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مقاالت تحلیلي-کاربردي

د اود  قراخاني*، زهرا امیري1  د انشگاه آزاد  اسالمي قزوین

امروزه س��رمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی و روش های انتقال فن آوري د ر 
کش��ورهای د  ر حال توس��عه مطرح است. چراکه سرمایه گذار خارجی نسبت به س��رمایه گذار د  اخلی از برخي 
مزیت های رقابتی نظیر د سترس��ی به اطالعات کافی، مهارت های مد  یریتی، فن آوري پیش��رفته و منابع مالی 
معتبر برخورد ار اس��ت. هد  ف این تحقیق شناسایی و اولویت بند ی موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی 
د ر پروژه های باالد س��تی صنعت نفت با اس��تفاد ه از روش AHP است. نتایج تحقیق نشان می د هد  مهم ترین 
موانع اصلي به ترتیب موانع سیاسی، موانع اقتصاد ی و موانع فرهنگی و حقوقی است. همچنین قوانین تحریم، 
گس��ترش بیش از حد  بخش د ولتی، عد م ثبات سیاس��ی، عد م اجماع د اخلی، مشکالت امنیتی و بسته بود ن 

سرمایه گذاری خارجیاقتصاد  نیز به ترتیب مهم ترین موانع فرعی د ر این زمینه هستند .
توسعه ی اقتصاد ی

صنعت نفت
AHP روش
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شناسایي و اولویت بند  ي موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاري خارجي 
AHP د  ر پروژه هاي باالد ستي صنعت نفت با استفاد  ه از روش

ای��ران د ر منطقه ای از جهان ق��رار د ارد  که 
موقعیت ممتاز راهب��رد ی و ژئواکونومیک آن 
بر هیچکس پوشید ه نیست. به همین د لیل مرد م 
از هر لحاظ استعد اد  پیش��رفت و صنعتی شد ن 
و برخورد اری از یک زند گی مرفه و شایس��ته 
را د ارن��د . سرزمین��ی وسی��ع ب��ا آب و هوای 
گوناگون، منابع انرژی فراوان، معاد ن سرش��ار 
زیرزمینی، نیروی انس��انی جوان و جویای کار، 
سرمای��ه و زیربنای الزم برای رش��د  و توسعه و 
مد یریت��ی توانا می تواند  با اتخ��اذ سیاست های 
مناس��ب اقتص��اد ی، از ای��ن موقعی��ت وی��ژه، 
کشوری ثروتمند ، پیش��رفته و صنعتی بیافریند . 
تصمیم گیری های منطق��ی و اصالح د ید گاه ها 
و ساختارها، ش��رط پیش��رفت های آیند ه است. 
اقتص��اد  ایران پ��س از گذران��د ن چند  د هه ی 
پ��ر فراز و نش��یب و اجرای تقریب��اً د و برنامه ی 
عمران��ی د ر سال ه��ای پ��س از انق��الب، د ر 
حال حاضر د ر مس��یری ق��رار د ارد  که نیازمند  
بازبین��ی و ارزیاب��ی عملکرد ه��ا و امکانات و 
رش��د  و توسعه د ر اوضاع متحول جهانی است. 
واقعیت ه��ای موج��ود  نش��ان از آن د ارد  ک��ه 

سرمایه گذاری های مولد  به عنوان  رکن اصلی 
پیشرفت و توسعه ي اقتصاد ی د ر مقایسه با تولید  
ناخالص د اخلی، نسبت محد ود ی د ارد  و حتی 
سرمایه گذاری د ولت د ر بخش های زیربنایی-

اجتماع��ی تنه��ا د ر حال��ت ثب��ات اقتص��اد ی 
بلند م��د ت و عالق��ه ی بخ��ش خصوص��ی به 
سرمایه گذاری تولید ی، بازد هی مؤثري خواهد  
د اش��ت. بخش خصوص��ی د ر وضعیت کنونی 
هنوز به سم��ت فعالیت های خد ماتی )که اغلب 
ارزش اف��زود ه ی ناچیزی د ارند ( گرایش د ارد  
که جب��ران کمبود  سرمایه ی الزم و پیش��رفت 
اقتص��اد ی نیازمند  ج��ذب سرمایه گذاری های 

خارجی است ]7[.
با توج��ه به مباحث اقتص��اد ی فوق، صنعت 
نفت از مهم تری��ن بخش های اقتص��اد ی برای 
کش��ورهای صاد رکنن��د ه ي نف��ت و به وی��ژه 
کش��ورهایی است که مثل ای��ران اقتصاد  آنها 
بر پایه ی نفت فعالیت می کند . الزمه ي د اش��تن 
صنع��ت نفتي پویا، تأمی��ن سرمایه ي الزم برای 
فعالیت، رش��د  و توسع��ه ي متناسب د ر همه ی 
بخش هاس��ت. سرمایه گ��ذاری متغیری بس��یار 

کلی��د ی د ر اقتصاد  است که هم د ر عرضه، هم 
د ر تقاض��ا و هم د ر پویایی رش��د  اقتصاد  نقش 

برجسته ای ایفا می کند  ]4[.
اصلی تری��ن  از  خارج��ی  سرمایه گ��ذاری 
ام��روزه  اس��ت.  ش��د ن  جهان��ی  نمود ه��ای 
اقتصاد د انان و د ولت ها همگی بر اهمیت حیاتی 
ایج��اد  طیف  برای  سرمایه گ��ذاری خارج��ی 
وسیعی از تح��والت اقتصاد ی اتفاق نظر د ارند . 
به کارگیری سرمایه گ��ذاری خارجی عالوه بر 
تأمی��ن مالی سرمایه با اهداف د یگر نیز صورت 
می گی��رد ؛ ارتقاء به��ره وری، توسعه ي مهارت 
و مد یری��ت با هد ف ارتقاء ت��وان کیفی نیروی 
ک��ار د اخلی، توسع��ه ي بازاره��ای صاد راتی، 
افزایش استان��د ارد  تولید ات د اخلی و حرکت 
به س��وی اقتصاد  ب��ازار، از د یگر اهد اف جذب 

سرمایه گذاری خارجی است ]2[.
 بی ش��ک ج��ذب سرمایه گ��ذاری خارجی 
موانع و مش��کالتی نی��ز د ارد  ک��ه د ر حقیقت 
هد ف اصل��ی این مقال��ه اس��ت. موانع جذب 
سرمایه گ��ذاری خارج��ی د ر کش��ور ش��امل 
موضوع��ات متنوعی است ک��ه مهم ترین آنها 
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به سه د ست��ه ي کلی موانع اقتص��اد ی، سیاسی 
و حقوق��ی تقس��یم می ش��ود . از جمل��ه ي این 
موان��ع می ت��وان ب��ه هزین��ه ي ف��راوان تولید ، 
نوسان��ات ارزی، نب��ود  ثبات اقتص��اد ی، نبود  
زیرساخت های فیزیکی و ... اشاره کرد . قوانین 
تحریم، مش��کالت امنیتی، عد م ثبات سیاسی و 
... نیز از د یگر موانع اقتصاد ی هستند . همچنین 
قوانین مالیاتی، قوانی��ن گمرکی، ذهنیت منفی 
نس��بت به سرمایه گ��ذاران خارج��ی و ... نیز از 
موانع حقوقی بر س��ر راه جذب سرمایه گذاری 

