علمی خدمات ارائه مراکز وجود و ارتباطات
  مدل مفهومی پژوهش 3- 2

تأثیرات این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که 
گذاري مستقیم خارجی به لحاظ اثرات سرریز فناوري  سرمایه

پذیر در  هاي سرمایه به صنایع ایران چگونه بوده ؟ و شرکت
نمایند؟ با مرور پیشینه موضوع  این ارتباط چه نقشی ایفاء می

آمده  2و مصاحبه با خبرگان، نهایتاً مدل مفهومی که در شکل 
  .ه شداست براي این پژوهش توسعه داد

گذاري مستقیم خارجی متغیر مستقل،  در این مدل، سرمایه
هاي  هاي شرکت سرریز فناوري متغیر وابسته و توانمندي

گذاري  شاخص سرمایه. باشد گر می پذیر، متغیر مداخله سرمایه
این شاخص از پایگاه . است 1مایه واردهمستقیم خارجی، سر

نهاد (هاي اقتصادي و فنی ایران  گذاري و کمک سازمان سرمایه
استخراج شده ) گذاري خارجی در ایران متولی اداره سرمایه

هاي سرریز فناوري شامل  شاخص سرریز فناوري، کانال. است
محلی، آموزش، ) کنندگان کنندگان و مصرف با تأمین(پیوند 
ی کارکنان، تقلید به واسطه مشاهده و همکاري با جابجای
پذیر  هاي سرمایه هاي شرکت هاي محلی بوده و توانمندي بنگاه

نیز مشتمل بر پنج توانمندي تولید، نگهداري و تعمیرات، 

                                                 
گذاري مستقیم خارجی در ایران به معنی  سرمایه وارده در پیشینه اداري سرمایه -1

مفهوم دیگر نیز سرمایه مصوب . باشد شده می گذاري خارجی محقق میزان سرمایه
گذاري، مجوز ورود  اي است که از هیأت سرمایه که به معناي میزان سرمایهباشد  می

 .به کشور کسب کرده و البته ممکن است به دالیل مختلف محقق نشود

این . تطبیق، بهبود فرآیند و توسعه محصول جدید است
گیري  ها به صورت کیفی و از طریق پرسشنامه اندازه شاخص
اي طراحی و پس از بررسی  بدین منظور پرسشنامه. اند شده

هاي خارجی  روایی و پایایی اولیه آن، براي شرکت
شرکت در صنایع مختلف  179شامل (گذار در ایران  سرمایه
شده دریافت و  پرسشنامه تکمیل 100ارسال که نهایتاً ) ایران

  .در پژوهش لحاظ شد
مستقیم خارجی بر سرریز گذاري  براي ارزیابی تأثیر سرمایه

استفاده شده ) متغیره یک(فناوري، از رگرسیون لجستیک ساده 
در این پژوهش به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که آیا (است 

هاي  پذیر به شرکت هاي سرمایه سرریز فناوري از شرکت
افتد یا خیر و بنابراین متغیر وابسته به صورت  محلی اتفاق می
گذاري مستقیم  براي بررسی تأثیر سرمایه ).باشد صفر و یک می

پذیر نیز  هاي سرمایه خارجی بر توانمندي فناورانه شرکت
  .رگرسیون خطی ساده مورد استفاده قرار گرفته است
هاي  شرکتکانال پیوند در سرریز فناوري بدان معناست که 

 3و رو به عقب 2چندملیتی از طریق ایجاد ارتباطات رو به جلو
ارتباطات رو به عقب . رسانند به کشورهاي میزبان منفعت می

هاي چندملیتی با  شود که شرکت به روابطی اطالق می

                                                 
2- Forward Linkages 
3- Backward Linkages 

  گذاري مستقیم خارجی سرمایه
 سرمایه وارده -

 هاي سرریز فناوري کانال

 اثر مشاهده -

 اثر آموزش -

 اثر همکاري -

 اثر ارتباط -

 جابجایی کارکنان -

 پذیر هاي سرمایه هاي شرکت توانمندي

 توانمندي تولید -

 توانمندي نگهداري و تعمیرات -

 توانمندي تطبیق -

 توانمندي بهبود فرآیند -

 توانمندي توسعه محصول جدید -

 مدل مفهومی پژوهش) 2شکل 
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... از طریق خرید قطعات، تجهیزات و کنندگان خود  تأمین
روابطی نیز کنند و منظور از ارتباطات رو به جلو  برقرار می

