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Abstract 

Foreign direct investment has been known as 
one of the most effective tools for financing 
and technology transfer and so there is a huge 
competition for attracting multinational 
companies among developing countries. 
However, the current situation indicates that 
the positive effects of FDI do not 
automatically occur. To enhance the 
productivity and development of domestic 
technology capabilities, FDI policies should 
be aligned with national industrial policies. A 
continuous and targeted engagement between 
multinational corporations and the 
manufacturing and learning systems of host 
country are essential. 
In this paper, while exploring recent literature 
of FDI, main FDI theories that explain why it 
takes place are discussed. Some new 
theoretical approaches state that foreign 
investment not only serves the purpose of 
exploiting technological capabilities in other 
countries, but also serves as an important tool 
for developing the technological capabilities 
of foreign investors; so developing countries 
try to attract more share from this kind of FDI 
which sets wider linkages with their 
innovation system. Also, internationalization 
policies (Outward FDI) has recently received 
more attention from developing countries. 

                                                           
* Corresponding author: saremi@tsi.ir 

Finally, one of the important recent cases of 
FDI in the country (Irancell Company) has 
been examined from the perspective of 
policies related to the development of 
technological capabilities by foreign 
investment. 
Keywords: oreign Direct Investment, Technology 
Spillover, International Business, Technology 
Policy 
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  دهیچک
هاي چندملیتی  زیادي براي جذب شرکتگذاري مستقیم خارجی به عنوان یک ابزار کارآمد براي تأمین منابع مالی و انتقال فناوري شناخته شده و رقابت  سرمایه

) FDI(گذاري مستقیم خارجی  نشانگر آن است که تأثیرات مثبت سرمایه ،اما تجارب کشورهاي در حال توسعه. در کشورهاي در حال توسعه ایجاد شده است
و سیاست توسعه صنعتی از طریق  FDIهاي  هماهنگی سیاستهاي فناورانه داخلی،  وري و توسعه توانمندي افتد و براي ارتقاء بهره به صورت خودکار اتفاق نمی

در این مقاله ضمن بررسی . هاي تولیدي و یادگیري نوآوري کشور میزبان ضروري است هاي چندملیتی و نظام تعامل هدفمند مستمر و پرتراکم میان شرکت
برخی . گیرد زنند مورد بحث قرار می می FDIها دست به  ند چرا بنگاهده که توضیح می FDIگذاري مستقیم خارجی و تحوالت اخیر آن، نظریات مهم  سرمایه

هاي فناورانه در دیگر کشورها بلکه به عنوان یک ابزار  برداري از توانمندي گذاري خارجی نه فقط به منظور بهره دارد که سرمایه رویکردهاي نظري جدید بیان می
که پیوندهاي  FDIکنند سهم بیشتري از این نوع  هاي در حال توسعه تالش میلذا کشور. کند گذار عمل می هاي سرمایه هاي فناورانه شرکت مهم توسعه توانمندي

گذاري مستقیم  به بیان دیگر صدور سرمایهو  (ها  المللی شدن شرکت همچنین حمایت از بین. تري با بازیگران نظام نوآوري آنها برقرار کنند را جذب نمایند وسیع
هاي  طی سال FDIهاي مهم  در انتها نیز یکی از نمونه. د توجه کشورهاي در حال توسعه قرار گرفته استبیشتر مور FDIهاي جذب  در کنار سیاست) خارجی

  .گذاري خارجی مورد بررسی قرار گرفته است هاي فناورانه از طریق سرمایه هاي مرتبط با توسعه توانمندي از منظر سیاست) شرکت ایرانسل(اخیر در کشور 
  الملل، سیاست فناوري وکار بین مستقیم خارجی، سرریز فناوري، کسبگذاري  سرمایه: ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Saremi, M. S., & Zakery, A. (2019). Policies for Enhancing Foreign Direct Investment Toward Technology 
Development. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 395-410. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

ی در تیچندملهاي  ي توأم با گسترش نفوذ شرکتساز یجهان
. موافقان و مخالفان بسیاري دارد ،وکار جهانی تجارت و کسب

هاي بزرگ چندملیتی در ذهن بخش  از یک سو شرکت
 به عنواناي از مردمان کشورهاي در حال توسعه  عمده

شوند که از قدرت مالی و مزیت  استعمارگرانی شناخته می
خود استفاده کرده و به غارت منابع و بازار کشورهاي  فناورانه
سوي دیگر تجارب بعضی کشورها از از . ]1[ پردازند دیگر می

                                                 
  saremi@tsi.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

وري  هاي چندملیتی در رشد بهره مثبت شرکت تأثیر
هاي  ها از کانال این شرکت. کند اقتصادهاي محلی حکایت می

محسوب شده  در حال توسعهاصلی انتقال دانش به کشورهاي 
هاي تشویقی براي  ها سیاست و محرك رشد هستند و دولت

توانند از  هاي محلی می رکتش. گیرند جذب آنها به کار می
، همچنین با ورود ]2[رقباي خارجی خود یاد بگیرند 

در یک  شدن واقعو یافته ي خارجی رقابت افزایش ها شرکت
هاي محلی را براي رشد و  انگیزه شرکت ،محیط رقابتی

  ].3[ دهد نوآوري افزایش می
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به  یتیبزرگ و چندمل يها ورود شرکتي اخیر ها سالدر 
محدود به بخش تولید نمانده و  ،در حال توسعهکشورهاي 
ي ها بخشگذاري در  ها اقدام به سرمایه این شرکت

در . اند نمودهي پیشرفته نیز فناوروتوسعه و صنایع با  تحقیق
و از  میرمستقیغ به صورت ها شرکتاین  نه تنهااین زمینه 

ي و یا افزایش انگیزه فناوردانش و انتقال  زیسررطریق 
ي در فناوري محلی به نوآوري اقدام به ارتقاء سطح ها شرکت

مستقیم  به طور، بلکه خود اند کرده در حال توسعهکشورهاي 
ي نوین در کشورهاي میزبان ها فناورياقدام به توسعه 

ضمن بررسی چیستی و آثار و  ،در این مقاله. اند نموده
کشورهاي  فناورانهبا تمرکز بر موضوع رشد ، FDIپیامدهاي 

  :شود به سه سؤال زیر پاسخ داده می حال توسعهدر 
راستا با  تواند هم گذاري مستقیم خارجی چگونه می سرمایه -

  هاي صنعتی و فناوري این کشورها عمل کند؟ سیاست
به ویژه در  FDIهاي مؤثر این کشورها در جذب  سیاست -

 هاي پیشرفته چیست؟ وتوسعه و فناوري تحقیق

اي برخاسته از این کشورها چگونه ه المللی شدن شرکت بین -
  باشد؟ FDIتواند مکمل جذب  می
  
  گذاري مستقیم خارجی و تحوالت اخیر آن سرمایه -2

گذاري مستقیم خارجی را عموماً این گونه تعریف  سرمایه
از گذاري که با هدف اکتساب سود ماندگار  سرمایه": کنند می

اقتصاد گیرد که در خارج از  هایی صورت می بنگاه سوي
این نوع . ]4[ "کنند گذار فعالیت می سرمایه) کشور(

گیرد و مستلزم  گذاري با اهداف بلندمدت صورت می سرمایه
ها و تصمیمات مدیریتی بنگاه محل  تأثیرگذاري در راهبرد

لذا به صورت یک قاعده ساده معموالً . گذاري است سرمایه
به  ،مدیریت بنگاهدر حداقل مالکیت سهام ده درصد اخذ 

گذاري از طریق بازار سهام  عنوان ممیزه اصلی آن از سرمایه
همواره در مباحث . شود در نظر گرفته می) تشکیل سبد سهام(

FDI ، نیز به عنوان یکی از بازیگران  1هاي چندملیتی شرکتاز
 2)شعب(هاي خارجی وابسته  اصلی که از طریق ایجاد شرکت

اي محلی اقدام به ه و یا در برخی موارد مشارکت با شرکت
  .شود کنند، نام برده می گذاري می سرمایه

                                                 
1- Multinational corporations (MNCs) 
2- affiliates 

توان شامل سه جزء اصلی  را می FDI دهنده لیتشکعناصر 
وام ) 2، آغازگذار در  سهم آورده شرکت سرمایه) 1: دانست

هاي چندملیتی به  درون شرکتی که معموالً توسط شرکت
) 3و  شود هاي محلی یا شعب تخصیص داده می شرکت
هاي حاصل از فعالیت شرکت محلی که مجدداً براي درآمد

برخی مطالعات نشان . گذاري شود ها سرمایه توسعه فعالیت
دهد سهم اجزاء اول و دوم رو به کاهش و سهم جزء سوم  می
به بیان دیگر کشورهاي میزبان تالش ؛ ]5[به افزایش است  رو
را گذاران خارجی  کنند تا با ابزارهاي در اختیار سرمایه می

متمایل و متقاعد کنند درآمدهاي حاصله را مجدداً در کشور 
  .گذاري کنند میزبان سرمایه

) 1: به دو روش قابل تقسیم است FDIاز منظر روش ورود، 
گذاري منجر به ایجاد یک بنگاه کامالً جدید  وقتی که سرمایه

گذاري در یک بنگاه  وقتی که سرمایه) 2؛ )3روش بکر(شود  می
گذاري مشترك با  طریق تملک و یا سرمایهموجود از 

در ). 4روش سوخته(گیرد  بومی صورت می) هاي(شرکت
گذاري جدید  کشورهاي صنعتی شاهد سهم مشابه میان سرمایه

اما در ؛ و بکر در مقایسه با روش ادغام و تملک هستیم
و در حال گذار، روش اول است که  در حال توسعهکشورهاي 
ققین معتقدند این کشورها دچار ضعف برخی مح ]6[غلبه دارد 

گذاري به روش  هاي قانونی جهت تسهیل سرمایه در زیرساخت
هاي حقوقی  ادغام و تملک هستند؛ مواردي همچون روال

ها، حل و فصل اختالفات و  شفاف براي انتقال تعهدات شرکت
  .مسائل کارگري

گذاري  توان به سرمایه می FDIاز منظر انواع قراردادهاي 
گذاري مشترك قراردادي مانند  ، سرمایه5رك در سهاممشت

