
  

  
  

  گذاری خارجی و توسعه اقتصادیگذاری خارجی و توسعه اقتصادی  سرمایهسرمایه

  
  

 
 
 
 
 

 ی و تألیفگردآور
 

 ه وارستهسعدال
 
 
 
 
 
 
 

 نیاز دانش



                                                                Saadollah Varasteh   1348،سعداله ،وارسته :  سرشناسه

سعداله وارسته؛ ويراستار  تاليف و گردآوري/گذاري خارجي و توسعه اقتصاديسرمايه : پديدآور نام و عنوان
 .كوطاهردنگعلمي محمد

 .]2ويراست[ :  وضعيت ويراست
 1395،تهران: نياز دانش :  نشر مشخصات
 .مودارص.: مصور، جدول، ن216 :  ظاهري مشخصات

 4-64-7724-600-978  :  شابك
فيپا : نويسي فهرست وضعيت

 "گذاري خارجي و تاثير آن بر اقتصاد كشور ميزبانسرمايه"كتاب حاضر تحت عنوان :  يادداشت
    .منتشر شده است1394توسط نياز دانش در سال

 Foreign direct investment (FDI)گذاري خارجيسرمايه :  موضوع
  Investments, Foreign -- Government policyسياست دولت--گذاري خارجيسرمايه :  موضوع
  Country riskخطرسنجي–گذاري خارجيسرمايه :  موضوع

  Taherdangkoo, Mohammadرويراستا،1363 كو، محمد،طاهردنگ :  شناسه افزوده
 4538HGو/2س13954 :  كنگره بنديرده
 673/332 :  ديويي بنديرده

  4260856 : ملي كتابشناسي شماره
 
 
 

 
 

  

  يو توسعه اقتصاديخارجيگذارهيسرما :  نام كتاب
  سعداله وارستهدكتر  : گردآوري و تأليف
  كو  محمد طاهردنگ :  ويراستار علمي
  محمد شمس–حميدرضا ا محمد شيرازي : ناظر بر چاپ -مدير اجرايي

 نياز دانش :  ناشر
 دانشواحد توليد انتشارات نياز :  آرا صفحه

 1395–اول :  نوبت چاپ
 نسخه300 :  شمارگان

 ريال200000 : قيمت 
  

  

 ISBN:978-600-7724- 4-64                  978-600-7724-64-4شابك:

ن اثر بدون اجازة كتبي ناشر ) از محتويات ايCDي هرگونه چاپ و تكثير (اعم از زيراكس، بازنويسي، ضبط كامپيوتري و تهيه
  گيرند.فان و هنرمندان تحت پيگرد قانوني قرار مينقانون حمايت از مؤلفان، مص 2از مادة  5ممنوع است، متخلفان به موجب بند 

  محفوظ است. مؤلفكليه حقوق اين اثر براي 
  021- 66478106-66478108-09127073935تماس با انتشارات: 

www.Niaze-Danesh.com 
 0912 – 2106709شاوره جهت نشر: م



  

  فهرست مطالبفهرست مطالب

 

 صفحه عنوان

  

 3 ........................................................................................................................ مطالب فهرست
 7 .................................................................................................................................. شگفتاریپ

 7................................................................................................................یخارجمیمستقیگذارهیسرما
 81.........................................................................................................................................منابع

 11 .................................................................................................................................. 1 فصل

 81.........................................................زبانیمزینومبدأکشوراقتصادبریخارجیگذارهیسرمااثرات

 81.............................................................................................................................مقدمه8-8

 28...................................افتد؟یمیاتفاقچهیخارجمیمستقیگذارهیسرماجادیازماندر8-2

 23.......................................................مبدأکشوربریخارجمیمستقیگذارهیسرمااثرات8-3

 23.............................................مبدأکشوریهاصادراتویخارجمیمستقیگذارهیسرما8-3-8

 21............................................مبدأکشوریتقاضاعاملویخارجمیمستقیگذارهیسرما8-3-2

 33...................................................مبدأکشوریتیچندملصادراتومبدأکشورصادرات8-3-3

 38............................................................زبانیمکشوریبرایخارجیگذارهیسرمااثرات8-4

 38.............................................................................................زبانیمکشوریدستمزدها8-4-8

 32..........................................................................................................دستمزدهاسهیمقا8-4-2

 31........................................................................................................دستمزدهازیسرر8-4-3

 43........................................................................دستمزدهانیانگیمیروماندهیباقاثرات8-4-4

 48..................................................................................................زبانیمکشوریوربهره8-4-5

 43....................................................................................................یوربهرهیهااسیق8-4-6

 46.......................................................یداخلیهاشرکتبهدانشویوربهرهیزهایسرر8-4-7

 53.....................................................................................دیجدعیصنامقدمهوصادرات8-4-1

 55.........................................................................................................زبانیمکشوررشد8-4-1

 51....................................................................................................................یریگجهینت8-5

 63.........................................................................................................................................منابع



4           فهرست مطالب 

 91 .................................................................................................................................. 2 فصل

 61...........................................................................................یاقتصادرفاهورشدبرFDIریتاثیبررس

 61.......................................................................................................................................مقدمه

 77............................................................................................................................................اولبخش

 77 .............................................................. یاقتصاد رشد بر یخارج میمستق یگذار هیسرما ریتاث

 77......................................................................................................................................مقدمه8

 FDI..........................................................................13رامونیپشدهانجامقاتیتحقبریمرور2

 13..........................................................................................................یالمللنیبمطالعات2-8

 15.............................................................................................(رانیادر)یداخلالعاتمط2-2

 17..................................یاقتصادرشدبریخارجمیمستقیگذارهیسرمایرگذاریتاثیهاکانال3

 17.............................................................................................................یانسانیهیسرما3-8

 11.......................................................................................................یمالبخشیتوسعه3-2

 11............................................................................................................................هابنگاه3-3

 13...................................................................................................................هارساختیز3-4

 18...............................................................................................................نیتخمروشوالگو4

 18................................................................................................................................الگو4-8

 12........................................................................................(GMMستمیس)نیتخمروش4-2

 14......................................................................................................................................هاداده5

 17..............................................................یاقتصادرشدبریخارجیگذارهیسرمامیمستقآثار6

 17.................................................................یاقتصادرشدبریداخلعواملتعاملطیشراریتاث7

 17........................................................................................................یمالبخشیتوسعه7-8

 17...........................................................................................................یسازمانیتوسعه7-2

 11..............................................................................................یانسانیهیسرمایتوسعه7-3

 11........................................................................................................یرساختیزیتوسعه7-4

 11................................................................................................قیتحقجینتایاستواریبررس1

 833............................................................................................................................یریگجهینت1

 835..........................................................................................................................................دومبخش

 101 ............................................................. یاقتصاد رفاه بر یخارج میمستق یگذار هیسرما ریتاث

 831...............................................یاقتصادرفاهوFDIرامونیپشدهانجامقاتیتحقبریمرور2

 831.......................................................................................................یالمللنیبمطالعات2-8

 888............................................................................................(رانیادر)یداخلمطالعات2-2

 888.......(یاقتصادرفاهیریگاندازه)یاقتصادرفاهبریخارجیگذارهیسرمایرگذاریتاثنحوه3



       5       فهرست مطالب   

 884........................................................................................................مصرفویاقتصادرفاه4

 886...................................................................................نیتخمروشویاقتصادسنجیالگو5

 886.....................................................................................................یاقتصادسنجیالگو5-8

 886................................................................................................................نیتخمروش5-2

 887..............................................................................................یچارکونیرگرسیالگو5-3

 881...............................................................................................یچارکونیرگرسمفهوم5-4

 823..................................................................................................................الگونیتخم5-5