چه  هاي چندملیتی با مشتریان خود است که شرکت
کنندگان نهایی محصوالت نهایی و چه تولیدکنندگانی  فمصر

اي در  به عنوان کاالهاي واسطه آنهاکه از کاالهاي تولیدشده 
  ].24[سازند  برقرار می کنند شان استفاده می تولیدات

یک شرکت خارجی در چارچوب تقلید در سرریز فناوري، 
که گیرد  نوعی از فناوري نوین را در کشور میزبان به کار می

و در پی  کشور هنوز مورد استفاده قرار نگرفتهآن در اقتصاد 
محلی رقیب شروع به تقلید از این فناوري  هاي ، شرکتآن
در استفاده از یک دانش  مزبورهنگامی که شرکت  تاکنند  می

توسط راه براي مهندسی معکوس  شده وفنی موفق 
  ].25[شود  هاي محلی آماده می شرکت
هاي  طریق آموزش کارکنان بنگاه هاي خارجی از شرکت

هاي خود در  همکار و کارکنان محلی شاغل در نمایندگی
  ].15[شوند  کشور میزبان، منجر به سرریز فناوري می

هاي خارجی از  در سرریز فناوري ناشی از همکاري، شرکت
هاي مشترك با  هاي فناورانه در قالب پروژه طریق همکاري

هاي محلی منجر به  دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و بنگاه
  ].15[شوند  سرریز فناوري به صنایع کشور میزیان می

هاي چندملیتی  هاي وابسته به شرکت افرادي که توسط شرکت
ها و نحوه مدیریت  شوند دانش نهفته در فناوري استخدام می

زمانی که کارکنان، کارفرماي خود  و آموزند آن شرکت را می
کنند  اندازي یک بنگاه جدید می دام به راهدهند یا اق را تغییر می

را شده  یادگرفتهتوانند از این راه، فناوري  می) جابجایی(
  ].25و24[د توسعه دهن

  
 روش تحقیق -3

  ها داده 1- 3
 54براي شناسایی متغیرهاي تحقیق و توسعه مدل مفهومی، 

 25ساختاریافته با سه گروه از خبرگان شامل  مصاحبه نیمه
گذار عضو اتاق بازرگانی، صنعت،  شرکت خارجی سرمایه

خبره و مدیر سازمان  15معدن و کشاورزي ایران، 
استاد  14هاي اقتصادي و فنی ایران و  گذاري و کمک سرمایه
گذاري خارجی و سرریز  ه آشنا با موضوعات سرمایهدانشگا

فناوري انجام و نهایتاً متغیرهاي تحقیق بر اساس مطالعه عمیق 

. اند هاي خبرگان انتخاب شده پیشینه و تحلیل مصاحبه
هاي مربوط به سرمایه وارده به کشور از سازمان  داده

هاي اقتصادي و فنی ایران دریافت و  گذاري و کمک سرمایه
هاي سرریز  هاي فناورانه و کانال هاي مربوط به توانمندي هداد

توزیع بخشی  2جدول . به کمک پرسشنامه گردآوري شد
  .دهد ها را نشان می هاي پاسخگو به پرسشنامه شرکت

  توزیع بخشی پاسخگویان) 2جدول 

  بخش  ردیف
هاي  تعداد شرکت

  بخش پذیر سرمایه
دهندگان  پاسخ

  به پرسشنامه
  79  136  صنعت  1
  9  21  وساز ساخت  2
  1  1  کشاورزي  3
  3  3  ونقل حمل  4
  4  11  خدمات  5
  2  4  معدن  6
  2  3  انرژي  7

  100  179  مجموع
  

  ابزار سنجش 2- 3
  :دسته ذیل بود 5سؤال در  39پرسشنامه تحقیق شامل 

سؤال در خصوص نام، کشور مبدأ،  18(سؤاالت عمومی  -
  ...)سرمایه ورودي و درآمد، ارزش واردات و صادرات، حجم 