خارجی هستند  ]4[.
به ط��ور کل��ی از آنجاکه د ر ای��ران، صنعت 
نفت موتور محرکه ي اقتصاد  و صنعت کش��ور 
ب��ود ه با توجه به نقش اساسی نفت د ر اقتصاد  و 
همچنین پررنگ بود ن اقتصاد  نفتی، رفع موانع 
و مشکالت جذب سرمایه گذاری های خارجی 
جهت توسعه و رونق ای��ن صنعت، نوید بخش 
رش��د  و توسعه ي اقتصاد ی و اشتغال زایی مؤثر 
د ر کشور است. بر این اساس د ر مقاله ی حاضر 
موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی د ر 
 AHP پروژه های باالد ستی صنعت نفت به روش

شناسایی و اولویت بند ی  شده اند. 

1- موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی 
د ر پروژه های باالد ستی صنعت نفت

جذب سرمای��ه و سرمایه گ��ذاری  به عنوان 
راهی ب��رای تس��ریع حرکت اقتص��اد  به سوی 
توسع��ه و ایجاد  اش��تغال می توان��د  عاملي د ر 
جهت توسعه و رش��د  اقتصاد ی باشد . عالوه بر 
این، سرمایه گذاری خارجی می تواند  به اصالح 
نظ��ام مد یریتی، تب��اد ل تجربی��ات اقتصاد ی و 
به کارگیری فن آوري های نوین منجر ش��ود . با 
وجود  آنکه د ر ایران ب��رای د ستیابی به سهمی 
از حج��م عظیم نقل و انتق��ال سرمایه د ر جهان 
تالش های فراواني انجام ش��د ه و موانع بسیاری 
از سر راه برد اش��ته ش��د ه اما هنوز سهم کشور 
از جذب سرمایه ه��ای جهانی اند ک است. د ر 
این پژوهش پ��س از مطالعه ي مقاالت مختلف 
د ر زمینه ي تحقیق و ب��ا استفاد ه از روش د لفی 
موان��ع مؤثر بر ج��ذب سرمایه گذاری خارجی 
د ر پروژه های باالد ستی نفت ش��ناسایی ش��د ه 
است. بر این اساس د ه نفر از خبرگان ش��رکت 

نفت فالت قاره )به عنوان اعضاي هیأت د لفي( 
موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی د ر 
پروژه های باالد ستی صنعت نفت را مش��خص 
کردند . برای ای��ن منظ��ور پرسش نامه هایي از 
طریق ایمی��ل د ر اختیار افراد  ق��رار گرفت که 
پاسخ ها پ��س از سه د ور به اجم��اع رسید . د ر 
نهایت این موانع از نظ��ر خبرگان  امر د ر قالب 
سه ش��اخص اصلي ش��ناسایي و تد وین شد  که 
این سه ش��اخص خود  د ر مجموع شامل هفد ه 

زیرشاخص هستند :
 موانع سیاسی: قوانین تحریم، گسترش بیش 
از حد  بخش د ولتی، عد م اجماع د اخلی، عد م 

ثبات سیاسی و مشکالت امنیتی
 موان��ع اقتص��اد ی: نب��ود  ثب��ات اقتصاد ی، 
نوسان��ات ارزی، هزینه ي فراوان تولید ، ضعف 
اقد امات تش��ویقی و ترویجی، سیاست تجاری 
ناکارآمد ، ضعف بن��اد ر، نبود  زیرساخت های 

فیزیکی
 موان��ع فرهنگی و حقوقی: قوانین گمرکی، 
قوانی��ن مالیات��ی، ذهنی��ت منف��ی نس��بت ب��ه 
سرمایه گذاران خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف 

ایرانیان با اتباع خارجی، بسته بود ن اقتصاد 

2- پیشینه ي نظری و پژوهشی تحقیق
2-1- پیشینه نظری

کار، سرمایه، فن آوري و مد یریت مهم ترین 
عوامل تولید  به ش��مار می روند . د ر مقام نظریه، 
تمام��ي ای��ن عوام��ل می توانند  منش��أ د اخلی 
یا خارجی د اش��ته باش��ند . اگر ی��ک جامعه با 
د رآمد  سران��ه ي کم، پس اند از کافی ند اش��ته 
نباشد  سرمایه گذاری د اخلی متناسب با افزایش 
جمعیت و نیروی کار نیست. د ر چنین جوامعی 
منابع مالی خارجی، بخشی از نیازهای کشور به 
منابع مالی را تأمی��ن می کنند . روش های تأمین 
مال��ی خارجی به د و د ست��ه ي تأمین منابع مالی 
بد ون مش��ارکت خارجی و تأمی��ن منابع مالی 
با مشارکت خارجی تقس��یم می شود . نوع اول 
ش��امل استف��اد ه از وام های خارج��ی، خطوط 
اعتب��اری و یوزانس است و ن��وع د وم خود  به 
د و د سته ي سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم 

1  مقیاس ساعتی برای کمی سازی معیارهای کیفی

وضعیت مقایسه ي i نسبت ارزش ترجیحي
j توضیحبه

اهمیت برابر1
گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر 

د ارد  یا گزینه ها ارجحیتي نسبت به هم ند ارند 

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمي مهم تر استنسبتًا مهم تر3

گزینه یا شاخص i نسبت به j مهم تر استمهم تر5

خیلي مهم تر7
گزینه یا شاخص i ارجحیت خیلي بیشتري از 

j دارد

کاماًل مهم9
گزینه یا شاخص i مطلقًا از j مهم تر است و 

قابل مقایسه با j نیست

بینابین2 و 4 و 6 و 8
ارزش هاي میاني بین ارزش هاي ترجیحي را 

نشان مي د هد  مثاًل 8، بیانگر اهمیتي بیشتر از 
7 و کمتر از 9 براي i است
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خارجی تقسیم می شود . تفاوت سرمایه گذاری 
مستقیم و غیرمستقیم خارجی د ر آنست که د ر 
سرمایه گ��ذاری غیرمس��تقیم، کنترلي از سوی 
خارجیان وجود  ند ارد  و معموالً سرمایه گذاری 