و  BOT6ي ها روشخانواده  مشارکت مدنی، بیع متقابل و
در واقع . هاي با مالکیت تام خارجی اشاره کرد بنگاههمچنین 

گذار  یی که درآن بازگشت اصل و سود سرمایهها روشتمام 
شود و ریسک بازگشت به عهده  نمی خارجی تضمین

ي قرضی و ها روشتوان از  گذار خارجی است را می سرمایه
طبقه بندي  FDIفاینانس خارجی جدا کرده و تحت عنوان 

گذاري  گذاري مستقیم خارجی با سرمایه البته سرمایه. نمود
پورتفولیو در بازارهاي مالی و سرمایه از منظر نفوذ در مدیریت 
                                                 
3- Greenfield 
4- Brown-field 
5- Equity joint venture 
6- Build–operate–transfer 
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  .بنگاه متفاوت است
دهه اخیر رشد قابل گذاري مستقیم خارجی در چند  سرمایه

 40سال گذشته نزدیک به  40 ، به نحوي که درتوجهی داشته
و لذا سبب اهمیت ویژه این موضوع در اقتصاد و برابر شده 

این رشد طی چهار سیکل اتفاق  .تجارت جهانی شده است
، به 1980 میلیارد دالر در فراز اول در دهه 50افتاده و از حدود 

البته  .رسیده است 2007دالر در فراز آخر در  تریلیون 9/1
بررسی آمارهاي یک دهه اخیر پس از بحران مالی و افت 

 FDIدهد مجموع کل  نشان می 2008اقتصاد جهانی در سال 
ساالنه نتوانسته است تا کنون به سقف پیش از بحران مالی 

ه در سال گذاري خارجی صورت گرفت مجموع سرمایه. برسد
کاهش درصد  23میلیارد دالر است که با  1430معادل  2017

تر  نسبت به سال قبل مواجه بوده و مانند سال قبل عددي پائین
از متوسط ده سال گذشته داشته است، در حالی که ارقام مربوط 
به مجموع تجارت جهانی و رشد ناخالص داخلی نشان دهنده 

البته عمده این کاهش، مربوط به . ]5[افزایش مداوم است 
یافته است  گذاري جذب شده توسط کشورهاي توسعه سرمایه

هستند و عدد مربوط به  FDIکه جذب کننده نیمی از کل 
همچنین . ثابت مانده استتقریباً کشورهاي در حال توسعه 

ي تأمین ها روشهمچنان در صدر  FDIالزم به توجه است که 
کشورهاي در حال توسعه قرار دارد؛  منابع مالی خارجی براي

درصد کل منابع خارجی جذب شده توسط این کشورها از 39
منابع مالی ارسالی مهاجرین به موطن . شود این روش جذب می

هاي  ، جذب سرمایه در بازار بورس و دریافت کمک1خود
  .هاي بعدي جذب منبع مالی قرار دارند اي رسمی در رده توسعه

یی که ساالنه توسط سازمان کنفرانس توسعه ها بر اساس گزارش
هاي اخیر آمریکا در  شود، در سال منتشر می) آنکتاد(ملل متحد 

گذاري  صدر هر دو فهرست کشورهاي مبداء و مقصد سرمایه
کنگ، برزیل،  پس از آمریکا، چین، هنگ. مستقیم خارجی است

 سنگاپور، هلند، فرانسه، استرالیا، سوئیس و هند به ترتیب در
صدر فهرست کشورهاي مقصد و ژاپن، چین، انگلیس، 

کنگ، آلمان، کانادا، فرانسه، لوگزامبورگ و اسپانیا در صدر  هنگ
  .فهرست کشورهاي مبداء قرار دارند

به  FDIهاي بسیار متنوعی را در حوزه جذب ها سیاست دولت
غلبه با  ،هاي استفاده شده در میان سیاست. ]5[گیرند  کار می

                                                 
1- Remittances 

تشویقی مانند کاهش مقررات ورود در /آزادسازيهاي  سیاست
صنایعی همچون حمل و نقل، انرژي و تولید و همچنین تسهیل 

ها و برپایی مناطق ویژه  هاي اجرایی، تعریف مشوق روال
ها براي  با این حال، همچنان طیفی از سیاست. اقتصادي است
این . شود استفاده می FDIگذاري  قاعده/ محدودسازي

عمدتاً در حوزه امنیت ملی و تملک زمین و منابع ها  سیاست
هاي  تر بر تملک شرکت ها، نظارت دقیق طبیعی توسط خارجی

هاي  فناورانه و داراي منابع راهبردي و شدیدتر کردن رویه
  .شود گذاري اعمال می پایش سرمایه

دهد در یک دهه گذشته بیش از  هاي آنکتاد نشان می بررسی
درصد تولید ناخالص  90ده حدود اقتصاد مختلف دارن 101

. اند ملی دنیا، راهبردهاي رسمی توسعه صنعتی در پیش گرفته
ها حاوي ابزارهاي سیاستی تفصیلی در حوزه  اکثر این برنامه

ها و الزامات عملکردي،  گذاري هستند؛ مانند مشوق سرمایه
گذاري و به طور  مناطق ویژه اقتصادي، جذب و تسهیل سرمایه

هاي  لذا سیاست. گذاري پایش سرمایه سازوکارهاي اي فزاینده
هاي  در قلب سیاست FDIگذاري و به طور خاص  سرمایه

عالوه بر اینکه بسیاري از . صنعتی کشورها جاي دارد
گذاري را  هاي تسهیل سرمایه کشورهاي در حال توسعه سیاست

هاي  کنند، دو سوم آژانس هاي افقی اجرا می به عنوان سیاست
هاي  گذاري در این کشورها، بر اساس سیاست تشویق سرمایه

براي تشویق  هاي معینی را صنعتی کشورشان حوزه
هاي  کنند و سه چهارم آنها برنامه گیري می گذاري هدف سرمایه
 لذا. اي براي ارتقاء سطح فناوري در صنعت به عهده دارند ویژه

هاي  گذاري و سیاست هاي سرمایه افزایی سیاست انسجام و هم
هاي جذب  صنعتی، مستلزم توجه راهبردي و بلندمدت به برنامه

  .است FDI گذاري از جمله سرمایه
  
هاي  کننده عوامل و انگیزه نظریات تبیین -3

 گذاري خارجی سرمایه
گذاري خارجی و چگونگی  هاي سرمایه تبیین عوامل و انگیزه

رفتار  بویژهو  و چرایی حرکت عوامل تولید در میان اقتصادها
هاي چندملیتی یکی از موضوعات مهمی  ي شرکتگذار هیسرما

الملل مورد بحث  وکار بین است که در پیشینه اقتصاد و کسب
ترین نظریات  در ادامه نگاهی گذرا به مهم. گیرد قرار می
  .خواهیم داشت FDIدهنده  توضیح
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نظریه موانع تجارت بر مبناي نظریه مزیت نسبی به عنوان 
گذاري  سرمایه ها در خصوص توضیح یکی از اولین فرضیه

هاي تجارت  نظریه هیپااین دیدگاه . خارجی مطرح شده است
دارد که کشورها تمایل دارند تا در  جهانی است و بیان می

تولید محصوالت و خدماتی متخصص شوند که از بیشترین 
دن ش متخصصاین کشورها بعد از . شود یم  مند بهرهمنابع آنها 

الت خود به بازارهاي و توسعه مقیاس و قلمرو ارسال محصو
روي  FDIمختلف، به علت برخورد به موانع تجارت به 

گذاري خارجی  تواند سرمایه البته این نظریه فقط می. آورند یم
  .جایگزین واردات را توضیح دهد

) سبد( وفرضیه نرخ بازگشت و فرضیه متنوع سازي پورتف
به  FDIاز دیدگاه مالی و اقتصادي به توضیح  ها گذاري سرمایه

ها و  صورت جریان پیدا کردن سرمایه خارجی به سمت پروژه
سازي  متنوع زمان همنقاط داراي بازده مالی جذاب و 

فرضیه . پردازد براي مدیریت ریسک آنها می ها گذاري سرمایه
آربیتراژ یه معنی استفاده از تفاوت در قدرت پول در 
کشورهاي مختلف براي کاهش هزینه و افزایش سود 

هاي چندملیتی که در کشورهاي مختلف فعالیت دارند،  شرکت
FDI البته این فرضیه بعدها به شکل کامل. دهد را توضیح می-

هاي چندملیتی از چهار نوع مختلف  برداري شرکت تر به بهره
 CAGEاز تفاوت موجود میان مناطق در قالب چارچوب 

) قانونی، جغرافیایی و اقتصادي-هاي فرهنگی، اداري تفاوت(
گذاري  این رویکردها نواقصی دارند و مثال سرمایه. پردازد می

متقابل بین کشورها در فرضیه نرخ بازگشت و همچنین تمرکز 
FDI  در یک صنعت خاص در فرضیه آربیتراژ به خوبی قابل

  .توضیح نیست
سازي یا هزینه  صنعتی هایمر و نظریه درونی نظریه سازمان

هاي  اي تبیین راهبردمبادله که همگی در سطح شرکت و بر
 ها شرکتتصمیم  که کنند اند، بیان می شرکت طراحی شده

یک راهبرد براي حفاظت  ،گذاري در کشور دیگر براي سرمایه
ي آنها در کشورهاي محل فعالیت ها توانمنديي و ها ییدارااز 

برداري  یک سازمان صنعتی براي بهره ،در نظریه هایمر. است
هاي انحصاري خود که نوعاً از جنس دارایی  از دارایی

گذاري در نقاط مختلف  ناملموس نیز هستند، دست به سرمایه
در نظریه هزینه مبادله، بازار درونی و روابط درون زند؛  می

ها به عنوان جایگزینی براي روابط بازار در نظر گرفته  شرکت

هاي متعدد یافتن، توافق و همکاري با  ا آنها را از هزینهشود ت می
ها در  البته این فرضیه. هاي مستقل بیرونی معاف کند شرکت

مورد اینکه چرا یک شرکت بین دو کشور، یکی را براي 
به همین . دهد کند، توضیحی نمی گذاري انتخاب می سرمایه
ر حوزه د  که در واقع ترکیب چند نظریه 1نظریه دانینگ ،سبب
گذاري مستقیم خارجی است، تمایل یک شرکت براي  سرمایه