 828....................................................................................................................................هاداده6

 SSA......................823یکشورهایاقتصادرفاهبریخارجمیقمستیگذارهیسرمامیمستقآثار7

 824...............................................................................................................یداریپایهاآزمون1

 824.........................................یاقتصادرفاهبریخارجیگذارهیسرماریتاثیبررسیریگجهینت1

 826....................................................................................................................یریگجهینتوبحث

 821...........................................................................................................................یفارسمنابع

 821........................................................................................................................یسیانگلمنابع

 133 ................................................................................................................................ 3 فصل

 833..................................................................یوربهرهرشدویاقتصادییهمگرابرFDIریتاثیبررس

 833....................................................................................................................................دمهمق8

 835...................................................................................................نیشیپقاتیتحقبریمرور2

 835.......................................................................................................یالمللنیبمطالعات2-8

 831........................................................................................رانیادرشدهانجاممطالعات2-2

 831..........................................یوربهرهرشدویاقتصادییهمگرابر FDIریتاثیبررسروش3

 831....................................................................................................هادادهیپوششلیتحل3-8

 843..........................................................................کاریروینیوربهرهیبخشپنجهیتجز3-2

 843....................................................................................واقعخالفبالقوهبازدهساخت3-3

 844....................................................................................................................................هاداده4

 846..........................................................................................................................یتجربجینتا5

 846....................................................................................................................دیتولبازدهومرز

 853..................................................................................................................یبخشپنجیهیتجز

 863............................................................................................................یوربهرهعیتوزلیتحل

 874...........................................................یوربهرهرشدوییهمگرابرFDIریتاث-یریگجهینت6

 876...............................................................بُعدریتاثبایوربهرهبازدهاسیمقدرالگوانتخاب7

 876.............................................................................................................................مقدمه7-8

 871........................................................................................دیتولکیرپارامتریغیالگوها7-2



6           فهرست مطالب 

 813...........................................................................................................یناکارآمدیهاشاخص

 813.........................................................................................................................صفریهیفرض

 818......................................................................................................................آزمونیهامارهآ

 812........................................................................بُعدریتاثیابیارز:نگیپیاستربوتاولتمیالگور

 815...........................................................................................................کارلومونتیسازهیشب

 NSW...................................................................................816یهادادهبایتجربحیتوض7-3

 817...................................................................................................یورودیرهایمتغیارتباطیب

 817.................................................................................................................................بُعدریتاث

 811.........................................................................................................بازدهرییتغآزمون7-4

 813......................................................................................یورودیرهایمتغیریپذجمع7-5

 813..................................................................................................................یریگجهینت7-6

 113 ................................................................................................................................ 4 فصل

 813.....................................................................................ستیزطیمحبریخارجیگذارهیسرماریتاث

 813....................................................................................................................................مقدمه8

 814.....................................................................................................نیشیپقاتیتحقبریمرور2

 814.......................................................................................................یالمللنیبمطالعات2-8

 816........................................................................................رانیادرشدهانجاممطالعات2-2

 816..................................................................................یطیمحستیزراتیتاثمحاسبهنحوه3

 811.........................................................................................................................قیتحقروش4

 DEA.........................................................................................................811اولیمرحله4-8

 232....................................................................................................................................هاداده5

 233..........................................................................................................................یتجربجینتا6

 231.....................................................................................................................یابیارزوبحث7

 231............................................................................................................................یریگجهینت1

 211 ................................................................................................................................ 1 فصل

 288..............................................................................................................یآتمطالعهیبرایشنهاداتیپ

 288.......................................................................................................................................منابع





    پیشگفتارپیشگفتار
 

 گذاری مستقیم خارجی سرمایه
 
 

ی مشترر  رر  گذار هیا سرمایو جدید، شرکت محلی  ای شعبه اندازی به راه هنگامیکه شرکت و یا کشوری
( شتک   FDIی مستریی  اتارجی    گذار د، سرمایهکن می اقرصار کشور هدف جهت تجارت و یا تولید اقدام

 ه است. گرفر
 گتذاری  سترمایه و   ستهامی(  غیرمسریی  گذاری سرمایه ؛و طریقاارجی معمتتوالً به ر گذاری سرمایه

رر معامالت بورس و قبوض سپرره  ها تگیرر. ارید اوراق قرضه و سهام شرک مسریی  اارجی صورت می
نتد کته رر ایتا تالتت     رو به شتمار متی   ی  غیرمسریی (سهام یگذار سرمایه ز انواعی اارجی اها رر بانک
نیستت. امتا    وامروجته   ی نیت  اارجی رر اراره واتد تولیدی نیش مسریی  نداشتره و مستلولیر   گذار سرمایه
است که به منظور کسب منفعت رائمتی و همیشتگی    ریگذا سرمایهمسریی  اارجی، نوعی  یگذار سرمایه

گیرر و نریجته ن  کستب تتق ر ی     صورت می گذار سرمایه رسریر رر کشوری غیر از کشوای م رر مؤسسه
گتذاری رر ستهام    منظر عل  اقرصار، ایا فعالیت رر نیطه میاب  سترمایه از دیریت شرکت است. مؤثر رر م
مطالعات نشا  ر. گرر یر از شرایط اقرصاری کشور هدف محسوب میتاثیرپذ یگذار سرمایه وگیرر  قرار می

ای  مسریی  اارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرر، اثرات قاب  مالتظه یگذار سرمایهد که نره می
 بر روی مرغیرهای کال  اقرصاری از جمله کاهش نرخ بهره، کتاهش نترخ ارز، افت ایش رشتد اقرصتاری،     

 ایش ررنمد مالیاتی رولت، کاهش بتدهی رولتت، بهبتور توزیتآ ررنمتد، انریتا        اف اف ایش رفاه اقرصاری،
  .رارر ها تکنولوژی، اف ایش اشرغا ، توسعه صاررات، کاهش واررات و تاثیر مثبت رر تراز پرراات

مستریی  اتارجی تمرکت  راشتره و      یگتذار  سرمایه ایا کراب براز ایا رو با توجه به اهمیت موضوع، 
کارشناستا  اقرصتاری،    از منظتر . است گذاری سرمایهرشد و رفاه اقرصاری پس از وقوع  هدف ن  ارزیابی

ایتا    ۰۸۹۱. پس از رهه ی اقرصاری سده تاضر استها پدیده مهمرریا اارجی از مسریی  یگذار سرمایه
 ای که نترخ رشتد ن  از نترخ رشتد ریگتر      به گونه است،رشد بسیار باالیی براوررار بوره پدیده جهانی از 

ی هتا   ارش. بر پایه گتولید نااالص ملی بیشرر بوره استو ، تجارت  ،صارراتاقرصاری مانند  ی ها شااص
رارای  ۰۸۸۱تتا   ۰۸۹۱ی مستریی  اتارجی از ستا     هتا  یگتذار  سترمایه میدار  ساالنه سازما  مل  مرحد، 

االنه صاررات جهانی است که ن ریک به سه برابر رشد سبوره  ررصد  ۹۸میانگیا نرخ رشد ساالنه بالغ بر 
اتارجی رر جهتا  را    مستریی   یگتذار  رر ایا اصوص نمونه و نمتاری از سترمایه  باشد.  می رر ایا مدت
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 توا  به صورت زیر بیا  کرر؛ می
از  تریلیو  رالر رر ایاالت مرحده پیش ۹.۰به  ۹۱۱2ی مسریی  اارجی تا سا  گذار جریانهای سرمایه

رر تتا   البرته بایتد توجته راشتت کته      رسید.  ۹۱۱۸تا  ۹۱۱۹ر سا  رکور تاص  از بحرا  مالی جهانی ر
و فتروش جهتانی    استت  تریلیتو  رالر رستیده   ۹5ی اارجی فراتتر از  گذار تاضر، سهام تاص  از سرمایه

ی مستریی  اتارجی رو   گتذار  ( مسلو  رر قبا  سرمایهMNCS  چندملیریی ها های اارجی شرکت شعبه
 یعنتی   هتا  شترکت  نیت  ررو   یک سوم از تجتارت جهتانی  همچنیا برابر ک  صاررات جهانی شده است. 