از طریق اوراق بهاد ار صورت می گیرد  ]25[.
طبق استاند ارد های منتش��ره توسط صند وق 
همکاری ه��ای  سازم��ان  و  پ��ول  بین الملل��ی 
اقتص��اد ی و توسع��ه، سرمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی ش��امل سرمایه گذاری هایی است که 
از کش��وري سرمایه گذار د ر ش��رکتی خارج و 
جهت کسب سود  مد اوم د ر آن شرکت اتفاق 
می افتد . د ر واقع سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
از مشارکت یک شرکت ماد ر با شرکتي وابسته 
به آن ش��کل می گیرد  که با یکد یگر ش��رکتي 
فراملیتی را تشکیل می د هند . شرکت ماد ر باید  
کنترل شرکت وابسته را به د ست گیرد  که طبق 
تعریف صند وق بین الملل��ی پول برای به د ست 
گرفتن کنترل یک ش��رکت بای��د  حد اقل 10 
د رص��د  سهام آن یا ق��د رت رأی آنرا به د ست 
آورد . د ر ای��ن راست��ا نظریه ه��ای متفاوتی بر 

حسب نوع بازارها مطرح است:
الف( تئوری های  مربوط به بازار کامل

الف-1( نرخ های متفاوت بازد هی 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر نتیجه  ي 
نرخ های متفاوت سود  حاصل از جریان سرمایه 
د ر سط��ح بین المللی به وجود  می آید . بر اساس 
این فرضی��ه جریان سرمایه  کش��ورهایی را د ر 
می ن��ورد د  ک��ه د ر آنها نرخ سود  زیاد  باش��د . 
ضعف این فرضیه آنس��ت که ب��ا فرض وجود  
نرخ س��ود  واحد  براي صنای��ع، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی د ر آن صنایع رخ نخواهد  د اد  
و همچنی��ن با فرض نرخ سود  واحد  و بازد هی، 
هیچ گاه میان د و کش��ورسرمایه گذاری مستقیم 

خارجی اتفاق نخواهد  افتاد  ]21[.

الف-2( تنوع سرمایه گذاری
ب��ر اساس این تئوری، تصمیم یک ش��رکت 
چند ملیتی برای سرمایه گ��ذاری د ر خارج تنها 
متأثر از نرخ های بازگش��ت سود  نیس��ت؛ بلکه 
آنچ��ه اهمی��ت بیش��تری د ارد  خطرات ناش��ی 
از سرمایه گ��ذاری است. بر ای��ن اساس، تنوع 
سرمایه گ��ذاری ی��ک ش��رکت د ر بازاره��ای 
متعد د ، خطرات آنرا کاهش می د هد . مطالعات 
تجرب��ی از قد رت تبیین ای��ن تئوری می کاهد ؛ 
چراکه شرکت های چند ملیتی به سرمایه گذاری 
د ر مناطقی تمایل د ارند  که از همبس��تگی زیاد  

عواید  برخورد ار باشند  ]18[.

الف-3( اند ازه
فرضیه ي   بازار ریشه د ر تئوری نئوکالسیک 
سرمایه گ��ذاری د ارد . ای��ن تئ��وری ب��ر نقش 
اند ازه ي  بازار کش��ور میزبان و نقش نرخ رشد  
آن تمرک��ز د ارد . طبق این فرضیه، هرچه حجم 
بازار بیش��تر باش��د  د سترسی به منابع و کاهش 
هزینه های تولی��د  از طری��ق صرفه های مقیاس 

امکان پذیرتر است ]3[.

 ب( تئوری های مربوط به بازارهای ناقص
ب-1( تئوری سازمان صنعتی

بنگاه��ی  هنگامی ک��ه  فرضی��ه  ای��ن  طب��ق 
ش��رکت های تابعه ي خود  را د ر سایر کشورها 
برپا می کند ، د ر رقابت ب��ا بنگاه های د اخلی با 
عد م مزیت های متع��د د ی )از جمله تفاوت د ر 
زب��ان، فرهنگ، نظام قانونی و سایر تفاوت های 
بین کش��وری( مواجه می ش��ود . اگر این بنگاه 
ب��ا وجود  ع��د م مزیت ه��اي مذک��ور بخواهد  
سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام د هد  باید  
برخی مزیت هاي ناشي از د ارایی های نامشهود  
)از قبی��ل عالمت تجاری مش��هور، ح��ق امتیاز 

فن آوري محافظت شد ه، مهارت های مد یریتی 
و سایر عوامل ویژه ي بنگاه( را د اش��ته باش��د . 
با وجود  توان نس��بی فرضی��ه ي  سازمان صنعتی 
هایم��ر د ر تبیی��ن برخی م��وارد ، ای��ن فرضیه  
متقاعد کنند ه به نظ��ر نمی رسد . چراکه از تبیین 
این مس��أله نات��وان است که چرا ش��رکت ها با 
وجود  برخورد اری از اشکال ارزان توسعه  )مثل 
صاد رات(، به منظ��ور افزایش مزیت های خود ، 
از طریق سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی وارد  

می شوند  ]18[.

ب-2( نظریه ی د رونی سازی
د ر د ه��ه ی 70 میالد ی ش��اخه ای از اد بیات 
ب��ا عنوان  سرمایه گ��ذاری مس��تقیم خارج��ی 
مس��تقیم  سرمایه گذاری  د رونی سازی  نظریه ی 
خارج��ی ظهور یاف��ت که مبن��ای آن نظریه ی 
ک��وز )1937( ب��ود  و اق��د ام به آزم��ون نقش 
بنگاه  هزینه ه��ای معامالت��ی د ر ش��کل گیری 
می کرد . د غد غه  ی اصلی نظریه ی کوز این بود  
که چ��را بنگاه ها به وجود  می آیند  و چرا تمامی 
معام��الت اقتصاد ي د ر ب��ازار روی نمی د هد ؟ 
وی پاسخ به این سؤاالت را د ر قالب هزینه های 
معامالتی از جمله هزین��ه ی تعیین قیمت بازار، 
هزینه ی مذاک��رات، هزینه های امضاء و اجرای 
قرارد اد های میان طرفین معامله مورد  بحث قرار 
د اد . طبق این نظریه غلبه بر مشکالت و کاهش 
هزینه ه��ای معامالتی نیازمن��د مد یریت منابع و 
معام��الت است. ب��ا اتفاق افت��اد ن این امر یک 
شرکت متولد  می ش��ود  و به تبع آن منافع ناشی 
از اقد امات عمد تاً به جای بازار د ر د رون بنگاه 
و سازمان به د ست می آی��د . د ر چنین وضعیتی 
ش��اهد  د رونی سازی فعالیت د ر د رون ساختار 