) 1گذاري خارجی را به برقراري سه شرط  شروع سرمایه
هاي مکانی  مزیت) 2شرکت مبداء،  هاي و دارایی ها توانمندي

سازي و توسعه  اتخاذ رویکرد درونی) 3کشور مقصد و 
 ].7[سازد  شرکتی مرتبط می درون

دارد که بعد از ظهور  بیان می 2ل ورنوننظریه چرخه عمر محصو
، تا مدتی )یافته عمدتاً در کشورهاي توسعه(یک محصول جدید 

بازار انحصاري در کشور مبداء وجود دارد، اما هنگامی که 
شوند، براي  تولیدکننده با ظهور رقباي جدید داخلی مواجه می

المللی  حفظ بازار خود و کاهش رقابت رو به بازارهاي بین
پیوستگی  هم هاي راهبرد به همچنین در نظریه ].8[آورند  می

هاي فعال در بازارهاي انحصار ناقص  ناپذیر، به بنگاه اجتناب
دارد در صورتی که شرکتی اقدام به  اشاره شده و بیان می

هاي رقیب به این  گذاري در کشور دیگري نماید بنگاه سرمایه
گذاري  دهند و اقدام به سرمایه العمل نشان می حرکات عکس

د تا موقعیت خود را در بازار از کنن کشور دیگر میخارجی در 
تأثیر گذار  FDIهمین طور عامل دیگري که در . دست ندهند

المللی به  ها و مزایا و نیز فرآیند مذاکره بین است، ارتباط دولت
هاي راهبردي و قراردادهاي کالن  خصوص در پروژه

بسیاري مواقع در واقع، در . گذاري خارجی است سرمایه
کننده  زنی طرفین تعیین هاي سیاسی و نیز قدرت چانه انگیزه

  .هست FDIنحوه و چگونگی 
هاي چندملیتی بر اساس  دانینگ مدلی را در مورد رفتار شرکت

سطوح مختلف  آن، بر اساس کهسطوح توسعه مطرح کرده 
هاي متفاوتی براي حضور شرکت چندملیتی  انگیزه ،توسعه

با پیشرفت کشور در مراحل مختلف  زمان همو  کنندایجاد می
هاي مکانی  توسعه ساختار اقتصادي کشور تغییر یافته و مزیت

در واقع دسترسی به . یابد هاي مالکیتی افزایش می و مزیت
گیري بازار و  قیمت، شکل منابع اولیه و طبیعی ارزان

                                                 
1- Dunning 
2- Vernon 
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هاي تأمین و  برداري از بازار داخلی، شکل گیري زنجیره بهره
هاي راهبردي دالیل اصلی  توجه به کارایی و وجود دارایی

گذاري خارجی است که با توجه به سطح توسعه  سرمایه
براي  هاي چندملیتی هاي شرکت کشورها دالیل و انگیزه

از  ها زهیانگبه این نحو که این . یابد گذاري تغییر می سرمایه
هاي  اددر اقتص(قیمت  دسترسی به منابع اولیه و طبیعی ارزان

به سمت ) هاي اولیه مانند معادن و کشاورزي مبتنی بر بخش
  ].9[یابد  هاي راهبردي ارتقاء می ایجاد دارایی

ي خارجی گذار هیسرمابر اساس مدل دانینگ اساس 
هاي  وتوسعه و فناوري هاي چندملیتی در تحقیق شرکت

شود اما شواهد  محدود می یافته پیشرفته به کشورهاي توسعه
وتوسعه در دنیا جهانی  دهد فرآیند تحقیق شان میموجود ن

است  انجامیدهوتوسعه نیز  شده و به چندقطبی شدن تحقیق
کشورهاي در حال توسعه به منبع و مقصد  در واقع. ]10[

اند و دیگر این موضوع  شده وتوسعه جهانی تبدیل تحقیق
وتوسعه  تحقیق. ]11[ ستینیافته  منحصر به کشورهاي توسعه

هاي بازاریابی و تولیدي  گسترش طبیعی فعالیت در واقع
که با گذر زمان و  هستهاي تابعه در کشور مقصد  شرکت

هاي  طبیعی انجام فعالیت به صورتتقویت شرکت تابعه 
 ].12[شود  وتوسعه آغاز می تحقیق

وتوسعه به  شدن تحقیق بخش مهمی از جهانی در واقع
هاي  توسط شرکتوتوسعه  هاي تحقیق گسترش انجام فعالیت

گردد که تا  چندملیتی در خارج از مرزهاي کشور مبداء برمی
هاي نوآورانه خود را به صورت  فعالیت ،1990اواخر دهه 

 2006در سال . دادند سنتی فقط در کشور مبداء انجام می
المللی  وتوسعه بین هاي چندملیتی به تحقیق شرکت% 65حدود 

افزایش  2010سال  در% 84مشغول بودند که این رقم به 
دالیل مختلفی براي اقدام به انجام . پیداکرده است

همچنین باید .: وتوسعه در خارج از مرزها وجود دارد تحقیق
گذاري از منظر حوزه تأثیر  در نظر گرفت این نوع سرمایه

ها و عوامل مختلف  به مرور انگیزه 1متفاوت است در جدول 
  ].13[داخته شده است پر
  
  گذاري مستقیم خارجی پیامدهاي سرمایهآثار و  -4

نخست : وجود دارد FDIسه رویکرد اصلی در خصوص آثار 
. رویکرد مثبت اقتصاد توسعه بر اساس رویکردهاي نئوکالسیک

بر  FDIدوم، رویکرد منفی مبتنی بر بر نگاه استعمارگرایانه به 
ینابین و اساس اقتصاد ساختارگرایی و در نهایت رویکرد ب
گذاري  عملگرایانه که با پذیرش نقاط ضعف و مثبت سرمایه

هاي هوشمند به  مستقیم خارجی سعی در طراحی سیاست

                                                 
1- Demand Driven 
2- Supply Driven 
3- Efficiency Seeking 

  یالملل نیبوتوسعه  هاي چندملیتی براي تحقیق ي شرکتها زهیانگ) 1جدول 
  محدوده و میزان تأثیر  عوامل مکانی مؤثر  هاي راهبردي شرکت چندملیتی انگیزه  گذاري نوع سرمایه  ردیف

1  
گذاري در  سرمایه -

توسعه به خاطر  و تحقیق
  1تقاضا

  موجود شرکت  برداري از دانش بهره -
و  ها، خدمات چندملیتی در انطباق فرآیند

  محصوالت براي بازارهاي خارجی

  بازار بزرگ و پویا -
مکانی تولید و  هم -

  وتوسعه تحقیق

  محدوده محلی -
به صورت زیادي به ادامه  -

  هاي تولید وابسته است فعالیت

2  
گذاري در  سرمایه -

 به خاطر 2توسعه و تحقیق
  عرضه

  افزایش دانش -
استفاده از دانش موجود در خارج از  -

  کشور

هاي محلی،  کیفیت دانشگاه -
سرمایه انسانی، وجود 

هاي صنعتی،  خوشه
  اتیهاي تحقیق زیرساخت

  دامنه جهانی -
وابسته به سطح دانش محلی،  -

زیادي براي ایجاد  قابلیت
  ارتباطات دارد

3  
گذاري در  سرمایه -

به خاطر  توسعه و تحقیق
  3کارایی

  کاهش هزینه -
هاي   استاندارد بودن فعالیت -

  وتوسعه   تحقیق
  دامنه جهانی و محلی -

  ها امکان از دست دادن مزیت -

4  

گذاري در  سرمایه -
توسعه به خاطر  و تحقیق

زنی افراد  قدرت چانه
  خاص

  عوامل انسانی و عاطفی -  استفاده از دانشمندان درجه یک -
وابسته به دانشمند مورد کامالً  -

زنی شخص  نظر و قدرت چانه
  است
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 FDIباید توجه داشت تأثیرات . منافع دارد حداکثرسازيمنظور 
گذاري قابل مالحظه است و با  هاي مختلف سیاست در حوزه

به عنوان مثال . رویکردهاي مختلفی به آن پرداخته شده است
وري تأثیر  تواند بر روي بهره گذاري مستقیم خارجی می سرمایه
نیروي کار  و از فناوري باالترعموماً  هاي فراملی شرکت. بگذارد

بیشتر دست به  با دقت نظر و برخوردارند تر تیفیباک
 پس. اند ي داشته، بازدهی باالترجهیدرنت، دنزن گذاري می سرمایه

تولیدکنندگان  ،رقابت عادالنه تولیدکنندگان داخلیدر یک 
وري کل  شوند و بهره میکارآمد جانشین تولیدکنندگان ناکارآمد 

  .افزایش پیدا خواهد کرد
یک ورود . بر تأمین سرمایه و ارز مؤثر است FDIهمچنین 

شرکت خارجی عالوه بر سرمایه خود شرکت باعث ورود 
سرمایه  مدت، حداقل در کوتاه. شود هاي دیگر می شرکت

انداز را  تواند شکاف ارز خارجی و شکاف پس خارجی می
خارجی،  گذار هیبرطرف نماید و همچنین با حضور سرما

هاي  وقتی بنگاه. افزایش پیدا خواهد کرد بازار مالیشفافیت 
زنند، انتقال  به انتقال سود به کشور مبداء، دست می خارجی

  .گیرد از کشور میزبان صورت می يزیسرمایه و ارز گر
تواند در ثبات اقتصادي نیز مؤثر  گذاري خارجی می سرمایه
و اقتصاد  زبانیایجاد پیوند و ارتباط بین کشور م. باشد
المللی موجب گره خوردن منافع و به سبب آن افزایش  بین
المللی و امنیت  قعیت رقابتی یک کشور در بازارهاي بینمو

فرار بوده و در صورت  ،اما سرمایه خارجی .شود اقتصادي می
بروز بحران و یا با مقاصد سیاسی از کشور به سرعت خارج 

تجربه سقوط . و باعث تشدید نابسامانی خواهد شدشود  می
ی از گذاران خارج بازارهاي مالی شرق آسیا و خروج سرمایه

همچنین  .این بازارها در این خصوص روشن است
هاي داخلی  تواند بر سیاست خارجی می يگذار هیسرما