از فنتاوری،   ای ( جریتا  رارر و بختش عمتده   چندملیریشرکری  ی مخرلف یک شبکهها امله بیا بخشمع
 المللتی  ی بیاها شرکت شور میگررر. ایا امر باعث  مییکپارچه جابجا  چندملیریی تولید ها ررو  سیسر 
 .اسرفاره کنندی مسریی  اارجی گذار رر سرتاسر جها  از سرمایهکاالها و ادمات  برای ارائه

ی مستریی  اتارجی بترای متدتهای طتوالنی وجتور       گتذار  برای از انواع سرمایهباید توجه راشت که 
روی بتر  ی مستریی  اتارجی   گتذار  سترمایه  ،رر ایا بیاو رر  ایا مسأله، چندا  رشوار نیست.  اند راشره

بته عنتوا    استت.   المللتی  بیا شناسی طبیعی به طور عمده تابآ رانش زمیانفت، مس، طال و سایر منابآ 
روی مسیرهای راه نها و ادمات همگانی جها ، ساره بته نظتر   بر ی مسریی  اارجی گذار سرمایهمثا ، 
 چتو   ای ی ستاره هتا  رر م ارع موز و کائوچو و رر بخش ی مسریی  اارجیگذار همچنیا سرمایهرسد.  می
 وابسرگی ن ریکی رارر. نسبی نظریه تجارتوجات با م یت منس

جدیتدی بتوری  کته همتا       شتاهد انفجتار   ۰۸2۱تتا   ۰۸5۱ همچنیا باید اذعتا  کترر کته رر روره   
ایاالت  چندملیریی ها ی اارجی شرکتها ی مسریی  اارجی رر تولید و مونراژ بور. تعدار شعبهگذار سرمایه

رستید، کته ستالیانه     ۰۸11شعبه رر ستا    ۹۱۱۱۱تا  ۰۸5۱شعبه رر سا   20۱۱مرحده به طور تیریبی از 
بیلیتو  رالر   ۱از  نیت   ی مسریی  اتارجی گذار . جریانهای سرمایهه استراشر ررصد ۰۱رشدی ن ریک به 

 رسید.  ۰۸2۱بیلیو  رالر ایاالت مرحده رر سا   ۹به  ۰۸1۱ایاالت مرحده رر سا  
یی هتا  اارجی رر تولید و مونرتاژ چته مشتوق    ی مسریی گذار سرمایهباید بررسی کرر که  ،با ایا وجور

اقرصتاررانا  جهتانی بترای بررستی رر قالتب       بهام و سرررگمی بوره است. جامعته رارر؟ ایا میوله مورر ا
، مشتابه یتک پتاز  عمت      ر سراسر رنیتا ی تولیدی رها تتحلی  تجاری نموزش ریده بورند. جنبش شرک

بته ایتا    شتاید  ا ناررست بورنتد؛ نشکار ی رایج نی ها بییانداشت و تتبیینی وجور  کرر، به ایا رلی  که می
 ی را از ناتیه وفتور سترمایه بته منطیته    گذار ی مسریی  اارجی جنبش سرمایهگذار سرمایه رلی  است که
وفتور سترمایه    ی مستریی  اتارجی از یتک منطیته    ها یگذار کند. اغلب سرمایه می هدایتکمبور سرمایه 

ی گتذار  سرمایه گرفت و به صورت پدیده می( صورت ریگری  اروپا رمایهوفور س  ایاالت مرحده( به منطیه
ت مرحده رر نلمتا  و بتالعکس(   ی مسریی  اارجی ایاالگذار مریاب  رر میا  مناطق وفور سرمایه  سرمایه

بتا رسترم ر بتاال بته      ای ی کستب و کتار از منطیته   هتا  ی مسریی  اارجی فعالیتگذار شاید سرمایه بور، و
ی مستریی  اتارجی از   هتا  یگتذار  غالتب سترمایه   سرم ر پاییا باشد. اما باید اذعا  کرر کهبا ر ای طیهمن
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 ایتا امتر نیت     ی باال به ستمت منتاطق ریگتری بتا رسترم رهای بتاال بتوره کته        ها با رسرم ر ای منطیه
 اف وره است. را به پیچیدگی پاز  مذکور ی رارای رسرم رهای باالها ی مریاب  میا  توزهگذار سرمایه
و همتاهنگی   ها رر ساات کاراانه ها شرکت باعث شد ۰۸1۱رهه پیشرفت غیره منرظره رر مچنیا، ه
ر مجوز فناوری رر یا صدو و محصوالت  به جای فروش ساره سرتاسر رنیا با مشک  مواجه شوند رر ها فعالیت

تمتامی   ا کنرتر  ریتق ن  بت  کته از ط  ی نامحسوسی راشترند ها بازارهای اارجی( به ایا رلی  که ننها رارایی
ی مستریی  اتارجی رارای   گذار سرمایهبنابرایا باید توجه راشت که . رسیدند میتری به سور باال ها فعالیت

 است.   المللی اجاره بهای انحصاری رر بازارهای رقابری ناقص بیا کسبراهبرری برای تفظ توانایی 
ی به گذار تولید تجاری و سرمایه چراهمد  "کنند که با  میبیا  ( ۰۸11رنو    ریموند ورر ایا راسرا 

شور. کارنفرینا  سعی رر ابراز نونوری رر بتازار   میرر تولید، تمله  "ی مسریی گذار ی سرمایهها ناهنجاری
ستت و  ا که رر ننجا ررنمد و سطوح رسرم ر به نسبت باال ،ایاالت مرحده و اروپا( رارند  رر را اانگی اور

گستررش تیاضتا،   نتد. اماتا تولیتد بتا     گرر متی بارنورره انحصار طلب مواجته  ی ها ینا  موفق با ثروتکارنفر
شتور. بتا    متی  پذیر عدم قطعیت از بیا رفره و امکا  تیلید برای رقبای راالی امکا  اسرانداررسازی شده و

س با بازارهتای اتارجی   باال، اولیا تما شورهای رارای سطح رسرم ر و ررنمدتیاضای صاررات از جانب ک
محصوالت،  سازی ی تم  و نی  کمرر و توانایی سفارشیها ر. اماا کارنفرینا  راالی با ه ینهگرر یمبرقرار 
کننده باعتث  کشتند. ایتا تهدیتد شترکت صتارر      متی لش گا  اتارجی را بته چتا   یت بازار صتاررکنند موقع

ر از کنتد و بهرت   متی ر  ترکری که امنیت را فراه  گرر میجهت فعالیت رر اارج از کشور رر گیری  تصمی 
ر. اولتیا  گترر  متی منرهتی   ی مسریی  اتارجی گذار صدور گواهینامه برای رقبای بالیوه است( و به سرمایه

تولید، کشورهایی با ستطوح رسترم ر و ررنمتد بتاال بتوره       ی مسریی  اارجی رر تیطهگذار ایهمناطق سرم
روند معکوسی رر ایا راسرا (؛ ا  ایاالت مرحدهگذار است  کانارا، انگلسرا  و بازارهای اروپایی برای سرمایه

 پیوندر.  میی اروپایی به وقوع ها به طور هم ما  برای شرکت
 ،ی رر کشورهای توسعه یافره رر اص  محرکی برای تیاضای محلی استی مسریی  اارجگذار سرمایه