سؤال در مورد تعداد شاغلین طی پنج سال  4(عملکرد  -
گذشته، مدرك تحصیلی کارکنان، تعداد کارکنان داخلی و 

  )خارجی و محصوالت وارداتی
سؤال در مورد شیوه انتقال فناوري،  11(بر ایران  FDIتأثیر  -

هاي  ها از شرکت زنجیره تأمین شرکت، میزان تأمین ورودي
هاي  هاي آموزشی، برنامه خلی طی سه سال گذشته، برنامهدا

  ...)وتوسعه و  تحقیق
هاي  سؤال در خصوص مشکالت و دشواري 1(مشکالت  -

گذاري در ایران مانند فرآیندهاي دریافت مجوز، یافتن  سرمایه
  ...)محل مناسب، مالیات، تعرفه و 

هاي  سؤال در خصوص برنامه 5(هاي آتی  برنامه -
هاي  گذاري آتی، برنامه هاي سرمایه گذاري مجدد، حوزه سرمایه

  ...)هاي توسعه منابع انسانی و  توسعه زنجیره تأمین، برنامه
تن  15روایی ساختاري و محتوایی و هدف پرسشنامه به تأیید 

ها در  نیز پس از گردآوري داده آنپایایی  از خبرگان رسیده و
  .د قرار گرفتمورد تأییبراي آلفاء کرونباخ  901/0سطح 
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  هاي تحقیق یافته -4
  گذاري مستقیم خارجی بر سرریز فناوري تأثیر سرمایه 1- 4
هاي رگرسیون لجستیک ارزیابی تأثیر  کدام از مدل هیچ

هاي  گذاري مستقیم خارجی بر روي فعال شدن کانال سرمایه
ارتباط، آموزش، جابجایی کارکنان، مشاهده و (سرریز فناوري 

اند و در نتیجه،  دار نبوده آماري معنیبه لحاظ ) همکاري
گذاري مستقیم خارجی و فعال  ارتباطی قابل اعتناء بین سرمایه

بنابراین . هاي سرریز فناوري وجود ندارد شدن کانال
گذاري مستقیم خارجی به خودي خود و به طور  سرمایه

گانه سرریز  هاي پنج مستقیم باعث فعال شدن هیچ یک از کانال
تواند ناشی از ضعف  این امر هم می. شود فناوري نمی

هاي داخلی در یادگیري فناورانه از همتایان خارجی خود  بنگاه
و قراردادهاي ضعیف میان دو طرف باشد و هم شاید نشانگر 

هاي  هایی هوشمند در سوق دادن شرکت ها و مشوق سیاست
هاي  گذاري دانش و توانمندي خارجی به سمت به اشتراك

  .هاي داخلی است با شرکت فناورانه خود
هاي  گذاري مستقیم خارجی بر توانمندي تأثیر سرمایه 2- 4

  پذیر هاي سرمایه فناورانه شرکت
گذاري  هاي رگرسیون خطی ارزیابی تأثیر سرمایه از میان مدل

هاي  گانه شرکت هاي پنج مستقیم خارجی بر روي توانمندي
ي و تعمیرات، توانمندي تولید، توانمندي نگهدار(پذیر  سرمایه

توانمندي تطبیق، توانمندي بهبود فرآیند تولید و توانمندي 
، صرفاً مدل مربوط به توانمندي تولید )تولید محصول جدید

تواند نشانگر  این موضوع می). P=035/0(دار شده است  معنی
گذاران  هاي فعال دولت، سرمایه آن باشد که در غیاب سیاست

هاي  ي فناورانه شرکتها خارجی از ارتقاء توانمندي
پذیر خود امتناع نموده و اغلب تنها به دنبال سهمی از  سرمایه

ها با تجربیات  تطابق این یافته. بازار بزرگ ایران هستند
دهد که این سطح از توانمندي  آمریکاي التین نشان می

در نهایت ) توان مونتاژ یا ساخت(پذیر  هاي سرمایه شرکت
  ].26[شود  تر براي کشور میزبان نمیمنجر به ارزش افزوده باال