شرکت خواهیم بود  ]20[.
فرآیند  د رونی س��ازی بعد ها د ر جهت تبیین 
تولی��د  بین الملل��ی و سرمایه گ��ذاری مس��تقیم 
خارجی توسعه یافت. طبق نظر باکلی و کاسون 
ک��ه از طرف��د اران پیش��گام این نظری��ه بود ند  
عملیات شرکت ها )به ویژه شرکت های بزرگ( 
تنها ش��امل تولید  کاال و خد مات نیس��ت  بلکه 
ش��امل فعالیت هایی از قبیل بازاریابی آموزش، 

2  شاخص تصاد في ]10[

10987654321N
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تحقیق و توسعه ی روش های مد یریتی و مد اخله 
د ر بازارهای مالی نیز خواهد  بود . این فعالیت ها 
د ر ارتباط متقابل ب��ا یکد یگرند  که می توان از 

آن به عنوان محصوالت واسطه ای یاد  کرد .
سرمایه گ��ذاری  د رونی س��ازی  نظریه ه��ای 
مس��تقیم خارجی نقش پراهمیت��ی د ر توسعه ی  
نظری��ه ی سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر 
د هه ی 70 میالد ی ایفا ک��رد ه است. این نظریه 
از پاسخ به این سؤال که سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی د ر چه مکان هایی روی می د هد  ناتوان 
است. این نظریه رویکرد ی پویا نیست؛ چراکه 
برای ایجاد  رویکرد ی پوی��ا باید  رویکرد های 
مختل��ف را ک��ه بر پویای��ی و عد م تع��اد ل د ر 
سطوح بنگاه، بازار و رقابت بین المللی متمرکز 

شد ه اند  با یکد یگر اد غام کرد  ]6[.

ب-3( فرضیه ي چرخه ي زند گی محصول
طبق فرضی��ه ی چرخه ی زند گ��ی محصول 
)کورنش 1953، پوسنر 1960 و ورنون 1966(، 
تولید  از طریق چرخه ای از ابتکار آغاز ش��د ه، 
رشد  نهایی پید ا کرد ه، رش��د  آن کاهش یافته 
و د ر پای��ان زوال می یابد . این نتیجه د ر واکنش 
به فرآیند  معرفی و ابد اع، ش��یوع، بلوغ و پیری 
است. این فرضیه مس��لم می د ارد  که بنگاه هایی 
با سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر مرحله ی  
خاص��ی از چرخ��ه ی  زند گی، ابت��د ا د ست به 

تولید  ابد اع می زنند  ]3[.

ب-4( الگوي التقاطی د انینگ
د انین��گ با مطالع��ه ی تاری��خ نظریه پرد ازی 
راج��ع ب��ه سرمایه گ��ذاری مس��تقیم خارجی، 
اق��د ام به ارائه ی رویک��رد ی می کند  که طیف 
وسیع��ی از نظریه ها را د ر خ��ود  جای می د هد . 
وی د رص��د د  پاسخ به چرایی، می��زان و مکان 
ب��ود . مفروضات اصلی الگوي د انینگ عبارتند  
از: مزیت ه��ای مالکیت��ی، مزیت های ناش��ی از 

د رونی سازی و مزیت های مکانی ]17[.
ب��ه  زمان��ی  ش��رکت ها  وی  گفت��ه ی  ب��ه 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی روی خواهند  
آورد  ک��ه مزیت ه��ای سه گان��ه ی  مالکی��ت، 

وج��ود   د رونی س��ازی  و  مکان��ی  موقعی��ت 
د اشته باش��د . هرچند  این ش��رایط برای تحقق 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضروری است، 

ولی الزامی نیست.

2-2- پیشینه ی پژوهشی
مقال��ه ای  د ر   2011 د ر  لی��ن  و  آسی��د و 
اث��ر د موکراس��ی ب��ر سرمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی را بررسی کرد ه اند . آنها 90 کش��ور 
را ش��ناسایی کرد ن��د  ک��ه بس��ط د موکراسی 
می توان��د  سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر 
آنها را تقویت کند  و 22 کشور را نیز شناسایی 
کرد ند  که افزایش د موکراسی د ر آنها می تواند  
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش د هد . 
ایش��ان همچنین د ریافتند  که اثر د موکراسی بر 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی به اند ازه و نوع 

منابع طبیعی بستگی د ارد .
بهارومش��اه و ساین��ی د ر 2010 د ر مقاله ای 
رابطه ی بین آزاد ی اقتص��اد ی، سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی و رش��د  اقتصاد ی را بررسی 
کرد ن��د . نتای��ج تجرب��ی آنه��ا نش��ان می د هد  
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی به خود ی خود  
اثر مستقیمی بر رشد  محصول ند ارد . د ر عوض 
اثر سرمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی به سطح 
آزاد ی اقتصاد ی د ر کش��ورهای میزبان بستگی 
د ارد . این ب��د ان معناست که کش��ورهایی که 
فعالیت های آزاد ی اقتصاد ی را ارتقاء می د هند  
به ط��رز قابل توجه��ی از حضور ش��رکت های 

چند ملیتی بهره می برند .
د ر   2010 د ر  وند رپ��الگ  و  پوآل ه��ک 
مقاله ای با عنوان آیا منابع طبیعی، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی را جذب می کنند ؟ به این نتیجه 
رسید ند  ک��ه د ارایی های زیرخاکی اثری منفی 
بر سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی غیرمنابع و 
اثری مثبت بر سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
منابع د ارد . آنها همچنین متوجه ش��د ند  که د و 
برابر کرد ن قیمت نفت سبب 10 د رصد  سقوط 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیرمنابع خواهد  

شد .
ورنیک و همکاران د ر 2009 د ر تحقیق خود  

برای بررسی نقش نهاد ها و جغرافیای طبیعی بر 
توسعه ی اقتص��اد ی، جری��ان FDI را برای 64 
کش��ور د ر حال گ��ذار د ر فاصل��ه ی سال های 
2006-1996 مورد  توجه ق��رار د اد ه اند . نتایج 
این تحقیق نش��ان می د هد  که کیفیت نهاد های 
منطق��ه ای عاملی مهم د ر توضی��ح تفاوت های 
FDI د ر کش��ورهای م��ورد  بررس��ی است. اثر 
مثب��ت حکمرانی منطقه ای خوب بر FDI از اثر 

بازارهای منطقه ای توسعه یافته بیشتر است.
قاض��ی د ر 2007 از طری��ق بررس��ی جریان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی د ر آسیا، آزاد ی 
اقتص��اد ی را از متغیره��ای سنتی ج��د ا د ر نظر 
می گیرد . این نویسند ه اهمیت آزاد ی اقتصاد ی 
را از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
نشان می د هد . او نتیجه می گیرد  که استراتژی ها 
باید  ب��رای ارتقاء آزاد ی اقتص��اد ی بلند مد ت 
د ر کش��ورهای د ر ح��ال توسعه ایجاد  ش��وند . 
چنی��ن تالش هایی محیط سالم تری برای جذب 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی فراهم آورد ه 
و امکانات الزم برای رش��د  اقتصاد ی را تأمین 