جهتانی   ی مورر نیتاز محصتوالت  ها را برای مؤلفه ای کننده ی تأمیاها روز اف و  شبکه به طورایا امر اما 
 کند.   میفراه  

ی مستریی  رر قالتب   گتذار  ( به طور رستمی بته ارزیتابی سترمایه    ۰۸22جا  رانینگ  رر ایا بیا نی  
 . پرراات "المللی بیاپارارای  الریاطی تولید "

امحسوس، پتیش نیتاز   ی رارایی نها یا م یت و ( مث  تیوق مالکیتOی مالکیت اارصاصی  ها م یت
توزیتآ منتابآ طبیعتی،     رهنتده  نی  نشا ( Lی موقعیت اارصاصی  ها . م یتندرو میتولید اارجی به شمار 

ساات و میررات تجاری به نفآ یتک  زیرالبره . باشند می وری وری، کیفیت نیروی کار و بهرهی ورها قیمت
اجرناب  رهنده نشا نی  ( Iی مشوق ررونی  ها . م یتمکا  تولید رر برابر ملت ریگر هسرندملت به عنوا  

بته رنبتا     OLI پتارارای  رر ایتا بتیا،   شرکت از مخاطرات مبارالت قرارراری مانند صدور مجوز استت.  
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ی مسریی  اارجی نیستت، اماتا   گذار سرمایه رر ها یا شرکتو رر مورر مشارکت کشورها، صنایآ  بینی پیش
شتر  متذکور تبیتیا    توا  با اسرفاره از سنجش سته   میرا  المللی کند که تمامی اشکا  تولید بیا میارعا 
هستری ،   چنتدملیری ی تولیتد  هتا  رر ایا تبییا و تبییا بعتدی بته رنبتا  توضتیح فعالیتت     بنابرایا، کرر. 
شتور تتا از توانتایی ستورنوری      متی ی مسریی  اارجی رر تولید از راهبرر شرکت اصلی شروع گذار سرمایه

 را توسعه رهد، با ایا هدف که  ی نامحسوس رفاع نموره و نها تاص  از کنرر  شبه انحصاری بر رارایی
 ی رقابت راالی و فراتر از ن  عبور نماید. ها برواند از چالش

 ی مستریی  اتارجی و توستعه   گتذار  ریگری رر رایره المعارف جهانی شد  بته تبیتیا سترمایه    شناسه
جی رر کشتورهای توستعه یافرته شتام      ری مستریی  اتا  گتذار  سترمایه همچنتیا  پتررازر.   متی  اقرصاری
قترار   توجته مورر  است و ایا امر به شدتمنابآ طبیعی مرتبط با ی مسریی  اارجی رر صنایآ گذار سرمایه
ی مستریی  اتارجی تولیتدی رر    گتذار  سترمایه  متذکور،  باید توجه راشتت کته شناسته   همچنیا گیرر.  می

 ی مسریی  اتارجی رر تتوزه اتدمات رر طبیته    گذار ایهپوشش اواهد رار. سرمرا کشورهای توسعه یافره 
مات تجاری، ادمات تیوقی، ادمات مشاوره، ادمات دادمات مالی، ا -یگذار گسررره و ب رگرر سرمایه

و بطتور  یازمند بررسی بیشرر است، نایا امر گیرر که  میقرار  -ساات و ساز، ادمات مهندسی و مانند ن 
 گنجد.   میرایره المعارف ن ناسهرر ایا ش رقیق

ی مسریی  اتارجی تولیتدی   گذار سرمایه و رقابت ناقص رر نظریهنامشهور  یها روی راراییبر تمرک  
 هتا  گررر. ایا شرکت می کننده ی مشارکتها طبیعی رر شناات ویژگیهای برجسره شرکتباعث یکنوااری 

( باشند و بازاریابی مبرنی بر بازار را تشدید نماینتد.  R&Dمحور و توسعه یافره   تحییقب رگ،  اواهند می
وری به لحاظ  ی رارای بیشرریا بهرهها کاراانه ؛از جمله ی مرک ی چندملیریها کاراانه حده،رر ایاالت مر

و  فناوری محتور بتوره   ها بر ایا، ایا کاراانه عالوهنیروی کار هسرند.  وری اانه و بهرهکلی کار وری بهره
ررصتد از کت     ۹۸ایتاالت مرحتده،    چندملیریی ها نمایند. منابآ شرکت میباالتریا رسرم رها را پرراات 

بختش اصوصتی    و توستعه  تحییتق ررصد از ک   20و  ۹۱۱2ی بخش اصوصی را رر سا  گذار سرمایه
ایاالت  چندملیریی ها کاراانهرر تا  تاضر، (. ۹۱۱۸ برفوت و ماتالونی،  ندایاالت مرحده را برعهده راشر

ررصتد بیشترر از    1.00ی بت رگ راالتی و   ها نیروی کاری بیشرر از شرکت وری ررصد بهره 1.۰1مرحده، 
ی راالی ب رگ و ها ررصد بیشرر از شرکت ۹.0کلی ننها  وری ی کوچک راالی رارند. میدار بهرهها شرکت

ستنجی فنتاوری تولیتدی    ی کوچک استت. همچنتیا طبتق فهرستت نظر    ها ررصد بیشرر از شرکت ۰.۰۰
رری رر میایسته بتا   ی بیشت هتا  از فنتاوری  چنتدملیری ی ها فناوری تولیدی پیشرفره، شرکت ۰2مشرم  بر 

 برند.  میبهره  الیایا کوچک ر و ی ب رگها شرکت
ی هتا  . شترکت انتد  ویژگیهتای مشتابهی را نشتا  راره    اروپایی نی  چندملیریی ها شرکترر ایا بیا، 

ی اروپایی هسرند. ننها رارای نترخ رشتد   ها تر از سایر شرکت اروپایی، ب رگرر، سورنورتر و سازنده چندملیری
 وری ژاپنی، رارای بهتره  چندملیریی ها شرکترر ژاپا نی  ند. باش میالتر و نرخ بیای بیشرری با وری بهره
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 ی ژاپنی هستند. ها از تمامی شرکت تر بسیار بیشتر و فناورانه
مبحث جالب و قابل توجه آنست که شرکتهای چند ملیتی که بطور عمده تبدیل به موسسات جهاانی  

ودشان گرایش دارند و بازار خارجی برای استفاده از مزیت تکمیلی مورد اند؛ به سمت اقتصاد داخلی خ شده
درصاد از ساه     00بررسای  ) 7002در ساا   توان اشاره کرد کاه   می در این ارتباط .گیرد می استفاده قرار

ایااتت متحاده برابار باا      چندملیتیی ها شرکت (، کل ارزش افزودهگذاری مستقی  خارجی جهانی سرمایه
ایااتت  ز ر خاار  ا درصاد باقیماناده د   30متحاده و  درصد آن در ایاتت  20ون دتر بود که تریلی 207.3

داشتند. در هماان ساا ،    میلیون در خار  از آن 00لیون کارگر در ایاتت متحده و یم 77متحده بود. آنها 
ی شاد کاه   تریلیون دتر خریادار  7ی داخلی آمریکا به مبلغ ها ایاتت متحده از شرکت چندملیتیشرکت 

ی داخلی تنهاا  ها روی شرکتبر  چندملیتیی ها درصد از کل خریدها بود. تمرکز شرکت 90تقریباً برابر با 
در  چنادملیتی ی هاا  مورد از بزرگتارین شارکت   000شد. از بین  میی ایاتت متحده نها محدود به شرکت
به طور  مورد از آنها 370( گذاری مستقی  خارجی جهانی درصد از سه  سرمایه 00بررسی سرتاسر جهان )