  .کشور میزبان تأثیر بگذارند) حاکمیت(
اندازي تأسیسات و  گذاري مستقیم خارجی از طریق راه سرمایه

یا از طریق اشتغال در ) به طور مستقیم(امکانات جدید 
باعث افزایش اشتغال ) میرمستقیغ به طور(هاي توزیع  شبکه
طریق اکتساب و ساختاردهی مجدد  همین طور از. شود می

تواند به  هایی که وضعیت نامساعدي دارند، می برخی شرکت
گذاري خارجی در صورتی که  سرمایه .حفظ اشتغال کمک کند

هاي فناوري محور و سرمایه بر صورت پذیرد،  در بخش

. کندو متخصص ایجاد شغل  کرده لیتحص يروین تواند براي می
تواند  از طریق بستن تسهیالت تولیدي موجود می FDIالبته 

سنتی و نیروي  يوکارها کسب. باعث کاهش سطح اشتغال شود
همین طور این . در معرض بیشترین تهدید هستند برانسانی 
باعث تشدید فاصله طبقاتی از طریق عرضه گذاري  سرمایه
  .شود ا درآمد باالتر میشغلی کمتر و ب يها فرصت

 و یا ردات شوداتواند جایگزین و می FDIاز یک منظر دیگر، 
توانند  فراملی می يها شرکت .ابزار توسعه صادرات باشد

 به ، دسترسیتیفیفناوري الزم جهت تولید محصوالتی باک
 اما. و برند را با خود به کشور میزبان بیاورند بازارهاي صادراتی

و  زیاد کردهاي از کشور اصلی را  واردات محصوالت واسطه
تجارب . دنشو کشور می زایش وارداتموجب اف جهت نیازا

 کهکشورهاي امریکاي التین، آفریقا و آسیا نشان داده 
ت نتوانسته منجر به اگذاري خارجی جایگزین وارد سرمایه

با هدف توسعه صادرات و با  FDIتوسعه اقتصادي شود، اما 
هاي صنعتی به جهش صنعتی  توسعه سیاست زمان همعمال ا

  .منجر شده است
هاي  گذاري خارجی، بهبود زیرساخت از دیگر منافع سرمایه

هاي خارجی از طریق تقاضا براي  شرکت. است هاي مالیبازار
ابزارها و براي  تقاضاایجاد ، تیفیاستانداردهاي حسابداري باک

قوانین و مقررات مناسب و نیروهاي واجد  ، خدمات مالی متنوع
کمک  مالیهاي  اعتماد، به بهبود زیرساخت شرایط و قابل

توانند در  می هاي خارجی به خاطر اعتبار باالتر شرکت. کنند می
تر عمل  هاي داخلی در کسب منابع بانکی موفق رقابت با شرکت

  .کنند
ی اجتماع تیهاي چندملیتی در چارچوب مسئول بعضی شرکت

نمایند که به محیط پیرامون  هایی می  اقدام به اجراي طرح
به  توانند می اما در عین حالکمک کنند  ستیز طیازجمله مح
به محیط  برداري بیش از حد از منابع طبیعی سبب بهره
آسیب  –در کشورهاي در حال توسعه  به ویژه –پیرامونی
کشورهاي در ، یکی از دالیل انتخاب به عبارت دیگر. برسانند

این است که الزامات  یتیهاي چندمل حال توسعه توسط شرکت
  .تر است محیطی این کشورها ساده زیست

یک بده بستان وجود  FDIها در جذب  بین تشخیص اولویت
بلند  بابایست بین اهداف کوتاه مدت  گذاران می دارد و سیاست

اهداف فرابخشی دست به انتخاب  بامدت و نیز اهداف بخشی 
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تواند منجر  با اولویت اشتغال صورت پذیرد می FDIاگر . بزنند
ي شود؛ همین طور اگر ور بهرهبه ورود فناوري پائین و کاهش 

 هاي با هدف بازارهاي مصرف داخلی و به خصوص در بخش
قابل مبادله مانند مسکن و مخابرات باشد باعث ایجاد توان غیر

  .رقابتی در کشور پذیرنده نخواهد شد
با توجه به آثار و پیامدهاي اشاره شده در این  2جدول در 

گذاري پیشنهادي در ارتباط با هر  بخش، مالحظات سیاست
  .مورد ارائه شده است

  
ابزار توسعه  ،گذاري مستقیم خارجی سرمایه -5

  هاي فناورانه توانمندي
گذاري مستقیم خارجی از دو طریق مستقیم و  سرمایه

هاي فناورانه  تواند به ایجاد و تقویت توانمندي غیرمستقیم می
خود به صورت  جیخار هاي شرکتنخست . کمک کند
 تجهیزات و آالت، ماشینرا در قالب  دنیاروز  يفناور مستقیم
راه  یکجهت  اینو از  میزبان کند کشوروارد  مدیریتیدانش 
 نینهمچ. دباشفناورانه ي توسعه توانمند يبرا بر میان

از  به صورت غیرمستتقیم و نندتوا می جیخار هاي شرکت

ارتقاء باعث  محلی هاي شرکتبه  يفناور ریزسر ریقط
به  يفناور ریزسر يها راه. شوند کشورهاي میزبان يفناور

 ]17-14[ :شود می تقسیم دستهچهار 

هاي  فناوري توسط شرکتاول از طریق ارائه آخرین مظاهر 
چندملیتی به کشورهاي میزبان است که در صورت عدم 

گذاري مستقیم شرکت خارجی دسترسی مؤسسات  هسرمای
تر  هاي نو، مشکل و پرهزینه داخلی به اطالعات و فناوري

د با استفاده از نتوان هاي داخلی می در این شرایط شرکت. است
ساخت محصول، تقلید و یا مهندسی معکوس، به فناوري 

   .دندسترسی یاب
هاي خارجی منجر به رقابت بیشتر بین  ورود شرکت دوم،

هاي محلی مجبور به استفاده  صنایع محلی شده و شرکت
هاي جدید  ها و منابع موجود و خلق فناوري کاراتر از فناوري

روز بودن و  همچنین در فضاي رقابتی آموزش، به. شوند می
اهمیت بسزایی برخوردار است و تعمیق دانش نیروي کار از 

هاي محلی و خارجی کارکنان خود را جهت افزایش  شرکت
البته زمانی که . دهند کیفیت محصول و خدمات آموزش می

هاي  هاي محلی کارایی الزم براي رقابت با شرکت شرکت

  هاي پیشنهادي گذاري مستقیم خارجی و سیاست اثرات مختلف سرمایه) 2جدول 
  مرتبط هاي پیشنهادي  سیاست FDIتأثیر 

 يور بهره

جویی  باال و باهدف صرفه يها با فناور اندازي کارخانه راه ،گذاري مستقیم خارجی به منظور صادرات با استانداردهاي باال سرمایه
 يها فناوري روز شرکتترویج و انتشار  ،وکار مناسب وجود فضاي رقابتی و نبود موانع تجاري و وجود فضاي کسب ،در مقیاس

 خارجی در جامعه

 تأمین سرمایه و ارز
اول وقتی سود حاصله از  :گذار باشد پذیرد که باید مورد تأکید سیاست ها و ارزآوري در دو حالت صورت می بهبود تراز پرداخت 

 .شود از کشور میزبان صادر  شده سیهاي شرکت تأس که فرآورده حالتیفعالیت تجاري در کشور میزبان باقی بماند و دوم 

 ثبات اقتصادي
هاي  منافع بلندت مدت و جلوگیري از خروج ناگهانی سرمایه، خرید شرکت فیوجود قوانین و مقررات مناسب به منظور تعر

 داخلی و انحصار

 اشتغال 
  .موجود يها و نه باهدف جایگزینی شرکت باشد گذاري مستقیم خارجی باید صادرات محور سرمایه

 شوند پائین دارند و در رقابت نابود می يور که عمدتاً بهره ییها حمایتی براي شغل يها سیاست

 تجارت

 مرتبط با توسعه صادرات یا افزایش واردات و در يگذار گذاري مستقیم خارجی، سیاست ترین مسائل مرتبط با سرمایه از پیچیده
به نحوي باشد که با در نظر گرفتن کاالهاي  دیبا در نظر گرفتن حجم مبادالت نبا يگذار سیاست .گسترش تجارت است تینها

 مرتبط و ارزش مادي آن به افزایش وابستگی تجاري کشور و کاهش صادرات کل منجر شود

 ساختار بازار
OECD ازجمله، تعیین کرده است یتیهاي چندمل به منظور جلوگیري از ایجاد انحصار، در این زمینه الزاماتی را براي شرکت :

  هاي ضد رقابتی نظیر تثبیت قیمت نامه فعالیت منطبق با قوانین رقابت محلی و ممانعت از انعقاد توافق

 بازارهاي مالی
بزرگ به  يها خارجی و شرکت يها کوچک باید تحت حمایت مؤسسات مالی قرار گیرند تا در رقابت با شرکت يها شرکت

 صورت کامل حذف نشوند

 محیط زیست

 OECD آنها را ملزم به اقداماتی ازجمله ارائه یتیهاي چندمل هاي محیطی ناشی از فعالیت شرکت به منظور کاهش زیان ،
هاي  هاي اقتضایی براي جلوگیري، کاهش و کنترل آسیب محیطی ، داشتن برنامه زیستاطالعاتی در مورد تأثیرات مستقیم 

 .محیطی کرده است
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تواند براي کشور  اثر رقابتی می .خارجی را نداشته باشند
هاي محلی از  ردي، شرکتدر چنین موا. میزبان مضر باشد

بازار حذف و قدرت انحصاري از انحصار محلی به انحصارگر 
  .خارجی منتقل خواهد شد

هاي خارجی است،  عامل سوم شامل تأثیر ارتباطی با شرکت
این تأثیر شامل سرریزهاي ناشی از ارتباطات پسینی و پیشینی 

هاي خارجی به  دهد که شرکت است و زمانی روي می
پردازند  کنندگان و مشتریان داخلی می رتباط با تأمینبرقراري ا
اي را از  توانند کاالهاي واسطه هاي چندملیتی می شرکت
هاي خارجی با  شرکت. کنندگان محلی خریداري کنند تأمین
موزش آکنندگان محلی همکاري فنی داشته و آنها را  تأمین
یفیت دهند یا آنها را در خرید مواد اولیه به منظور حفظ ک می