می کنند .
برن��د ان د ر 2007 د ر مطالع��ه ی خ��ود  تأثیر 
د موکراسی و حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری 
مستقیم را بررسی کرد ه است. نتایج این مطالعه 
بیانگر تأثیر مثبت حقوق مالکیت، د موکراسی، 
ان��د ازه ی ب��ازار، د رجه ی ب��از ب��ود ن و ثبات 
اقتص��اد ی و سیاسی بر ج��ذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی است. د ر این مطالعه، د رجه ی 
باز ب��ود ن، تأثیرگذارترین عامل است و پس از 
آن ثبات اقتصاد ی، حقوق مالکیت، د موکراسی 
و ثب��ات سیاس��ی به ترتی��ب د ر رد ه های بعد ی 
تأثیرگذاری بر جذب سرمایه گذاری مس��تقیم 

خارجی قرار د ارند .
اث��ر  خ��ود   مقال��ه ی  د ر   2004 د ر  آد وی 
حکمرانی ش��رکتی بر سرمایه گذاری مس��تقیم 
خارجی د ر 33 کشور جهان د ر چارچوب یک 
الگوی تلفیقی را د ر فاصله ی سال های 2002-

1997 بررسی کرد ه است. نتایج نش��ان د اد  که 
GDP به عنوان متغیر جانش��ین شاخص اند ازه ی 
بازار، تجارت )ص��اد رات-وارد ات( به صورت 
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د رص��د ی از GDP و ش��اخص های حکمرانی 
ش��رکتی، اث��رات مثبت و تورم به عن��وان متغیر 
جانش��ین ش��اخص بی ثباتی اقتصاد ی، خطوط 
تلفن و مخ��ارج مصرفی خان��وار اثراتی منفی 
بر جریان��ات سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی 

د ارند .
لی و رسنی��ک د ر 2003 تأثی��ر د موکراسی 
اند ازه گیری ش��د ه توسط د اد ه ه��ای سیاسی و 
حقوق مالکیت با به کارگیری ش��اخص حقوق 
مالکیت استفاد ه ش��د ه توسط ن��اک و کیفر بر 
پای��ه ی آمارهای راهنمای ریس��ک کش��وری 
بین الملل��ی را بر جریان ورود ی سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی بررس��ی کرد ن��د . نتایج این 
مطالع��ه نش��ان می د ه��د  ب��ا ثابت نگه د اش��تن 
عوامل��ی مثل اند ازه ی بازار، رش��د  اقتصاد ی و 
د موکراسی بر جری��ان ورود ی سرمایه گذاری 
د ر  د ارد ؛  منف��ی  تأثی��ری  خارج��ی  مس��تقیم 
حالی ک��ه حمایت از حقوق مالکی��ت، تأثیری 
مثبت بر جریان ورود ی سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی خواهد  د اشت.
د ر مطالع��ه ی کریستیانس��ن و د یگ��ران د ر 
2003 بررس��ي تجربي و تحلیل��ي عوامل مؤثر 
بر جذب FDI  د ر برزیل انجام ش��د ه و عوامل 
تشویقي مثل کمک هاي مالي، تخفیف مالیاتي 
و گسترش زیرساخت ها نظیر جاد ه و راه آهن را 
عوامل اصلي جذب ش��رکت هاي سرمایه گذار 

خارجي د ر چین د انسته اند .
د ر  ش��اپیرو  د انی��ل  و  گلوبرم��ن  استی��ون 
2002 د ر مقال��ه ای ب��ا عن��وان زیرساخت های 
حکمران��ی و سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
اهمی��ت زیرساخت ه��ای حکمرانی د ر جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بررسی کرد ه 
و بد ی��ن نتیج��ه رسید ه اند  ک��ه زیرساخت های 
حکمران��ی مناس��ب، تأثیر مثب��ت و معناد اری 
بر ج��ذب سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر 

کشورهای منتخب د اشته است.
د ر مطالع��ه ی د یگري د ر 2001 لیو، سونگ 
و رومل��ي عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاري 

مس��تقیم خارج��ي د ر چی��ن را ب��ه روش سري 
زماني بررسي کرد ه اند . نتایج تحقیق آنها نشان 
مي د هد  که ارزاني نیروي کار عامل مهم جذب 
FDI از هنگ کن��گ ب��ه چین ب��ود ه و عواملي 
مثل ن��رخ ارز و اند ازه ی بازار )که با ش��اخص 
تولی��د  ناخالص د اخلي سنجید ه مي ش��وند ( نیز 

د رجذب FDI د ر چین مؤثر بود ه اند .
حی��د ری و افش��اری د ر 1390 د ر مقال��ه ای 
با عن��وان عوام��ل اقتص��اد ی و اجتماعی مؤثر 
بر ج��ذب سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی، با 
تأکید  بر ش��اخص های حکمران��ی، این عوامل 
را معرف��ی و بررس��ی ک��رد  ه و بد ی��ن نتیج��ه 
رسید ه ان��د  که تولید  ناخال��ص د اخلی به عنوان 
جایگزین ش��اخص ان��د ازه ی بازار، ش��اخص 
حکمرانی و پای��د اری محیطی د ر مد ل جهانی 
و مد ل کش��ورهای OECD از لح��اظ آماری 
معناد ار هس��تند  و به ترتیب بیشترین تأثیر را د ر 
افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
 MENA د اش��ته اند . د ر حالی ک��ه د ر منطقه ی
ان��د ازه ی ب��ازار، بازد ه��ی، سرمایه گ��ذاری و 
ش��اخص آزاد ی اقتصاد ی تأثی��ر معناد اری بر 

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی د ارند .
مه��د وی عاد ل��ی و همک��اران د ر 1387 د ر 
مقاله ای با عنوان تأثیر حکمرانی خوب بر جذب 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر کشورهای 
با د رآمد  متوسط، تفاوت کش��ورها د ر جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با استفاد ه از 
مفهوم حکمرانی بررسی ک��رد ه و بد ین نتیجه 
رسید ه اند  که تولی��د  ناخالص د اخلی، میانگین 
شاخص های حکمرانی خوب، نرخ ارز و تورم، 
اثر مثبت و معن��اد اری بر جذب سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی د اشته اند .
د رگاهي د ر مطالعه ی خود  د ر 1385 عوامل 
مثبت و منفی سرمایه گذاری مس��تقیم خارجي 
را بررس��ی ک��رد ه است. د ر ای��ن مطالعه نتایج 
حاص��ل از ب��رآورد  الگوه��ای مختل��ف برای 
توضیح جریان ورود ی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به کش��ورهای د ر حال توسعه، حاکی 
از اث��ر مثبت ش��اخص آزاد ی اقتصاد ی است. 
این متغیِر ترکیبی، شاخصی قوی برای توصیف 