یاا آمریکاای جناوبی ان اا      و اع  از اروپا، آسیا  ودشان؛خ درصد از فروش خود را در منطقه 90، میانگین
 دادند.  می

 او  به نفا  اقتصااد داخلای خاود آن کشاورها      در وهله چندملیتیتولید باید اذعان کرد که از این رو، 
فعالیات اقتصاادی در مسایرهای     آوری اقتصاد داخلای، جما    در چندملیتیی ها اصلی شرکتنقش ست. ا

تار،  منفعت در تولید کاتهاا و خادمت جدیادتر، به   همچنین، است.  حیاتی استانداردهای داخلیمنتهی به 
 و واردات خارجی آنهاا و حاصال از رقابات اقتصاادی ایان      چندملیتیی ها شرکت ارزانتر و معتبرتر توسط

معیار ارزیابی اصلی دیگر شاامل تولیاد مشاا ل     اما باید توجه داشت که است. تر در سطح وسی  ها شرکت
ایااتت متحاده،    در داخل کشاور اسات. در ارتبااط باا     چندملیتیی ها شرکتی  ی ویژهها خاص و فعالیت

ایاتت متحده دارای افزایش استخدا  و بازده بیشتری به همراه افازایش در ساه     چندملیتیی ها شرکت
ی هاا  ت متحده و کاهش سه  تقریبای اساتخدا  کلای ایااتت متحاده هساتند. شارکت       بازده کلی ایات

 2.09 شاد(  آوری نه جما  استخدا  سالیا)اولین سالی که اطالعات  0097ایاتت متحده در سا   چندملیتی
درصاد از   00) میلیون کاارگر  77، 7002نیروی کار( و در سا   درصد از کل 70ن کارگر آمریکایی )میلیو

شاد(،   آوری ی ساالیانه جما   هاا  )اولین سالی کاه داده  0001ی کار( را استخدا  نمودند. در سا  کل نیرو
درصاد از باازده    71تریلیون دتر ایاتت متحده یاا   3.0برابر با  چندملیتیی ها ارزش بازده داخلی شرکت

تریلیاون دتر   7.7، ارزش بازده داخلی ایاتت متحده برابر باا  7002خصوصی ایاتت متحده بود؛ در سا  
ایااتت متحاده باا     چندملیتیی ها شرکتبنابراین، درصد از کل بازده خصوصی ایاتت متحده بود.  71یا 

ی داخلای پرداخات   هاا  درصد بیشتر از دستمزدهای کارخاناه  00-2باتتر، دستمزدهای  وری توجه به بهره
ایااتت   چنادملیتی ی هاا  ( شارکت 7002ی به دسات آماده )  ها کردند. در سالهای اخیر با توجه به داده می

ند کاه تقریبااً برابار باا نیمای      بیلیون دتر صادرات نمود 000ش متحده، کاتها را از ایاتت متحده به ارز
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 ۹۱۱1%( از صتاررات رر ستا    5۰و بیشرر از نیمتی    ۹۱۱2%( از ک  صاررات ایاالت مرحده رر سا  ۹۸ 
ی ایتاالت  هتا  یا میاریر به طتور مستریی  از کاراانته   %( از ا۱۹بیلیو  رالر   ۹۰5است. بدیا صورت که 

 مرحده به شعب اارجی ن  صارر شد. 
تتوا  بته    میسورنور است. ایا امر را  برای سایر کشورهای توسعه یافره نی  چندملیریتولید همچنیا 

وارر ی گتذار  شده از جانب رفرر تحلی  اقرصاری ایاالت مرحده برای سترمایه  نوری ی جمآها رارهی  وسیله
 چنتدملیری رر رستررس(، شتعب   ی هتا   ناریا راره ۹۱۱1شده رر ایاالت مرحده، مشخص نمور. رر سا  

تریلیو  رالری بورند که با تولید  5.5اارجی ایاالت مرحده از کانارا، انگلسرا ، اروپا و نسیا، مالک رارایی 
از ک  بازره اصوصتی ایتاالت    ررصد ۰.1 بیلیو  رالری کاال و ادمات رر ایاالت مرحده همراه بور، 5۰5

اتارجی   چنتدملیری ، افت ایش راشتت. شتعب    ۰۸۹۹ررصد نسبت به سا   ۹.۱گرفت و  میمرحده را رر بر 
ررصد از نیروی کار ایاالت مرحده بتور کته از ستا      01میلیو  کارمند، برابر با  ۱.5ایاالت مرحده رارای 

ی متالی  هتا  %(، ه ینه۰۸رات ایاالت مرحده  از صار ای ررصد اف ایش راشت. ننها سه  عمده 5.۱، ۰۸۹۹
 گرفرند.  می%( را رر بر ۰0و توسعه   تحییقی ها %( و ه ینه۰۱فی یکی  

برای باال برر  استرانداررهای زنتدگی از طریتق     ای مالکیت اارجی رر ایاالت مرحدهی رارها کاراانه
التری از کتارگرا  و رسترم رهای   ، رارای سته  بتا  تتر  بر، ستازنده  ارتیاء رسریابی به مشاغ  اوب، ه ینه
ی رارای هتا  ی مرعلق به ایاالت مرحده هسترند. کنرتر  کاراانته   ها باالتری رر میایسه با میانگیا کاراانه

عیتت مکتانی(، هنتوز نیت      مالکیت اارجی رر ایالت مرحده از لحاظ صنعت، انتدازه، ستا و وضتعیت  موق   
عملکترر   ی رارای مالکیتت راالتی استت.   هتا  راانته ویژگیهای اجرایی برتر رر میایسته بتا کا   رهنده نشا 
نمریکتایی ایتاالت    چنتدملیری ی هتا  روم قرار رارر و وابسره به عملکرر کاراانه ی اارجی رر وهلهها شعبه

ررصتد رسترم ر    2تتا   5.۹ ای مالکیت اتارجی رر ایتاالت مرحتده   ی رارها کاراانههمچنیا، مرحده بور. 
ی هتا  متورر شترکت   ۹هفت مورر از  ،کنند. به طور ویژه میرراات ی راالی پها باالتری نسبت به کاراانه

ی فرعی ایاالت مرحده ها اارجی رسرم ر، تیوق و رر مجموع میانگیا پررااری باالتری نسبت به شرکت
رارند  پررازش موار غذایی، موار شیمیایی، محصوالت معدنی، موار اولیه و فل ات، ماشیا نالت، کتامپیوتر  

و کت    هتا  یکی( تنها اسرثناء موجور رر بخش تم  و نی  است که رسترم رها، تیتوق  و محصوالت الکرر
 ر ایتاالت مرحتده  ا  اارجی رگذار ی همرای راالی است. سرمایهها از شرکت تر پاییا پررااری ننها اندکی

ایا میتدار نیت    نمایند که  میو توسعه  تحییقبیشرری صرف  ی مشابه ه ینهها ه با سایر شرکترر میایس
 تحییتق ایاالت مرحده است  بیشرریا مخارج  چندملیریی ها شرکت و توسعه تحییقنوع مخارج  مرر ازک

تولید کامپیوتر و تجهی ات ارتبتاطی   -ی فرعیها ی ایاالت مرحده(. رر بخشها و توسعه رر تمامی شرکت
و  تحییتق بیشرری بترای   ی اارجی، سه  ارزش اف ورهها رکتی شها شعبه - شام  تجهی ات مخابراتی(
 . ایاالت مرحده رر بخش فرعی مشابه قائ  هسرند چندملیریی ها توسعه رر میایسه با شرکت