پذیر  هاي سرمایه هاي فناورانه شرکت تأثیر توانمندي 3- 4
  بر سرریز فناوري

به صورت کلی و در (هاي فناورانه  در سنجش اثر توانمندي
پذیر بر فعال شدن  هاي سرمایه شرکت) قالب یک متغیر

ن این دهنده بی هاي سرریز فناوري، صرفاً دو مدل ارتباط کانال

هاي آموزش  ها با سرریز فناوري از طریق کانال توانمندي
)034/0=P ( و مشاهده)003/0=P (اند و بنابراین  دار شده معنی

پذیر در ایران تنها از  هاي سرمایه هاي فناورانه شرکت توانمندي
هاي  به شرکت ،دو کانال آموزش و تقلید به واسطه مشاهده

  .کند ایرانی سرریز می
  
 بحث -5

گذاري مستقیم خارجی  نتایج نشان داده که جذب سرمایه
هاي سرریز  مستقیماً منجر به فعال شدن هیچ یک از کانال

هاي فناورانه  شود اما باالبودن توانمندي فناوري نمی
پذیر به عنوان یک متغیر میانجی، نقش  هاي سرمایه شرکت

مثبتی در فعال شدن دو کانال تقلید به واسطه مشاهده و 
هاي مارین  راستا با یافته ها هم این یافته. نماید زش ایفاء میآمو
است که نقش فعال ] 27[و همکاران  2رياو فسف] 26[ 1و بل
هاي  پذیر بر سرریز فناوري از بنگاه هاي سرمایه شرکت

  .اند هاي محلی را اثبات کرده چندملیتی به شرکت
خارجی  گذاري مستقیم ها همچنین نشان دادند که سرمایه یافته

هاي  اي شرکت هاي پایه تنها منجر به باالرفتن توانمندي
گواه  ،این یافته. پذیر یعنی توانمندي تولید شده است سرمایه

پذیر فعال در ایران تنها  هاي سرمایه آن است که شرکت
نمایند  توانمندي مونتاژ یا ساخت و تولید را به کشور وارد می

فزوده و سطح توانمندي هاي با ارزش ا اما به لحاظ فعالیت
باالتر مانند بهبود یا تطبیق فرآیند و توسعه محصول جدید، 

امري که نتایج . یابد دانش و فناوري جدید به ایران راه نمی
هاي خارجی  نماید که شرکت پژوهش درگاهی را یادآوري می

فعال در ایران عمدتاً به دنبال سهمی از بازار بوده و به جاي 
کمک به توسعه فناوري، صرفاً در پی تجارت گذاري و  سرمایه

  ].28[کنند  به کشور ورود می
هاي پژوهش با نتایج دیگر تحقیقات در  تطبیق یافته

کشورهایی مانند چین و کشورهاي آمریکاي جنوبی حائز 
هاي  بر این اساس، ضعف شرکت. نکات جالبی است

پذیر فعال در کشورهاي آمریکاي التین به لحاظ  سرمایه
 -افتد  مانند آنچه در ایران اتفاق می -هاي فناورانه  نمنديتوا

هاي با ارزش  مانع سرریز دانش و فناوري و توسعه بخش

                                                 
1- Marin & Bell 
2- Fosfuri 
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افزوده باالتر در اقتصاد این کشورها شده و این در حالی است 
هاي فعال دولت مبنی بر تشویق  که در چین به مدد سیاست

مین خود هاي خارجی به توسعه فناوري و زنجیره تأ شرکت
هاي محلی تا حد زیادي از مزایاي  در خاك این کشور، شرکت
]. 29[اند  گذاري خارجی بهره برده فناورانه جذب سرمایه
گذاري خارجی این  دهد که سرمایه تجربیات چین نشان می

پذیري، توان  پتانسیل را دارد که منجر به افزایش رقابت
  ].30[ود هاي محلی ش فناورانه و همچنین صادرات بنگاه

گذاري خارجی در  اینکه سرریز فناوري حاصل از سرمایه
ایران تنها از طریق دو کانال تقلید به واسطه مشاهده و آموزش 

هاي ایرانی نقش اندکی  دهد که شرکت دهد نشان می رخ می
نمایند و این  هاي خارجی ایفاء می در زنجیره تأمین شرکت