3  یافته های بررسی فرضیه ي-1

تصمیم گیریPآماره ي آزمونعامل
د رستی فرضیه29/650.000قوانین تحریم

د رستی فرضیه31/7610.000عد م اجماع د اخلی

د رستی فرضیه28/8750.000عد م ثبات سیاسی

د رستی فرضیه45/7450.000مشکالت امنیتی

د رستی فرضیه41/5470.000گسترش بیش از حد  بخش د ولتی

د رستی فرضیه29/1480.000نبود  ثبات اقتصاد ی

د رستی فرضیه37/2580.000نوسانات ارزی

د رستی فرضیه34/8450.000هزینه ی فراوان تولید 

د رستی فرضیه35/6580.000ضعف اقد امات تشویقی و ترویجی

د رستی فرضیه32/4150.000سیاست تجاری ناکارآمد 

د رستی فرضیه40/2540.000ضعف بناد ر

د رستی فرضیه30/4870.000نبود  زیرساخت های فیزیکی

د رستی فرضیه39/5870.000قوانین گمرکی

د رستی فرضیه41/4230.000قوانین مالیاتی

د رستی فرضیه25/9850.000ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی

د رستی فرضیه36/2780.000ارتباط و تعامل ضعیف ایرانیان با اتباع خارجی

د رستی فرضیه24/4560.000بسته بود ن اقتصاد 
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید . 
ش��اخص ان��د ازه ی بازار نی��ز اثر مثب��ت د ارد . 
متغیر سرمایه ی انس��انی به تنهای��ی معنا ند ارد  و 
اث��ر متقابل آن ب��ا متغیر انباش��ت FDI معناد ار 
اس��ت. این نکت��ه ی مهم نش��ان می د هد  که د ر 
کش��ورهای د ر حال توسعه، ش��رایط مس��اعد  
ب��رای سرمایه گ��ذاری، د ر تعامل ب��ا سرمایه ی 
انس��انی، زمینه ساز جذب FDI است. اثر متغیر 
رش��د  اقتص��اد ی مثب��ت اس��ت؛ د ر حالی که 
افزایش ریس��ک های مالی، اقتصاد ی و سیاسی 
بر جریان ورود ی FDI د ر کش��ورهای د ر حال 
توسعه اثری منفی د ارد . همچنین اثر منفِی زیاد  
بود ن د ستمزد ها به ازای ی��ک واحد  بهره وری 
بر ج��ذب سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر 

الگوها مشهود  است.
شاه آباد ی و محمود ی د ر 1384 د ر مقاله ای 
با عنوان تعیین کنند ه های سرمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی د ر ای��ران، عوام��ل مؤثر ب��ر جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی د ر کشور را د ر 
فاصله ی سال های 1382-1338 بررسی کرد ند . 

نتایج این تحقیق نشان می د هد  که:
الف( منابع طبیعی موجود ، سرمایه ی انسانی 
و زیرساخت ها به صورت مس��تقیم و معناد اری 
برج��ذب سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی د ر 

ایران مؤثرند 
ب( عوام��ل سیاس��ی به ص��ورت معکوس و 
معن��ا د اری بر ج��ذب سرمایه گذاری مس��تقیم 

خارجی د ر ایران تأثیر د اشته اند 
ج( باز بود ن اقتصاد  تأثیری مثبت و بی معنی 
و نسبت مخارج د ولت به تولید  ناخالص د اخلی 
تأثیری منفی و بی معنی بر جذب FDI د ر ایران 

د ارند 

3- روش تحقیق
ای��ن تحقیق از نظ��ر هد ف ج��زء تحقیقات 
کاربرد ي و از نظ��ر روش از نوع توصیفي و از 
ش��اخه ی مید اني است. با توجه به اینکه هد ف 
این تحقیق شناسایي و اولویت بند ی موانع مؤثر 
بر جذب سرمایه گذاری خارجی د ر پروژه های 
باالد ست��ی صنعت نفت است ای��ن کار طی د و 

مرحله انجام ش��د ه است. د ر مرحله ی نخس��ت 
موان��ع مؤثر بر ج��ذب سرمایه گذاری خارجی 
ش��ناسایي ش��د ه است. بد ی��ن منظ��ور پس از 
مطالع��ه ی مق��االت مختلف د ر ای��ن زمینه و با 
استف��اد ه از روش د لف��ی موانع مؤثر ش��ناسایی 
شد . جامعه ی آماري این تحقیق تمامی مد یران 
و خبرگان ش��رکت نفت فالت قاره است. این 

افراد  د اراي ویژگي هاي زیر هستند :
 حد اقل د ه سال سابقه ي  کار د ارند 

 مد رک تحصیل��ي آنها کارش��ناسي یا باالتر 
است

 با مباحث سرمایه گذاری خارجی د ر باالد ستی 
صنعت نفت آشنا هستند 

ای��ن اس��اس پرسش نامه های��ي ش��امل  ب��ر 
ب��ر ج��ذب سرمایه گذاری  مؤث��ر  متغیره��اي 
خارجی د ر پروژه ه��ای باالد ستی صنعت نفت 
از طری��ق ایمی��ل د ر اختیار د ه نف��ر از خبرگان 
ش��رکت نفت فالت ق��اره )به عن��وان اعضاي 
هیأت د لفي( ق��رار گرفت. ای��ن پرسش نامه ها 
پ��س از س��ه د ور به اجماع رسی��د  و د ر نهایت 
موان��ع مؤثر بر ج��ذب سرمایه گذاری خارجی 
د ر پروژه ه��ای باالد ستی صنعت نفت د ر قالب 
سه ش��اخص اصلي ش��ناسایي و تد وین شد  که 
این سه ش��اخص خود  د ر مجموع  شامل هفد ه 
زیرش��اخص هس��تند . همچنین برای رسید ن به 
جامعیت موانع شناسایی شد ه، آزمون T  انجام 
ش��د . د ر مرحله ی د وم نیز ب��رای اولویت بند ی 
AHP گروه��ی  از روش  عوام��ل و معیاره��ا 

استفاد ه گردید .