اتارجی، جریانهتای    و توستعه  تحییتق یا به رلی  واررات و و توسعه  تحییقالبره چه به رلی  مخارج 
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ی هتا  کتی اارجی به ایاالت مرحده شام  کانا  مهمی برای سرری  فناوری بته شتر  گذار وروری سرمایه
( ۹۱۱۸ولفگانگ کلر و اسرفا یپت    رر ایا راسرا، ست. ا ،ی رارای فناوری باالها به ویژه رر بخش ،راالی

ررصتد محاستبه    ۰۸تتا   ۹را  ۰۸۸1و  ۰۸۹2ی ایاالت مرحده بیا ستالهای  ها شرکت وری رشد کلی بهره
. صتار ایتاالت مرحتده بتور    یکتایی رر اقر ا  غیتر نمر گتذار  نمورند که برگرفره از تضور رو به رشد سرمایه

بیشرر است کته   رای فناوری باال رر ایاالت مرحدهی راها تأثیر مثبت به طور نامرناسبی رر بخشهمچنیا 
رونیتک، اب ارهتای علمتی و    ی موار شتیمیایی، کتامپیوتر و تجهیت ات اراری، قطعتات الکر    ها شام  بخش

 ند.  باش میپ شکی 
و توسعه یافره  هایری مرک ی رر کشوها اواه شرکت  چندملیریی ها ی شرکتها رر مجموع، فعالیت

مشتارکت ارزشتمند و فعتالی رر    ند( توسعه یافره باشت  هایی راالی رر کشورگذار سرمایه یا فعا  رر زمینه
 ها مشارکت گونگی رریافت سهام عمدها  تا تد امکا  به چگذار تاساقرصار محلی رارند. با ایا وجور، سی

ی اتارجی  گتذار  یا عوارض جانبی مضر یا مخرب روند سترمایه و سیب اترمالی رهند و از هر ن میاهمیت 
 شور که عبارتند از: میمایند. رر ایا راسرا رو پرسش عمده مطرح ن میاجرناب 
 زنتد،   میراالی به رفاه راالی کشور صدمه  چندملیریی ها شرکت ی اارجی توسطگذار نیا سرمایه

 نماید؟  میکشور را صارر  برر و مشاغ  میکشور را از بیا  رمایهس

 شرکت راالی هسرند، تهدید امنیتت ملتی بترای    ایجار به رنبا  اارجی ا  گذار هنگامیکه سرمایه
 ؟یا ایر نمایند میکشور ایجار 
پدیده مجموع ی اارجی را به عنوا  گذار توسعه یافره، سرمایه هایمحبوب رر کشور نظررر ایا بیا، 

ی نمتوره و  گتذار  یا رر اارج از ن  سرمایهو رر راا  کشور  چندملیریی ها شرکت راند که رر ن  می صفر
ی اتارج از کشتور صتارر    ها یا به کاراانه رهند و میانجام کشور اارجی واررات از  یاو سازند،  میکاراانه 

بته صتورت    از کشتور  ی رر راات  و اتارج  گتذار  راهبررهای کسب و کار به سرمایهاز ایا رو، د. ننمای می
ی مولدش ها کاربرر رقابری تمامی رارایی سازی پررازر که رر ن  شرکت اصلی به بهینه میمکم   ای پدیده

، نیتش مهمتی   ا کتارگر  وری ی نسبی و بهتره ها . رر هر رو تالت، ه ینهبه طور هم ما  اواهد پرراات
ت ا قتو ی اارجی باعث ضتعف شترکت راالتی یت    گذار اماا ایا رو ریدگاه از ایا لحاظ که نیا سرمایه رارند

اما باید توجه راشت که ایا امر قطعا رشتد و رفتاه    .گررر با یکدیگر مرفاوت است میرقابت اقرصار راالی 
اقرصاری را رر کشورهای رر تا  توسعه به همراه رارر و از چند ریدگاه که هدف اصلی ایا کرتاب استت   

  توا  ن  را بررسی کرر. می
، کارگرا  ها . هدف، سنجش شرایط شرکتباشند میور  ها به لحاظ تجربی قاب  نزمرقت ایا ریدگاه

 ن  است.  یا عدم توسعهو ی مسریی  اارجی گذار و جوامآ راالی رر صورت عدم وقوع سرمایه
ارجی ی اگذار ی مشابه رر سرمایهها روش اصلی برای انجام ایا نزمایش، بررسی رقابت انواع شرکت

بترای اجترای   از ایتا رو،  ر. گترر  متی بازار راالی ارزیابی  موفییت رر صاررات از است. رقابری بور  توسط
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ی ب رگ که رر اتارج  ها موارر مشابه رارای اهمیت است: عملکرر صارراتی شرکت رقیق نزمایش، میایسه
چگونته استت؟ عملکترر صتارراتی      ی بت رگ راالتی  هتا  کتا شتر نمایند رر میایسته بت   میی گذار مایهسر

ی هتا  ا شترکت کنند، رر میایسته بت   میی گذار که رر اارج سرمایه برتر و توسعه تحییقی رارای ها شرکت
بته   ایآ مشتابه رر صتن  هتا  ؟ چگونه عملکرر صارراتی شترکت اند برتر راالی چگونه و توسعه تحییقرارای 

 ی اارجی ننها، مرفاوت است؟گذار عنوا  تابعی از سرمایه
 رهنتده  ژاپا، بته طتور مرتوالی نشتا      اروپا، سوئد و نمده از ایاالت مرحده، اتحاریه ی به رستها راره
ی گتذار  ی راالتی فاقتد سترمایه   هتا  رقابری با شرکت ای ی راالی به گونهها ی اارجی شرکتگذار سرمایه

ضتور رر بازارهتای   ی اتارجی باعتث افت ایش ت   گذار (. سرمایه۹۱۱۱اارجی است  مارکوسا و مارکوس، 
البرته ایتا   گیرنتد.   میادمت اقرصار راالی به کار  بیشرر را رر المللی ر و ایا تضور بیاگرر می المللی بیا

ی راالی با ماند  رر بازار راالی، عملکرر چندا  اتوبی ندارنتد و   ها شرکتنکره را باید رر نظر راشت که 
 شوند.   می، با سخری مواجه ها کارکنا  و جوامآ ننها رر میایسه با سایر شرکت

ی تاصت  از ایتاالت   هتا  کننتد  راره  متی ی گذار یهی راالی که رر اارج و راا  کشور سرماها شرکت
و ستایر تأسیستات را رر اتارج از کشتور      هتا  ی راالی مشابه که کاراانته ها رر میایسه با شرکت ،مرحده(
(. ایتا استریرار   ۹۱۱5 رسای و همکارا ، صارراتی ندارند نمایند، رفرار مشابهی با شرایط رفرار  میاتداث ن

 کننتد  تتا سترمایه    میر اارج ه ینه بیشرری را ر االت مرحده که سرمایهی راالی ایها سرمایه رر شرکت
ی گتذار  ی ایاالت مرحده که رر چتیا سترمایه  ها شرکت تاک  است. به ویژه (راالی اور را اف ایش رهند

 (. ۹۱۰۱ی بیشرر رر اقرصار ایاالت مرحده هسرند  برنسررر و فولی، گذار کنند به رنبا  سرمایه می
از  ی اارجی هسترند، بته اترمتا  بیشترر    گذار ی ایاالت مرحده که ررگیر سرمایهها ترر نهایت، شرک

ی راالتی استرفاره   هتا  ی کنرر  کیفی رر میایسه با سایر شرکتها ی مرمای ، مدیریت و تکنیکها فناوری
تتری رارنتد و    کتارگرا  ستازنده   ر. همچنتیا اواهنتد بتر  نمایند. رر نریجه، کمرر از ورشکسترگی رنتج    می