میالدي  90پایانی دهه هاي  اتفاقی است که در ونزوئال در سال
هاي خارجی با بکارگیري حداقلی نیروهاي  رخ داده و شرکت
هاي مدیریتی، جابجایی اندك نیروها بین  بومی در پست

هاي بومی و خارجی، قراردادهاي پیمانکاري اندك با  شرکت
وتوسعه در  هاي داخلی و نادیده گرفتن تحقیق شرکت
اورانه اندکی به پذیر، عمالً سرریز فن هاي سرمایه شرکت
علل مختلفی مانند ]. 31[هاي محلی رساندند  شرکت
پذیر،  هاي سرمایه هاي فناورانه محدود شرکت فعالیت

هاي مدیریتی و  بکارگیري محدود کارکنان ایرانی در پست
هاي خارجی  هاي مناسب براي تشویق شرکت فقدان انگیزاننده

داخلی، باعث هاي  گذار به تسهیم دانش خود با بنگاه سرمایه
  ].32[هاي ایرانی شده است  سرریز محدود فناوري به شرکت

هاي سرریز فناوري به  توان گفت که کانال در مجموع می
گذاري مستقیم خارجی در ایران شکل نگرفته و  واسطه سرمایه

این در حالی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور، 
سرشار، پتانسیل کرده و منابع طبیعی  منابع انسانی تحصیل

گذاري خارجی در توسعه و انتقال  سازي جذب سرمایه اهرم
  .فناوري وجود دارد

  
  گیري نتیجه -6

گذاران خارجی  گیري از فرصت جذب سرمایه به منظور بهره
ها و  در توسعه فناوري، نیاز است دولت تغییراتی در سیاست

که  از آنجا که نتایج نشان داده. هاي خود اعمال نماید مشوق
پذیر فعال در کشور  هاي سرمایه سرریز عموماً از طریق شرکت

هاي  ها یا الزاماتی براي شرکت افتد الزم است مشوق اتفاق می
ها در ایران در نظر  خارجی در جهت ایجاد این نوع شرکت

پذیر به  هاي سرمایه همچنین براي تشویق شرکت. گرفته شود
هایی  تواند از مشوق یهاي فناورانه، دولت م ارتقاء توانمندي

وتوسعه آنها استفاده  هاي تحقیق مانند اعتبار مالیاتی بر فعالیت
هاي سرریز فناوري نیز  سازي سایر کانال به منظور فعال. نماید

الزم است دولت از ابزارهاي سیاستی در دست خود استفاده 
در ادامه سیاستی  هاي گزارهاز پیشنهادي یک نمونه . نماید

  .آمده است
به منظور تسهیل انتقال فناوري و ارتقاء یادگیري فناورانه  ×

هاي خارجی که در بازار ایران  هاي داخلی، شرکت در بنگاه
هاي  فعالیت دارند مشروط به اینکه با استفاده از ظرفیت

واحدهاي تولیدي داخلی نسبت به تولید محصوالت با نشان 
اورانه خود را در هاي فن المللی اقدام نمایند؛ نهاده معتبر بین

هاي  آالت و فناوري قالب مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، ماشین
درصد  30تولید از تولیدکنندگان داخلی تأمین کنند و حداقل 

هاي  از محصوالت تولیدي خود را صادر نمایند از حمایت
  :ذیل برخوردار خواهند بود

ی به از تاریخ انقعاد قرارداد همکاري با واحد تولیدي داخل -
هاي  مدت پنج سال متناسب با میزان صادرات از تخفیف

  .مالیاتی برخوردار خواهند بود
هاي خارجی  هاي مناقصات موظفند براي شرکت کمیسیون -

مذکور متناسب با میزان مشارکت با تولیدکنندگان داخلی، 
  .اي در نظر گیرند امتیاز جداگانه

در زنجیره به منظور تسهیل ورود تولیدکنندگان داخلی  ×
المللی و ارتقاء یادگیري فناورانه در  تأمین برندهاي معتبر بین

آنها، کلیه واردکنندگان با حجم ارزشی پایه مکلف خواهند 
مشخصی از حجم واردات خود را از ) درصد(بود میزان 

تولیدکنندگان داخلی قطعات و تجهیزات مورد نیاز همان 
  .کاالي وارداتی خریداري نمایند
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