حتی در مواردي که چنین . کنند اي کمک می کاالهاي واسطه
کنندگان محلی  درگیري مستقیمی وجود نداشته باشد، تأمین

موقع  مجبور به برآوردن تقاضا براي کیفیت باالتر و تحویل به
معروف  1این تأثیر به ارتباطات پسینی. و نوآوري بیشتر هستند

بدین » 2هاي محلی ندينیازم«ارتباطات پسینی در اثر . است
هاي خارجی باید درصد خاصی از  معنی است که شرکت

البته . هاي واسطه را از کشور میزبان خریداري نمایند ورودي
در بسیاري از کشورهاي در حالی توسعه، تولیدکنندگان 

کنندگان  اي از تأمین داخلی به دنبال خرید کاالهاي واسطه
د فروش کاالها و هاي خارجی درصد خارجی بوده و شرکت

 ).3ارتباطات پیشینی(هاي داخلی هستند  خدمات به بنگاه
و بین صنعتی  5سرریزها را به دو نوع درون صنعتی 4دمیلیس

اثري بین » پیشینی- ارتباطات پسینی«. تقسیم کرده است

                                                 
1- backward linkages 
2- Local content requirement 
3- Forward linkage 
4- Dimelis 
5- intra-industry 

  .]18[ دارد 6صنعتی
هاي صنعتی مرتبط را که به علت  تمرکز فعالیتپژوهشگران 
خارجی به وجود آمده و منجر به هاي  وجود شرکت

شود، از دیگر سرریزهاي  اي صنعتی میه گیري خوشه شکل
FDI دانند و معتقدند که این امر سبب تشویق بیشتر جذب  می
گذاري خارجی و افزایش بیشتر یادگیري فناورانه است  سرمایه

]19[.  
هاي  شرکت وقتی .استنیروي کار گردش  ،عامل چهارمین

تر بودن دستمزد کارکنان محلی یا  تابعه خارجی به دلیل پائین
دهند از نیروي کار  کشور میزبان ترجیح می قانونی الزامات

محلی استفاده نمایند این فرصت براي کارکنان محلی فراهم 
که به دانش پنهان در مؤسسات خارجی دسترسی پیدا  شود می
دیده به  در صورت بازگشت این نیروي آموزش .کنند

شده  هاي کسب مؤسسات و صنایع داخلی و استفاده از مهارت
  .)3جدول ( افتد اتفاق میسرریز فناوري 

  

گذاري مستقیم خارجی و سیاست فناوري  سرمایه -6
  در کشورهاي در حال توسعه

تواند ابزاري براي دستیابی به توانمندي  می FDI هر چند
تر الزم است به جایگاه آن در  در یک نگاه کالن ،فناورانه باشد

بررسی تعامل . سیاست صنعتی و فناوري کشورها توجه شود
یکی از رویکردهایی است که در  FDI باهاي فناوري  سیاست

تحقیقات و مطالعات اقتصادي و فناوري بسیار مورد توجه 
با  7اقتصاددان معروف توسعه سانجایا لل. قرار گرفته است

ه کردن تنوع موجود در تجربه کشورهاي در حال برجست

                                                 
6- inter-industry 
7- Lall 

  هاي فناورانه گذاري مستقیم خارجی بر توسعه توانمندي تأثیرگذاري سرمایه هاي روش )3جدول 

  مصادیق  ها روش
  تأثیر در مراحل توسعهمیزان 

  تر یافته توسعه  یافته کمتر توسعه
هاي  روش

  مستقیم
  کم  زیاد  آالت، فناوري ودانش مدیریتی به صورت مستقیم به کشور میزبان واردات ماشین

  کم  زیاد  هاي محلی پس از حضور در بازار و آشنایی طرف عرضه و تقاضا فناوري به شرکتافزایش فروش 
هاي  روش
  مستقیمغیر
سرریز (

  )دانش

  کم  زیاد  ارائه آخرین مظاهر فناوري
  زیاد  کم  هاي فناوري هاي داخلی براي نوآوري و ارتقاء توانمندي افزایش رقابت و در نتیجه افزایش انگیزه بنگاه

  زیاد  کم  ارتباطات پیشین و پسین
  زیاد  کم  گردش نیروي کار
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، اهمیت )با تأکید بر اقتصادهاي نوظهور شرق آسیا(توسعه 
سیاست فناوري در کشورهاي موفق و البته تفاوت موجود در 

. ]20[را نشان داده است  FDIرویکرد آنها نسبت به پذیرش 
هاي موجود در بازار فناوري با  با اشاره به تفاوت وي

گذاري اي متداول از جمله در هزینه جستجو، ارزشبازاره
هاي مکمل مورد نیاز  فناوري، توزیع نامنقارن اطالعات، نهاده

فناوري، بر لزوم دخالت ) دانش ضمنی(و ماهیت دانشی 
کند که در منطقه جنوب شرق آسیا  سیاستی دولت تأکید می

هاي متنوع از سیاست درهاي باز براي  به شکلخود را 
هاي زیاد در  ي چندملیتی تا اعمال محدودیتها شرکت

  .نشان داده است FDIپذیرش 
اي  هاي چندملیتی که سهم عمده لزوم انتقال فناوري از شرکت

وتوسعه و  گذاري در تحقیق در تجارت جهانی و سرمایه
یک . محققین مختلف است اجماعنوآوري دارند، مورد 

امل دو دسته ي انتقال فناوري شها روشبندي رایج از  تقسیم
. است 2شده و درونی 1شده ي انتقال فناوري بیرونیها روش

سازي نیاز به تالش داخلی  انتقال فناوري با رویکرد درونی
دستیابی به فناوري  :کند و این مزایا را دارد مستقل را کمتر می

ورود به بازارهاي جهانی  براياستفاده از برندهاي معتبر ، روز
از طریق صادرات  قابت پذیري صادراتیرو امکان دستیابی به 

 تجارت مجموع از. گذاري خارجی تولیدات حاصل از سرمایه
که سهم قابل توجهی در تجارت  هاي چندملیتی شرکت میان

میان (ها  آن درون این شرکتبیش از یک سوم ، جهانی است
این . ]21[ گیرد صورت می )هاي وابسته و شرکت مادر شرکت
ارزش خود را در نقاط مختلف توزیع ها زنجیره  شرکت
هایی که  خودرو و الکترونیک دو مثال از حوزه(کنند  می

کشورهاي در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی آن حضور 
روز فنی  ههاي ب هاي وابسته به آنها به فناوري و شرکت) دارند

 .و مدیریتی با حجم تولید انبوه دسترسی دارند

تالش و ریسک  ،شده ل فناوري بیرونیانتقارویکرد دیگر یعنی 
این . ذاردگ  بیشتري را بر عهده کشور دریافت کننده می

ها را  ممکن است امکان دستیابی به جدیدترین فناوريرویکرد 
هاي  هاي بازار و کانال نیاز به ایجاد توانمندي بخاطر، ندهد

در مواردي که و تر است،  صادراتی به بازارهاي جهانی مشکل

                                                 
1- Externalized 
2- Internalized 

گذاري ناکافی در ایجاد  فناوري به طور مؤثر و با سرمایه انتقال
تواند سبب  هاي بومی مدیریت نشود، می توانمندي
هاي فنی، عقب ماندگی و در نتیجه عملکرد  ناکارایی

دالیل منطقی براي توسعه لل معتقد است  .غیررقابتی شود
هاي بومی فناوري حداقل در کشورهاي متوسط و  توانمندي

اي از  هاي بومی که سهم عمده شرکت. ]22[ داردبزرگ وجود 
توانند با استفاده از فناوري  اقتصاد کشور خود را دارند، می

تر مانند طراحی، توسعه و تحقیق  هاي پیشرفته خارجی، بخش
هاي چندملیتی  شرکتکه  هر چند. را درون خود توسعه دهند

 در اختیار خود ي جدیدها مایل به متمرکز نگاه داشتن فناوري
 شرکتی از طریق تاسیس شعب و انتقال با سازوکارهاي درون

هاي اخیر، مداخالت دولتی  در دورهبه عالوه اینکه  .هستند
ها، قواعد ساخت داخل و محدودیت  ها، یارانه مانند حمایت(

محدود شده و شرایط جهانی ) سرمایه گذري خارجیبراي 
  .آمیزتر نموده است خاطرهتر و م را گران شده ي بیرونیها روش
چون مشارکت بلندمدت و گذاري مستقیم خارجی  سرمایه

 اکتساب درگیري منافع طرف خارجی را در پی دارد براي
هاي عملیاتی، مهارتهاي تکثیر  فناوري( سطوح اولیهفناوري در 
 ها ارتقاء کارایی فعالیتبه  ؛ زیرابسیار مناسب است )و تطبیق
رکت کشور میزبان به سمت سطوح ولی با ح .شود منجر می

باالتر فناوري، نوعی تعارض منافع میان منافع اقتصادي 
. دهد شرکت چندملیتی و منافع اجتماعی کشور میزبان رخ می

کشور میزبان اگر توانسته باشد به طور مناسبی براي سرریز 
فناوري و توسعه ارتباطات متقابل میان شرکت وابسته با 

سازي کرده باشد، عالقمند به کاهش  هاي بومی زمینه شرکت
هاي بومی به شرکت چندملیتی و حضور  وابستگی شرکت

مستقل در بازارهاي جهانی و تالش براي پیدا کردن جایگاه 
حفظ  به شرکت چندملیتیدر حالی که . رهبري در بازار است

خود اصرار دارد، به هاي کلیدي نوآورانه در درون  مهارت
سهولت هماهنگی، دسترسی آسان  لهاز جممنافع مهمی سبب 

دسترسی به  و ها، نزدیکی به بازارهاي اصلی به مهارت
  .زیرساختهاي علم و فناوري استاندارد

تواند تنظیم کننده دو عامل  میگذاري مستقیم خارجی  سرمایه
هاي بومی و ساختارهاي صادراتی نسبت به یکدیگر  توانمندي

می مزایاي بلندمدت هاي بو راهبرد ایجاد توانمندي .باشد
در . زیادي دارد، ولی پرهزینه، زمانبر و توأم با ریسک است
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گیرد و  طی زمان، همچنان که جریان نوآوري سرعت می
یابد، نیاز به اتکاء به  ساختارهاي تولید بین الملی تغییر می