 کنند.  میرها و م ایای بیشرری پرراات رسرم 
وامتآ مترتبط بتا    ، کتارگرا  و ج هتا  ی اتارجی باعتث تیویتت شترکت    گتذار  به طور االصه، سترمایه 

ی هتا  یا به تتأایر افرتاره باشتد، شترکت    و منآ  ی مسریی  اارجیگذار . اگر سرمایهرگرر میی گذار سرمایه
 اوبی اواهند راشت.  نه چندا  راالی، کارگرا  و جوامآ، عملکرر نامناسب و

رر تا  توسعه  ای ی اارجی طبق شبکهگذار سرمایه که هر صنعت رارای بنابرایا باید اطمینا  راشت
است. برای رر تا  توسعه، برای رر تتا  عیتد قتراررار و براتی بته ستارگی رر تتا  تغییتر موقعیتت          

کتارگرا    ،ماننتد  متی د و مرروکته  شتون  میسااره  ها ی اجرایی رر اقرصار راالی هسرند. کاراانهها فعالیت
 ها ند. ننچه که رر ایا بیا قاب  توجه است، مشارکت جهانی ایا شرکتگرر میشوند و ااراج  میاسرخدام 

عملکرر راالی بهرر ننهتا   رهنده مسریی  اارجی است که نشا ی گذار از طریق واررات، صاررات و سرمایه
 .  باشد میرجی ی ااگذار فاقد سرمایهی همرای ها  رر راا  کشور نسبت به سایر شرکت

محرملتی کته کستب و کتار     ت ملی اترمالی را از ارعاهای غیرتوا  تهدیدات امنی میچگونه بنابرایا، 
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 (.۹۱۱۸راند، جدا کرر؟  مورا ،  میاارجی را تهدیدی برای امنیری 
رر سه طبیته   اسارت اترمالی به امنیت ملی رر اثر کسب و کار اارجیهمچنیا باید توجه راشت که 

توانتد   متی به ایا صورت است که کستب و کتار پیشتنهاری     ،او  تهدید  تهدید او ( گیرر: طبیه میقرار 
یا ادمات نماید که ایتا کاالهتا و اتدمات    و اارجی کاالها  کننده شرکت را وابسره به تأمیا کشور مح 

د( و باعتث  نباشت  متی آ رفتاعی  شام  صنای اتی هسرند  نه به طور انحصاری امابرای عملکرر اقرصاری تی
روم تهدید  تهدید  گررند. طبیه مییا ادمات و ی تأمیا ایا کاالها یا اعما  شروطی براو تأایر، ممانعت 

را از نهتار   هتا  صیا سایر تخصو تواند امکا  انریا  فناوری  میایا است که کسب و کار پیشنهاری  ،روم(
ستوم  تهدیتد    ای منافآ ملی کشوری، فراه  کند. طبیهمضر بر ای شرکت یا رولت به شیوه اارجی توسط

یا ارابکاری و را برای نفوذ، نظارت  ای به ایا صورت است که کسب و کار پیشنهاری قابلیت بالیوه ،سوم(
 نماید.  میفراه   یا ادمات مه  اقرصاریو کاال  یا غیرانسانی رر زمینه ارائهو انسانی  از طریق یک عام 

یا تعییا شتروطی از جانتب   و نه یا ادمات با باالتریا ه یو کاال  ید او ، اترما  ارائهتهد رر ارتبا  با
امت   بته طتور ک   صنعت بایدهمچنیا  وجور رارر. تولیدکننده  یا کشورش( رر زمینه ارائه کاالها و ادمات

. راررجابجایی ه ینته بتاالیی وجتور     ،د. رر ایا بیامحدور مشخص گررن مرمرک  باشد، تعداری جایگ یا
اال و اتدمات تولیتد شتده    کت  هند که تهدید او  تنها رر زمینته ر میشواهد تاص  از ایاالت مرحده نشا  

میکته شترکت روستی اوراز    هنگابه عنوا  مثا ، شرکت و تیاتی برای کشور راالی شرکت نیست.  توسط
 ر از جمله موار اولیته الیکه فوالفوالر اورگا  مطرح شد، رر ت شد، ذایره میتوسط روما نبراموویچ کنرر  

ی هتا  نوع تجهی ات نظتامی، کشتری   0۱۱۱بسیار مه  برای ایاالت مرحده بور: فوالر، ج ء اصلی بیش از 
ه به فوالر، بترای  ی رفاعی است. رسررسی بی وقفها و سالتهای جنگی و اج ای سیسر  ها جنگی، تانک

 المللی ت بیاصنعباید توجه راشت که اماا تیاتی است.  ت مرحده نی نظامی ایاالعملکرر روزانه اقرصار غیر
انریتا  بترای محصتوالت فتوالری غیرتخصصتی انتد         یهتا  مرمرک  است و ه ینهفوالر به نسبت غیر

رارنتد. منتابآ   ز تجتارت جهتانی فتوالر را بتر عهتده      ررصد ا 0۱ چهار کشور صارراتی برتر، تنها. باشد می
لیو  صارات رارند  ژاپا، یم ۰۱که بیش از  اند پراکنده کشور ۰۱، به طور گسررره رر کننده جایگ یا تأمیا

تولیدکننتده   ۹۱الیا و ترکیه(. جنوبی، برزی ، ایر لوک امبورگ، فرانسه، کره -بلژیکروسیه، اوکرایا، نلما ، 
لیو  تا صاررات را بر عهده رارند. به طور قطآ، صنعت موار اولیه برای اقرصار ملی یم 5بیش از  ریگر نی 
رر سرتاستر جهتا  بته     کننتده  منابآ تتأمیا  منافآ امنیری تیاتی است. اماا چند برابر شد  مرحده وایاالت 

یا گروهی از و ی  مث  روسیه( اارج فوالر از ایاالت مرحده توسط تولیدکننده معنای اترما  واقعی م ایده
 یاالت مرحده نیست. یا برای تکومت او شروطی برای اریدارا  ایاالت مرحده مکنندگا  و یا وضآ تولید

را وارار بته انریتا     یا رولت ن و تواند شرکت  می، نیا کسب و کار اارجی گرری  می به تهدید روم باز
یتا تخصتص   و ایا امر به گسترررگی تولیتد اضتافی     ، البره با توجه به اینکهتوانایی به شخص ثالث نماید

ابردایی از ایا تهدید رر  ای ابسره است. نمونهاطالعات ن  و فاوت میا  ایا کسب و کارمدیریری و میدار ت
قابت    ۰۸۸۹جی اس اف فرانسوی رر سا   -توماس توسط LTVموشک  ،مورر قدیمی کسب و کاریک 
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جتی   -کننده کته تومتاس  ی چند تولیدها تد کافی به قابلیتبه  LTVی موشک ها مشاهده است. قابلیت
پرتتاب   -ه اط تولیتد س ،ر، ن ریک بور. با ایا تا نور میاس اف به سارگی ننها را رر هر جایی به رست 

رارای  -LOSATو موشتک ضتد تانتک     ATACM، پرتاب موشک رور بترر  MLRS موشک چندگانه
 -ERIMتاکریکی شام  رهگیتر موشتک ضتد    -اطو  تولید نبورند و یکی از ای قاب  مالتظه جایگ یا

رقیب و منحصر به فترر ن  زمتا  بته     یها شام  فناوری برتری بور که تداق  یک نس  فراتر از سیسر 
سی اس اف مرعلق به رولت بور و رر هتر صتورت    -ررصد از مالکیت توماس 5۹ همچنیا .رفت میشمار 