)AHP( 3-1- فرآیند  تحلیل سلسله مراتبی
د ر عل��م تصمیم گی��ري ک��ه د ر آن انتخاب 
راهک��اری از بی��ن راهکاره��اي موج��ود  ی��ا 
اولویت بند ي راهکارها مطرح است  چند  سالي 
است که روش هاي تصمیم گیري با شاخص هاي 
چند گان��ه MADM جاي خود  را باز کرد ه اند . 
 AHP از ای��ن میان روش تحلیل سلس��له مراتبي
بیش از سایر روش ها استفاد ه شد ه است. فرآیند  
تحلیل سلسله مراتبي یکي از معروف ترین فنون 

تصمیم گی��ري چند منظوره است که نخس��تین 
بار توسط توم��اس ال.ساعتي عراقي االصل د ر 
د هه ی 70 میالد ی ابد اع گرد ید . فرآیند  تحلیل 
سلس��له مراتبي منعکس کنند ه ی رفتار طبیعي و 
تفکر انساني است. این روش، مسائل پیچید ه را 
بر اساس آثار متقابل آنها بررسي مي کند، آنها 
را به شکلي ساد ه تبد یل کرد ه و حل می نماید . 
فرآیند  تحلیل سلسله مراتبي را مي توان هنگامي 
استف��اد ه کرد  که تصمیم گیري با چند  گزینه ی 
روبروس��ت.  تصمیم گی��ري  معی��ار  و  رقی��ب 
معیارهاي مطرح ش��د ه مي توانند  کمي و کیفي 
باش��ند . اس��اس ای��ن روش تصمیم گی��ري بر 
مقایسه های زوجي استوار است. تصمیم گیرند ه 
با فراهم کرد ن د رخت سلسله مراتبي تصمیم را 
آغ��از مي کند . د رخت سلس��له مراتب تصمیم، 
عوامل مورد  مقایس��ه و گزینه هاي رقیب مورد  
ارزیاب��ي د ر تصمی��م را نش��ان مي د هد . سپس 
یک سري مقایس��ه های زوجي انجام مي گیرد . 
ای��ن مقایس��ه ها وزن هر ی��ک از عوامل را د ر 
راست��اي گزینه ه��اي رقیِب م��ورد  ارزیابي د ر 
تصمیم نش��ان مي د هد . د ر نهایت منطق فرآیند  
تحلیل سلس��له مراتبي به گون��ه اي ماتریس هاي 
حاص��ل از مقایس��ه های زوجي را ب��ا یکد یگر 
تلفی��ق مي کند  ت��ا تصمیم بهینه حاصل ش��ود . 
توم��اس ساعتي چهار اص��ل را به عنوان اصول 
فرآیند  تحلیل سلسله مراتبي بیان نموده و تمامی 
محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا 

کرد ه است. این اصول عبارتند  از:
 ش��رط معکوسي: اگر ترجی��ح عنصر A بر 
عنصر B برابر n باشد ، ترجیح عنصر B بر عنصر 

A برابر خواهد  بود .
 B بای��د  با عنصر A اص��ل همگني : عنصر 
همگن و قابل مقایسه باشد . به بیان د یگر برتري 
عنصر A بر عنصر B نمي تواند  بي نهایت یا صفر 

باشد .
 وابستگي: هر عنصر سلسله مراتبي مي تواند  
به عنصر سطح باالتر خود  وابس��ته باش��د  و این 
وابس��تگي مي تواند  به صورت خطي تا باالترین 

سطح اد امه د اشته باشد .
 انتظ��ارات: هرگ��اه تغیی��ري د ر ساختمان 
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 AHP4  نتایج حاصل از روش

موانع اصلیوزنموانع فرعیوزن نسبیوزن نهاییرتبه
قوانین تحریم10/1340/248

موانع سیاسی0/539

گسترش بیش از حد  بخش د ولتی20/1320/244

مشکالت امنیتی30/0740/138

عد م ثبات سیاسی40/120/222

عد م اجماع د اخلی50/0790/147

نبود  ثبات اقتصاد ی60/0660/223

موانع اقتصاد ی0/297

هزینه ي فراوان تولید 70/0560/188

نوسانات ارزی80/0630/212

ضعف اقد امات تشویقی و ترویجی90/0370/124

سیاست تجاری ناکارآمد 100/0390/133

ضعف بناد ر110/0210/071

نبود  زیرساخت های فیزیکی120/0140/048

بسته بود ن اقتصاد 130/0670/411

0/164
موانع فرهنگی 

و حقوقی

قوانین مالیاتی140/0350/214

ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی150/0240/149

ارتباط و تعامل ضعیف ایرانیان با اتباع خارجی160/0180/111

قوانین گمرکی170/0190/114

سلس��له مراتبي رخ د هد  فرآین��د  ارزیابي باید  
د وباره انجام گرد د  ]8[.

3-2- مد ل فرآیند  تحلیل سلسله مراتبي
الف( مد ل سازي

د ر این مرحله، مسأله و هد ف تصمیم گیري 
به صورت سلس��له مراتبي از عناصر تصمیم )که 
با هم د ر ارتباطند ( استخراج مي ش��ود . عناصر 
تصمی��م ش��امل ش��اخص هاي تصمیم گی��ري 
و گزینه ه��اي تصمی��م اس��ت. فرآین��د  تحلیل 
سلس��له مراتبي نیازمند  شکس��تن یک مس��أله با 
چند ین ش��اخص ب��ه سلس��له مراتبي از سطوح 
است. سطح ب��اال بیانگر هد ف اصل��ي فرآیند  
تصمیم گیري است. سطح د وم، نش��ان د هند ه ي 
ش��اخص هاي عمد ه و اساسي است که ممکن 
است د ر سطح بعد ي به ش��اخص هاي فرعي و 
جزئي تر شکسته شود . د ر نهایت سطح آخر نیز 

گزینه هاي تصمیم را ارائه مي د هد  ]10[.

ب( قضاوت ترجیحي)مقایسه های زوجي(
جهت مقایس��ه ی  گزینه هاي مختلف تصمیم  
ب��ر اساس ه��ر ش��اخص و قض��اوت د ر مورد  
اهمیت شاخص تصمیم، پس از طراحي سلسله 
مرات��ب مس��اله تصمی��م، بای��د تصمیم گیرند ه 
مجموع��ه ی ماتریس هایي ک��ه به طور عد د ي 
اهمیت یا ارجحیت نسبي ش��اخص ها را نسبت 
ب��ه یکد یگر و نس��بت به هر گزین��ه ی تصمیم 
اند ازه گی��ري مي نماید ،  ایج��اد  کند . این کار با 
انجام مقایس��ه هاي د وبه د و بی��ن عناصر تصمیم 
از طری��ق تخصی��ص  )مقایس��ه ي زوج��ي( و 
امتی��ازات عد د ي که نش��ان د هند ه ي ارجحیت 
یا اهمیت بین د و عنص��ر تصمیم است صورت 
مي گی��رد . ب��راي انج��ام این ک��ار معم��والً از 
مقایسه ي گزینه ها با ش��اخص هاي iام نسبت به 
گزینه ها یا شاخص هاي jام استفاد ه مي شود  که 
د ر جد ول-1 نحوه ي ارزش گذاري شاخص ها 

نسبت به یکد یگر نشان د اد ه شد ه است.