راهبرد وابستگی به . شده استهاي چندملیتی بیشتر  شرکت
دهد صادرات و  به کشورها اجازه می گذاري خارجی سرمایه

ساختارهاي تولیدي خود را به سرعت ارتقاء دهند، ولی دچار 
هاي  خصوصاً در حرکت به سمت فعالیتمشکل پایداري 

هاي تولید  همچنین ارتقاء فناوري. استباارزش افزوده بیشتر 
محصوالت در کشور میزبان، نیازمند به استفاده از دروندادهاي 

که باید توسط کشور میزبان تأمین  است يتر تهبومی پیشرف
  .شود

جذب شده و  FDIدر نهایت لل به بررسی تأثیر دو متغیر 
وتوسعه در رقابت پذیري  گذاري کشورها در تحقیق سرمایه

) با تأکید بر صادرات محصوالت پیشرفته(صادراتی آنها 
اند با  پردازد تا نشان دهد چگونه کره و تایوان موفق شده می
گذاري  ولی با سطح باالتري از سرمایه FDIذب نسبتا کم ج

پذیري را به  الگوي متفاوتی از رقابت ،وتوسعه در تحقیق
در الگوي این کشورها، در دوره اولیه . ]20[نمایش بگذارند 

صورت  FDIبا  برخوردهاي محدودکننده و گزینشیرشد 
 ها روشتشویق واردات فناوري از سایر  ،و درعوض گرفته
بسیار  صادرات آنها به ویقهاي بومی و تش سط شرکتتو

  .رسد برجسته به نظر می
هاي کشورهاي در حال توسعه خصوصاً  تنوع در سیاستیک 

گذاري  سرمایهراهبرد لل . خورد در شرق آسیا به چشم می
 کنگ، سنگاپور، تایوان و کره هنگ هايکشور مستقیم خارجی

کنگ اتکاء به نیروهاي  در هنگ :کند را این گونه معرفی می
تهاجمی و سوق دادن  گیري هدفدر سنگاپور  ،رقابتی بازار

هاي باارزش افزوده  هاي چندملیتی به سمت فعالیت شرکت
در تایوان پایش دقیق و عدم تشویق به ورود  ،بیشتر
هاي داخلی قوي  هایی که شرکت هاي خارجی در حوزه شرکت

براي شرایطی که سایر فقط  FDIدر کره  و وجود دارند
  .]22[ ي بیرونی امکان استفاده ندارندها روش

  
المللی شدن  گذاري خارجی یا بین صدور سرمایه -7

  هاي کشورهاي در حال توسعه شرکت
هاي چندملیتی در کشورهاي در حال توسعه و  با رشد شرکت

، دیگر ]23[ها در نقاط مختلف دنیا  گذاري این شرکت سرمایه

هاي کشورهاي در حال توسعه در حوزه  توان سیاست نمی
FDI  را به صورت یک طرفه و در جهت جذب
. یافته مورد بررسی قرار داد گذاري از کشورهاي توسعه سرمایه

هاي متعدد برخاسته از کشورهاي در حال توسعه  امروزه بنگاه
پردازند و  گذاري در خارج از کشور مبداء خود می به سرمایه

سازي و  هاي کوچک و متوسط بسیاري نیز با شبکه هبنگا
المللی  تر از گذشته بین توانند سریع توسعه ارتباطات خود می

هاي بزرگ و  دیگر محدود به شرکت FDIلذا . شوند
یافته نیست و باید نقش کشورهاي  چندملیتی کشورهاي توسعه

هاي کوچک و متوسط را نیز در  در حال توسعه و حتی شرکت
  .زه لحاظ نموداین حو

هاي چندملیتی، حوزه  و شرکت FDIدر کنار مباحث 
نیز از گذشته مورد توجه محققین و  1الملل وکار بین کسب

المللی شدن را  بین. وکار بوده است اي کسب فعالین حرفه
در  ها شرکت فرآیند افزایش درگیري و مشارکتتوان  می

ها  عملیات شرکتفرآیند تطبیق و یا  ]24[ المللی عملیات بین
 المللی شدن بین. ]25[ تعریف کرد الملل هاي بین بر محیط

تري از صادرات محصوالت و خدمات و  شامل ابعاد گسترده
تواند ناظر به  گذاري خارجی به تنهایی است و می یا سرمایه
از ابعاد وجودي و فعالیت  هر یکالمللی پیدا کردن  مقیاس بین

نیروي انسانی، منابع مالی (ها  تیک شرکت شامل منابع و قابلی
، محصوالت و بازاري که شرکت در آن )و ساختار سازمانی

  .عملیاتی شرکت باشد لفعال است و همچنین مد
هایی  المللی شدن شرکت، شاخص به تناسب نوع و سطح بین

همچون ارزش و یا نسبت عملیات خارجی شرکت، تعداد 
خارجی شرکت کارکنان در خارج از کشور، نوع عملیات 

، تعداد بازارهایی )، دفتر مرکزيوتوسعه تحقیقفروش، تولید، (
که شرکت در آنها حضور دارد و میزان تمرکز بر هر بازار و 

به عنوان شاخصی  هر یکتواند  وضعیت مالکیت شرکت می
. المللی شدن شرکت مورد استفاده قرار گیرد از سطح بین
تحوالت در عرصه در نتیجه برخی  المللی شدن مفهوم بین

قرار گرفته است، تحوالتی  توسعهوکار مورد بازبینی و  کسب
هاي  ظهور اینترنت، فناوري اطالعات و شبکههمچون 
و  هاي جهانی ظهور کارخانه، رشد بخش خدمات، ارتباطی

  .الملل برجسته شدن کارآفرینی بین

                                                 
1- International Business 
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المللی شدن  هاي متعددي براي توضیح پدیده بین مدل
ها،  یک گروه مهم از این مدل. شده است ها ارائه شرکت
بیان مراحلی که از اي هستند که به  هاي فرآیندي یا مرحله مدل

المللی  طریق آنها شرکت مشارکت خود را در عملیات بین
فاقد صادرات ) 1چهار مرحله  مثال. پردازند ، میکند بیشتر می

نمایندگی فروش و ) 3صادرات از طریق کارگزار، ) 2منظم، 
که اند  شمردهایجاد واحد تولید و مونتاژ را به این منظور بر )4

دهنده افزایش تدریجی منابع درگیرشده توسط شرکت  نشان
المللی شدن  مدل رید با نگاه انتشار نوآوري به بین. باشد می
گانه آگاهی، قصد، سعی، ارزیابی و 5نگرد و مراحل  می

ن مراحل کند؛ که همچو پذیرش را در مسیر شرکت مطرح می
شود تا شرکت  انتشار یک نوآوري یکی پس از دیگري طی می

ها به عنوان رویکرد  از این مدل. ]26[به باالترین سطح برسد 
شود زیرا بر نقش افزایش تدریجی  می یادرفتاري و تجربی نیز 

شناخت و یادگیري شرکت نسبت به اقتضائات حضور در 
  .الملل تأکید دارند عرصه بین

در کنار اهمیت عنصر یادگیري و انباشت دانش براي غلبه بر 
ها در  الملل، نقش شبکه شکاف دانشی حضور در عرصه بین

اي مورد تأکید  ها به صورت فزاینده المللی شدن شرکت بین
به عنوان تسهیلگر و یا وسیله  ها شبکه. قرار گرفته است

. ها نقش مهمی دارند شرکت المللی شدن بین) مسیر(
تحریک انگیزه و نیت شرکت توانند از طریق  هاي می بکهش

تأثیر بر تصمیمات بازاري و ، الملل براي ورود به حوزه بین
دستیابی به ، کسب اعتبار اولیه، تصمیمات مربوط به نوع ورود

ها و ریسک  کاهش هزینهو  هاي توزیع و شناخت بازار کانال
 ه باشندها داشت المللی شرکت نقش مهمی در موفقیت بین

هاي کوچک و متوسط که  براي شرکت بویژهها  شبکه. ]27[
هاي چندملیتی را در ورود به  امکانات و دانش گسترده شرکت

تواند سهم مؤثري در  الملل در اختیار ندارند، می عرصه بین
ها با  جبران تازه واردبودن، کوچک بودن و ناآشنایی شرکت

ها به  دسترسی شرکت لذا کمک به. الملل ایفاء کند حوزه بین
تواند یک  الملل می هاي ارتباطی بین  انواع مختلف شبکه

هاي  المللی شدن شرکت سیاست مؤثر براي کمک به بین
  .کوچک و متوسط تلقی شود
المللی شدن به صادرات و  هاي بین یک گروه دیگر از مدل

عوامل مؤثر در . شود تحلیل عوامل و موانع آن مربوط می

صنعت، بازار /توان به عوامل مخصوص شرکت صادرات را می
بندي کرد  گیر و بازار هدف تقسیم داخلی، کارآفرین و تصمیم

همچنین موانع صادرات در سطح مختلف ورود شرکت ]. 28[
تواند متفاوت باشد که در مطالعات این  الملل می به حوزه بین

  .گیرد حوزه مورد بررسی قرار می
الملل،  وکار بین العات کسبهاي نوپدید در مط یکی از حوزه
. الملل است المللی شدن سریع یا کارآفرینی بین پدیده بین

وکار  هاي این حوزه علمی را باید در حوزه کسب ریشه
الملل و همچنین کارآفرینی به صورت مشترك جستجو  بین
: ]29[ اند آن را چنین تعریف کرده 2و اویت 1مک دوگال. کرد

که فراتر از  پذیر ریسکفعاالنه و  ، پیشترکیبی از رفتار نوآورانه
 .ها است ش در سازمانزمرزهاي یک کشور به دنبال ایجاد ار

حضور در : توان چنین برشمرد را می ها مشخصات این شرکت
دمات خاص و ویژه در خارائه محصوالت و ، صنایع مختلف
، استفاده از ساختارهاي حکمرانی ترکیبی، اي بازارهاي گوشه

نوآوري نه تنها در فناوري بلکه در مدل خالقیت و 
  .المللی در حضور بین فعاالنه پیشرویکرد ، وکار کسب