جتی اس اف   -تومتاس شترکت  تحت رسرورات رولت فرانسه برای مدت زما  طوالنی طراتی شده بور. 
میا  منافآ ملی ننها با فرانسه و  ای تظهتفاوت قاب  مال رر ن  زما  قبلی به لیبی و عراق فرواره شد که
را  ۰۸۹1ایاالت مرحتده رر ستا     کروتالی توماس، هواپیمای گ  شدهایاالت مرحده وجور راشت: موشک 

رر عتراق   را بته  ای هدف قرار رار، ایاالت مرحده به بمبارا  طرابلس پرراات و رارار توماس، هشدار پیشرفره
نگرانتی   رهنتده  جی اس اف نشتا   -توماسی ایاالت مرحده به ها رراضجنگ او  الیج فارس ارائه رار. اع

 .برای نسیب به منافآ ملی کشور استی منحصر به فرر ن  ها رر قبا  قابلیت مه 
 مرناسب با نوع صنعت نیت  از ستنجش تهدیتد روم    IBMتجارت کامپیوتر  کسب و کار لنوو رر زمینه

نیا کسب و کار لنوو رر ایا زمینه سواالت بسیاری از جمله؛ . رسد میمخالفی  ، رر تالیکه به نریجهدباش می
همچنیا باید توجه راشت که رقابتت   مطرح است. ر؟ی چیا گررها تواند باعث نگرانی رر قبا  قابلیت می

 باید به عنتوا  پایته   شدید است که فناوری تولیدی ای میا  تولیدکنندگا  کامپیوترهای شخصی به اندازه
از بتازار را اشتغا     ررصتد  5۱کتامپیوتر،   ر: بیش از یتک روجتیا تولیدکننتده   فره شومشخصی رر نظر گر

 . مونراژ کامپیوتر شخصی کمرر از برای اج اءاند هنی، رر بازار غلبه نیافرزما  طوال اما برای مدت اند نموره
و ای اتارجی مثت  اینرت     یا سخت اف اری مرمرک  است. هنوز هت  کستب و کارهت   و نرم اف اری  صنایآ

راژ کار کامپیوتر شخصتی  اماا پیشنهار برای به رست نورر  مون سیسکو مایه نگرانی ایاالت مرحده هسرند،
بته نظتر   همچنیا نگرانی باشد.  نباید مایه ،ن ریک با رولت راالیرارای روابط  ،شرکت چینی تری توسط

 اف اری یا نرمو وری شده تواند باعث رکورر فنا مین ، لنوو،IBMرسد که کسب و کار کامپیوتر شخصی  می
رور از  اربری رو گانه رر هر جتای ریگتری نیت    ی کها قابلیت ، از ایا رودچیا قرار ره نظامی را رر ااریار
 د. نرس میرسررس به نظر 

یعنتی کستب و    نماینتد؛  میقبا  تهدید سوم فراه   یی را ررها نگرانی نی  (DWPبنارر جهانی روبی  
امتارات مرحتده   ا الک جدید  شرکری بتا روابتط ن ریتک بت    ی را فراه  کند تا متواند موقعیر میکار اارجی 

ث توانتد باعت   متی یا تری و ( کمرر مراقب نیروهای رشما از طریق نفوذ رر عملیاتهای شرکت باشد عربی
به رنبا  رسریابی به شرکت بریرانیایی رریا  ۹۱۱5رر سا   DWPر. تسهی  رر همدسری یا ارابکاری گرر

یا و مالکیت تأسیسات پایانه ،  P&O( بور. رارایی اصلی شرکت P&O  اورنرا  و پنینسوالر  نورری اسری
ایاالت مرحده شام  بتالریمور،   گانه 1سر جها  از جمله تأسیسات ی مرنوع رر سرتاها ننها به بخش اجاره



       01       پیشگفتار   

ایتاالت مرحتده    ی اتارجی رر گتذار  سترمایه  نیونر  و فیالرلفیا بور. کمیره وسرو ، میامی، نیواورللا ،یه
 CFIUS )رر اطمینا  وزارت امنیت راالی بته همتراه تأییتد رفتاتر مرکت ی بنتا       تنها پس از رریافت نامه

تحتت   همکتاری نمتوره و  ایتاالت مرحتده    نهارهایرر روبی باید با تمامی جهانی روبی مبنی بر اینکه بنا
کته بایتد مستلو     و تعهد رریافت کرر ایا کسب و کار را تائید کرر مدیریت ننها فعالیت نمایند، نظارت و 

تمتامی موضتوعات امنیرتی باشتد تتا       با وزارت رفاع نمریکا رر زمینه شرکری بنارر جهانی روبی رر تماس
اطالعات مورر نیاز رر هر جایی رر ااریار وزارت رفاع قرار گیرر و به ارگانهای تیوقی ایتاالت مرحتده رر   

ی ایتاالت  جملته رر تتأمیا اطالعتات رراواستری ستازمانها     ی موضوعات مرتبط با بخش امنیت از  زمینه
نمریکا رر قبا  بنارر جهانی روبتی منجتر بته    ی  کنگره اش  اصمانههمکاری شور علیرغ  اینها مرحده 
 کسب و کار مطرح شده گررید. گیری  بازپس

 تواننتد بترای ستنجش بتروز تهدیتد رر اثتر       میگرا  رر هر کشوری  مسلوال  عمومی و سایر تحلی 
به ایا صورت که اگر نظارت  یا ادمات عرضه شده بپررازند،و الها مبارالت اارجی به ارزیابی اهمیت کا

رولتت اریتدار   یتا اینکته   و یی به همراه اواهد راشت ها ناریده گرفره و رسرکاری صورت گیرر چه ه ینه
تجتاری   یا شبکه یا چه نسیبی به شرکتو رر ب میاز کسب رانش اارصاصی یا فناوری چه سوری اارجی 
می ا  رر رستررس   ارزیابی ر با سنجش ثانویه رر زمینهرهر موباید رر  گررر. رر اص  ایا ارزیابی میوارر 

شتور. هنگامیکته رقابتت میتا       کننتدگا  جتایگ یا و ستهولت جابجتایی میتا  ننهتا همتوار       بور  تولید
توقتف کستب و    منیت ملی اجازهاند  است، منطق اجابجایی میانشا  ی  کنندگا  باالست و ه ینهتولید

 رهد و میدار اهمیت کاالها وادمات برای شرکت هدف مطرح نیست.  میکار را ن
کتاربرر چهتارچوب ستنجش    بنابرایا پس از رر  ایا بخش به ایا نریجه اساسی اواهی  رسید کته  

ر. رر گترر  متی ی اتارجی  گتذار  ی مثبت سرمایهها از مشارکت ها سایر شرکت وری تهدید باعث تداوم بهره
گذاری مستریی  اتارجی بتر روی کشتور می بتا  و       ، به اثرات سرمایهFDIارامه برای رر  بهرر تاثیرات 

 پررازی . میکشور مبد  

هتای   گذاری مسریی  اارجی چه تاثیری بر بختش  تا بدیا جا به ایا فه  مخرصر رسیدی  که سرمایه
جوامآ توسعه یافره و است که بر ای  ارجی توزهگذاری مسریی  ا سرمایهباید اذعا  کرر که مخرلف رارر. 

کمرر توسعه یافره، جهانی شد  اقرصار؛ جهانی شتد ، صتنعری شتد ؛ نیتروی کتار و شتغ ؛ نزارستازی؛        
های ن  رارای جذابیت است. اما به جهت اهمیت ایتا   برونسپاری رریایی، تمرک  راشره و هر یک از شااه

پررازر. رر نهایت و با توجته بته اهمیتت     میری و نحوه اثبات ن  کراب به ارزیابی سطح رفاه و رشد اقرصا
 گررر. میبر محیط زیست نی  بررسی  FDIبحث، تاثیر 