هاي  سازي براي ایجاد شرکت گذاري، زمینه از نگاه سیاست
المللی در مقایسه با تالش فراگیر براي جذب  بومی بین
تري  تر و افق وسیع هاي چندملیتی، برنامه راهبردي شرکت
در حال توسعه خصوصاً کشورها داراي  روي کشورهاي پیشِ

البته تعامالت . دهد ساختار صنعتی و بازار بزرگ قرار می
هاست و  رحال جزء الزم توسعه شرکته به ،المللی بین
هاي بومی و  ها میان شرکت سازي براي انواع همکاري زمینه

به بیان دیگر، باید . بازیگران خارجی باید مورد توجه قرا گیرد
ي درونی ها روششامل (هاي جذب فناوري  یاستدو دسته س
ي ها روشگذاري مستقیم خارجی و خصوصاً  یا سرمایه

هاي حمایت مشروط از  و سیاست) بیرونی مانند اخذ لیسانس
هاي فناور بومی جهت تبدیل شدن آنها به  رشد شرکت

  .المللی با هم ترکیب شوند هاي بین شرکت
  
مستقیم خارجی در گذاري  مورد سرمایهیک بررسی  -8

  ایران
گذاري خارجی در ایران قدمتی طوالنی دارد، اما  سرمایه

                                                 
1- McDougall 
2- Oviatt 
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هاي چندملیتی و گره  هاي یکجانبه شرکت منفعت طلبی
خوردن منافع نامشروع آنها با تاریخ سیاسی معاصر کشور 
باعث بوجود آمدن نگاهی منفی از سوي جامعه و نخبگان 

هلوي در مجموع به این نقش در اواخر دوره قاجار و پ. است
هاي  سابقه فعالیت شرکت. نفع کشور ارزیابی نشده است

چندملیتی در انحصار تنباکو وگمرکات، امتیاز نفت و کودتاي 
مرداد و سپس معادن مختلف و توسعه صنایع نظامی و  28

مصرفی از مواردي است که باعث شد در اوایل انقالب 
ري این اسالمی با مخالفت جدي در خصوص ادامه همکا

متاسفانه به . هاي آنها همراه شود ها و مصادره دارایی شرکت
المللی  هاي پس از انقالب در دادگاههاي بین دنبال آن دولت

به این  سنگین مجبور به پاسخگویی و جبران خسارات
  .ها شدند شرکت

با محدودسازي  زمان هم وطی دو دهه اول انقالب 
هاي چندملیتی درایران، اقتصاد جهانی  هاي شرکت فعالیت

وکار  دچار تحوالت شگرفی از جمله در توسعه کسب
سازي شروع به گسترش یافت و  فرآیند جهانی. الملل شد بین

المللی به  المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین نهادهاي بین
پاشی بلوك شرق، همچنین با فرو. شدت از آن حمایت کردند

هاي شوروي، چین و اروپاي  اقتصادهاي مهمی مانند جمهوري
هاي اقتصادي بازار محور  نظام. شرقی به اقتصاد آزاد پیوستند

اقتصادهاي بزرگ . هاي برنامه ریزي مرکزي شد جایگزین نظام
در حال توسعه مانند هند، آفریقاي جنوبی، آرژانتین، برزیل، 

و مصر رویکرد استقالل و کاهش  ترکیه، تایلند، اندونزي
هاي مبتنی بر مشارکت در زنجیره ارزش  واردات را با راهبرد

به واسطه تحوالت فوق . جهانی جایگزین کردند
گذاري خارجی افزایش یافته و رقابت شدیدي براي  سرمایه

  .جذب آن شکل گرفت
گذاري خارجی  قانون جدید سرمایه 1381در این بین در سال 

المللی در کشور به تصویب رسید که نقطه  ردهاي بینبا استاندا
در  FDIعطفی در به رسمیت شناختن استفاده از ظرفیت 

یک نکته مهم در این قانون منوط . توسعه کشور بوده است
گذاري خارجی به رشد اقتصادي، ارتقاء  کردن پذیرش سرمایه

هاي شغلی و  فناوري، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصت
بر اساس  ،هاي اخیر در سال. باشد یش صادرات میافزا

هاي کشور در جذب سرمایه  ترین حوزه اطالعات آنکتاد اصلی

  .خارجی انرژي، خودرو و اپراتور تلفن همراه بوده است
هاي  سلیم و همکاران در تحقیقی میدانی به بررسی انگیزه

نتایج تحقیق آنها . اند گذاري خارجی در ایران پرداخته سرمایه
دهد که عامل دسترسی به بازار، اولین انگیزه  نشان می
گذاران خارجی بوده که از عامل بعدي یعنی دسترسی  سرمایه

با لحاظ کردن  البته. به منابع ارزان فاصله قابل توجهی دارد
هاي نفتی و پتروشیمی که در نمونه آماري این تحقیق  شرکت

توان گفت در شرایط فعلی عمده  اند، می کمتر حضور داشته
اساس دسترسی به گذاري خارجی در ایران بر  انگیزه سرمایه

همچنین نتایج تحقیق . بازار و منابع اولیه ارزان بوده است
در ایران تأثیر  FDIهد د دیگري از این محققین نشان می
هاي مختلف سرریز فناوري  مستقیمی بر فعال شدن کانال

هاي  هاي فناورانه شرکت نداشته است، ولی افزایش توانمندي
پذیر نقش میانجی در فعال شدن دو مسیر سرریز یعنی  سرمایه

از سوي دیگر  ]31[اثر مشاهده و آموزش داشته است 
هاي خارجی  ست شرکتتوان از نظر دور داشت که سیا نمی

ي از بازار ایران در وهله اول، صادرات کاال و یا مند بهرهبراي 
گذاري در  کمتر به تولید و سرمایهاساساً لیسانس بوده و  اعطاء

البته در بخش خدمات با توجه به . اند ایران ورود پیدا کرده
هاي  تولید و عدم امکان صادرات، شرکت ی مصرف وزمان هم

اند که  اقدام به ورود به بازار ایران کردهخارجی بیشتر 
ی و ارتباطات قابل فروش خردهن در بخش آهایی از  نمونه

  .مشاهده است
گذاري خارجی صورت گرفته در شرکت ایرانسل که  سرمایه

دهنده خدمات ارتباطات در  هاي اصلی ارائه یکی از شرکت
 گذاري خارجی در هاي مهم سرمایه کشور است، یکی از نمونه

با هدف  اطالعات فناوريوزارت ارتباطات و . کشور است
سازي و  توسعه ارتباطات و مخابرات از طریق خصوصی

امتیاز  1384در سال هاي خارجی،  گذاري شرکت سرمایه
 فطر% 51اپراتور دوم را به کنسرسیوم ایرانسل با مشارکت 

در . آفریقاي جنوبی واگذار نمود MTNشرکت % 49ایرانی و 
مجوز ارائه خدمات اینترنت  1387ادامه این شرکت در سال 

مجوز ارائه خدمات  1393پرسرعت را کسب نموده و در سال 
نسل سوم و چهارم اینترنت همراه را کسب نمود و اکنون 

دهنده اینترنت در منطق  تبدیل به بزرگترین اپراتور ارائه
در  MTNگذاري شرکت  از سرمایه .خاورمیانه شده است
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میلیارد دالر به عنوان یکی از  2/1ایرانسل با رقم تقریبی 
ي خارجی در کشور پس از انقالب ها گذاري سرمایهبزرگترین 

  .شود اسالمی نام برده می
آثار غیرمستقیم ناشی از سرریز فناوري حاصل از 

گذاري خارجی از طریق بررسی میزان فعال شدن  سرمایه
هاي تقلید، رقابت، آموزش نیروي انسانی و پیوندهاي  کانال

با آغاز فعالیت ایرانسل به عنوان . صنعتی قابل انجام است
اپراتور دوم مخابراتی کشور عمال انحصار اپراتور اول به پایان 

اي در این صنعت ایجاد شد که  رسید و فضاي رقابت فشرده
راي ارائه خدمات توان نمود آن را در تحرك اپراتورها ب می

تقلید خصوصاً در استفاده از  زمان همجدید با سرعت زیاد و 
در . ي جدید تبلیغات و بازاریابی خدمات مشاهده کردها روش

مورد آموزش نیروي کار طبعا با بکارگیري تعداد زیادي از 
نیروهاي فنی و مدیریتی بومی در شرکت ایرانسل و آموزش 

براي سرریز فناوري از طریق آنها توسط شرکت، زمینه الزم 
هاي حوزه  جابجایی احتمالی این افراد به سایر شرکت

مشاهده نتایج مثبت  هر چندارتباطات فراهم شده است، 
اما از دید . تر است مستلزم گذشت زمان و بررسی میدانی دقیق

گذاري  گیري پیوندهاي صنعتی میان شرکت سرمایه شکل
ه زنجیره ارزش آن که هاي داخلی و توسع خارجی با شرکت

ي در پی ورتري در جهت سرریز فنا البته آثار بسیار وسیع
هاي قابل توجهی در تجربه  توان کاستی خواهد داشت، می

این موضوع در ادامه بیشتر مورد . ]32[ایرانسل مالحظه کرد 
  :گیرد بررسی قرار می

براي تحلیل پیوندهاي صنعتی یک شرکت باید به دروندادهاي 
مورد نیاز خصوصاً از نوع فناوري و همچنین جایگاه شرکت 

هایی که  عمده فناوري. در زنجیره ارزش صنعت توجه کرد
توان در  کنند را می هاي اپراتور ارتباطات استفاده می شرکت

ت سه گروه خدمات مهندسی، تجهیزات مخابراتی و خدما
در بخش خدمات مهندسی . بندي نمود ارزش افزوده طبقه

ایرانسل مربوط به اپراتورهاي همراه، خدمات مهندسی شبکه 
ارائه شده و کمتر از توان  MTNعمدتاً توسط خود شرکت 

به همین شکل، . داخل در این خصوص استفاده شده است
هاي مخابراتی که با توجه به وسعت  تعمیر و نگهداري سایت

افیایی مناطق تحت پوشش و تعدد تجهیزات مورد استفاده جغر
هاي  گردش مالی بسیار باالیی نیز دارد، بیشتر در اختیار شرکت

در بخش . قرار گرفته است معروف چینی در حوزه ارتباطات
تمامی تجهیزات مخابراتی در حوزه تقریباً تجهیزات، 

در قسمت خدمات ارزش . اپراتورهاي همراه وارداتی است
 و ارائه سرویس )CP(افزوده خدمات مربوط به تولید محتوا 

هاي  عمدتاً توسط شرکت) SP(توسط ارائه دهندگان خدمات 
هایی که بر بستر آنها خدمات  پلتفرماما  ،شود داخلی ارائه می

 و عمدتاً وارداتی است IPTVشود مانند پلتفرم  ارائه می
  .گردد تهیه میارائه دهندگان خدمات یا خود اپراتورها  توسط

گذار مانند وزارت  در این خصوص نقش نهادهاي سیاست
ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان تنظیم مقررات در 

گذاري  هاي مخابراتی ناشی از سرمایه انتقال و توسعه فناوري
. ارزیابی است نیازمندکننده و  نقشی تعیین ،شرکت ایرانسل

رداري و توسعه فناوري ب هاي کلی بهره این وزارتخانه سیاست
کند که  در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات را وضع می

توجه و خدمات ارائه شده توسط اپراتورها کارایی  تأکید بر
در واقع . در رویکردهاي آن مشهود است امنیتیبه مسائل 

هاي  نقش این دستگاه را در بخش توسعه بکارگیري فناوري
توان نقشی فعال و در عین  نوین براي ارائه خدمات جدید می

هاي  حال در بخش برقراري پیوندهاي صنعتی با شرکت
داخلی در حوزه خدمات مهندسی و تجهیزات مخابراتی نقشی 

  .منفعل دانست
متولی اصلی تأیید تجهیزات مخابراتی سازمان تنظیم مقررات 
است که هم براي تولیدات داخلی و هم وارداتی مجوز صادر 

سطوح امنیتی، کارایی و سازگاري الکترومغناطیسی از . کند می
هاي اصلی است که در تأیید تجهیزات بررسی  شاخص

ري هاي بکارگی مشی ضمنا این سازمان در تعیین خط. شود می
. کند هاي مختلف نقش اساسی را ایفاء می تجهیزات و فناوري

الزامات عملکردي  MTNگذاري  اما در خصوص سرمایه
هاي تجهیزات مورد استفاده  فراتر از سطح خدمات و ویژگی

کنندگان داخلی  اعمال نشده و براي همکاري ایرانسل با تأمین
ر هاي مشخصی د تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی سیاست

  .پیش گرفته نشده است
مصرف کننده  ،هاي اپراتور البته باید در نظر گرفت شرکت

. هاي صنعتی هستند اصلی تجهیزات و خدمات فنی شرکت
وکار، لزوم ارائه  ها با توجه به مالحظات کسب این شرکت

سریع خدمات و همچنین کیفیت خدمات عمدتاً تمایل به 
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محیط این . ندالمللی دار همکاري با شرکاي مطرح بین
برداري است و  ها کامالً اقتصادي و از جنس بهره شرکت

. باشد مزیت رقابتی مستقیم آنها در توسعه فناوري بومی نمی
سازي ندارند و  تمایل جدي جهت ورود به حوزه بومی لذا

هاي دولتی را  این موضوع اهمیت و البته پیچیدگی سیاست
  .نماید بیشتر می

ارزیابی  ،گذاري خارجی بی سرمایههاي ارزیا یکی از حوزه
گذاري مجدد است که به طور خاص وقتی  سرمایه
گذاري خارجی با هدف استفاده از بازار کشور مقصد  سرمایه

در حوزه . کند گیرد، اهمیت بیشتري پیدا می صورت می
گذار  گذاري مجدد و توسعه محدوده فعالیت سرمایه سرمایه

توان بیان کرد  بیشتر می هاي با ارزش افزوده خارجی به بخش
در  یي کالنها گذاري سرمایه MTN شرکت مخابراتیکه 

حوزه فیبر نوري به منظور افزایش سرعت و کیفیت اینترنت 
گذاري مجدد  تشویق ایرانسل به سرمایه. در دستور کار دارد

هایش در ایران و حرکت به سمت  در حوزه ارتقاء فعالیت
ارزش بیشتر در صنعت هاي صنعتی و مهندسی به  فعالیت

الزم به . ارتباطات و فناوري اطالعات اهمیت باالیی دارد
از طریق  1395توجه است شرکت ایرانسل در سال 

گذاري در گروه اینترنت ایران که خود یکی از  سرمایه
گذاري خارجی یک شرکت آلمانی در حوزه  هاي سرمایه نمونه
ن گونه ایدر ایران است، به حوزه  هاي نوآفرین شرکت
گذاري مجدد توسط  در واقع سرمایه. نیز ورود نمود ها شرکت

گیري  در حال شکل هاي نوآفرین شرکتایرانسل در حوزه 
هاي این شرکت را در کشور  تواند فعالیت است و می

همچنان جاي خالی حرکت به سمت  هر چندتر کند،  گسترده
  .شود هاي مهندسی مشاهده می فعالیت
گذاري  هاي جذب سرمایه دو دسته سیاست] 32[ 1گومن

ها، الزامات عملکردي، بازاریابی  مستقیم خارجی شامل مشوق
گذاري و  الملل، خدمات پیش و پس از سرمایه بین

هاي نوآوري شامل  هاي سیاستی و سیاست حمایت
وتوسعه، توسعه نیروي انسانی، امتیازات  هاي تحقیق زیرساخت

ایش ارتباطات و رژیم مالکیت وتوسعه، افز مالی براي تحقیق
گذاري مستقیم خارجی در  فکري را در جذب سرمایه

وي البته بر هم افزایی و ارتباط . داند وتوسعه مؤثر می تحقیق

                                                 
1- Guimon 

از این منظر و . کند متقابل این دو دسته سیاست نیز تأکید می
بر اساس نکات برشمرده شده در نمونه شرکت ایرانسل 

ی براي ارتقاء سرریز فناوري ارائه توان پیشنهادات سیاست می
  :]34و33[ نمود

با یک کنسرسیوم  MTNالزام به تشکیل شرکت مشترك 
ایرانی و واگذار سهام کمتر از نصف به طرف خارجی را در 

توان مصداق الزامات عملکردي از نوع الزام  نمونه ایرانسل می
همچنین همانطور که بیان . به تشکیل شرکت مشترك دانست

زامات عملکردي در مورد خدمات ارائه شده و سطح شد ال
سازي  امنیت تجهیزات اعمال شده ، ولی در خصوص داخلی

خدمات مهندسی و تجهیزات مورد استفاده الزاماتی اعمال 
 .نشده است

هاي مهم به کشورهاي در حال توسعه براي  یکی از توصیه
وتوسعه، پایش مداوم و تشویق و  همراه با تحقیق FDIجذب 

هاي چند ملیتی به  سوق دادن تدریجی فعالیت شرکت
گذاري  ارزش افزوده بیشتر است، زیرا سرمایهداراي هاي  حوزه

تر شدن  وتوسعه به تدریج و همراه با عمیق در تحقیق
شود  هاي یک شرکت در کشور میزبان توجیه پذیر می فعالیت

هاي پیش از ورود، نیاز به  ز خدمات و مشوقو لذا بیش ا
رسد  به نظر نمی. هاي پس از ورود وجود دارد مراقبت

گذاري مستقیم  گر سرمایه گذار و تسهیل نهادهاي سیاست
ي ها گذاري سرمایهها و  خارجی پایش منظمی از فعالیت

هایی براي توسعه  ایرانسل با هدف وضع الزامات و مشوق
  .ي صورت گرفته داشته باشندها ذاريگ سرمایهکمی و کیفی 

گذاري خارجی  یکی از انتظارات مهم از نهاد مشوق سرمایه
هاي فنی و اقتصادي  گذاري و کمک یعنی سازمان سرمایه

گذار  ایران، کمک به ایجاد فضاي مناسب و حل مسائل سرمایه
خارجی در تعامل با نهادهاي متولی است که از آن با عنوان 

تواند با رفع  شود و می نام برده می 2یاستیترویج و دفاع س
روي شرکت خارجی، زمینه را براي برقراري  موانع پیشِ

  ].34[تر آن با اقتصاد میزبان را فراهم کند  پیوندهاي وسیع
اي و  در دسترس بودن مراکز و زیرساختهاي تحقیقاتی حرفه

ها، مراکز تحقیقاتی مانند  دانشگاه(داراي استاندارد مناسب 
و همچنین ) هاي فناوري کز تحقیقات مخابرات و پاركمر

نیروي انسانی متخصص و ماهر متناسب با نیاز شرکت از 

                                                 
2- Policy advocacy 
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هایی است که در سرریز فناوري داراي اهمیت  جمله سیاست
برنامه جذب ایرانیان متخصص غیرمقیم که در چند . است

ها و اخیراً  ها و پژوهشگاه سال گذشته با همکاري دانشگاه
تواند در  شود، می هاي صنعتی کشور اجرا می رکتبرخی ش

گیري از  امکان بهره. این راستا مورد استفاده قرار گیرد
تواند براي  بنیان می هاي دانش هاي مالیاتی شرکت معافیت
هاي خارجی به منزله تسهیالت مالیاتی براي  شرکت
هاي تحقیقاتی خود را در  وتوسعه قلمداد شود تا فعالیت تحقیق
. هایی سامان داده و به انجام برسانند چنین شرکت قالب

ها  همچنین حمایت از ایجاد مراکز نوآوري توسط این شرکت
هاي نوپا  ها و شرکت هاي خوب و تربیت تیم براي جذب ایده

هاي بومی کمک  ها با ظرفیت تواند به پیوند این شرکت می
  .کند

ي یک هاي موجود در همکار ها و ریسک با توجه به پبچیدگی
با تأمین کنندگان ) برداري بهره(دهنده خدمات  شرکت ارائه

اي براي تقویت  داخلی، الزم است نهادهاي متولی برنامه
. ارتباطات میان ایرانسل و تأمین کنندگان داخلی داشته باشند

هاي توانمند داخلی  در دنیا تجارب متعددي از معرفی شرکت
براي همکاري با هاي داخلی  و خصوصاً ارتقاء توان شرکت

تواند در این خصوص  هاي خارجی وجود دارد که می شرکت
  .مورد استفاده قرار گیرد
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