ج( محاسبات وزن هاي نسبي
قد م بعد ي د ر فرآیند  تحلیل سلس��له مراتبي 
انج��ام محاسبات الزم ب��راي تعیین اولویت هر 
یک از عناصر تصمیم ب��ا استفاد ه از اطالعات 
ماتریس هاي مقایس��ه های زوج��ي، تعیین وزن 
عناصر تصمیم نس��بت ب��ه یکد یگ��ر از طریق 
اس��ت.  ع��د د ي  محاسب��ات  از  مجموع��ه اي 
خالصه ي عملیات ریاضي د ر این مرحله بد ین 
ص��ورت است که مجموع اع��د اد  هر ستون از 
ماتریس مقایس��ه هاي زوجي محاسبه ش��د ه و 
سپس هر عنص��ر ستون بر مجم��وع اعد اد  آن 
تقس��یم مي ش��ود . ماتری��س جد ی��د  حاصل، 
ماتریس مقایسه هاي نرمال شد ه نامید ه مي شود . 
میانگین اعد اد  هر سطر از ماتریس مقایسه هاي 
نرمال شد ه محاسبه مي شود . این میانگین، وزن 
نس��بي عناصر تصمیم با سطره��اي ماتریس را 

ارائه مي کند .

د ( اد غام وزن هاي نسبي
به منظ��ور رتبه بند ي گزینه ه��اي تصمیم، د ر 
ای��ن مرحله باید  وزن نس��بي هر عنص��ر را د ر 
وزن عناص��ر باالتر ضرب کرد  ت��ا وزن نهایي 
آن به د س��ت آید . با انج��ام این مرحله براي هر 

گزینه، وزن نهایي حاصل مي شود .

ه�( سازگاري د ر قضاوت ها
تقریباً تمام��ي محاسبات مربوط ب��ه فرآیند  
ب��ر اس��اس قض��اوت  تحلی��ل سلس��له مراتبي 
اولی��ه ي تصمیم گیرند ه انجام مي ش��ود  که این 
قضاوت د ر قالب ماتریس مقایس��ه هاي زوجي 
ظاه��ر مي گرد د . هر گونه خط��ا و ناسازگاري 
د ر مقایس��ه و تعیی��ن اهمی��ت بی��ن گزینه ه��ا 
و ش��اخص ها، نتیج��ه ي نهای��ي محاسب��ات را 
مخ��د وش مي کند . ن��رخ ناسازگ��اري که د ر 
اد امه با نحوه ي محاسبه ی آن آشنا خواهیم شد  
سازگاري را مش��خص کرد ه و نش��ان مي د هد  
که تا چه حد  مي توان ب��ه اولویت هاي حاصل 
 A از مقایس��ه ها اعتماد  کرد . مثاًل  اگر گزینه ي
 B مهم ت��ر )ارزش ترجیحي 5( و B نس��بت به
نس��بت به C مهم تر )ارزش ترجیحي 3( باشد ، 
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آنگاه باید  انتظار د اش��ت A نس��بت به C خیلي 
مهم ت��ر )ارزش ترجیح��ي 7 یا بیش��تر( ارزیابي 
 2 ،B نس��بت به A گرد د ؛ یا اگر ارزش ترجیحي
و B نسبت به C،  3 باشد  آنگاه A نسبت به C باید  
ارزش ترجیحي 4 د اش��ته باشد . شاید  مقایسه ي 
د و گزین��ه ام��ري س��اد ه باش��د ، اما ب��ا افزایش 
مقایس��ه ها، اطمینان از سازگ��اري آنها به راحتي 
میسر نیست و باید  با به کارگیري نرخ سازگاري 
به این اعتماد  د ست یافت. تجربه نشان د اد ه اگر 
ن��رخ ناسازگاري کمتر از 0/1 باش��د  سازگاري 
مقایس��ه ها قابل قبول است و د ر غیر این صورت 
باید  د ر مقایسه ها تجد ید  نظر شود . گام هاي زیر 

براي محاسبه ي نرخ ناسازگاري به کار مي رود :
 گ��ام اول محاسب��ه ي برد ار مجم��وع وزني 
است که اگ��ر ماتریس مقایس��ه هاي زوجي د ر 
ب��رد ار ستون��ي وزن نس��بي ضرب ش��ود  برد ار 
جد ی��د ي به نام ب��رد ار مجموع وزن��ي به د ست 

مي آید .
 گام د وم محاسبه ي ب��رد ار سازگاري است 
که با تقسیم عناصر برد ار مجموع وزني بر برد ار 

اولویت نسبي حاصل می شود .
 گ��ام س��وم به د س��ت آورد ن λmax است که 
میانگی��ن عناص��ر ب��رد اري سازگ��اري λmax را 

به د ست مي د هد .
گام چه��ارم محاسبه ي ش��اخص سازگاري 

است که طبق رابطه ي-1 تعریف مي شود :

14 

 B) و 5تر (ارزش ترجيحي مهم Bنسبت به  A ياگر گزينه مثالًاعتماد كرد. ها ههاي حاصل از مقايساولويت
تر (ارزش خيلي مهم Cنسبت به  A) باشد، آنگاه بايد انتظار داشت 3تر (ارزش ترجيحي مهم Cنسبت به 
 Aباشد آنگاه  C، 3نسبت به  Bو  B ،2نسبت به  Aيا بيشتر) ارزيابي گردد؛ يا اگر ارزش ترجيحي  7ترجيحي 

فزايش با ازينه امري ساده باشد، اما دو گ ي. شايد مقايسهداشته باشد 4بايد ارزش ترجيحي  Cنسبت به 
كارگيري نرخ سازگاري به اين اعتماد دست و بايد با به يستراحتي ميسر نبه آنهااطمينان از سازگاري  ،هامقايسه

و در غير  استقبول قابل هامقايسهباشد سازگاري  1/0يافت. تجربه نشان داده اگر نرخ ناسازگاري كمتر از 
  ود:رمي كارنرخ ناسازگاري به يهاي زير براي محاسبهمگاتجديد نظر شود. ها مقايسهدر صورت بايد اين
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  ألههاي موجود در مسعبارت است از تعداد گزينه n كه
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ک��ه n عب��ارت اس��ت از تع��د اد  گزینه هاي 
موجود  د ر مسأله

 د ر نهای��ت گ��ام پنج��م محاسبه ی نس��بت 
سازگاري است که از تقسیم شاخص سازگاري 
بر ش��اخص تصاد ف��ي به د ست مي آید . نس��بت 
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بیان مي کند  ]10[.
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برای رسید ن به جامعیت موانع شناسایی شد ه 
آزمون Test-t انجام ش��د ه است. آزمون فرض 

آماری به کار رفته که یافته های آن د ر جد ول-3 
 ،(P>0/05) مش��اهد ه ش��د ه P ارائ��ه گرد ید ه و
جامعیت موانع مورد  ش��ناسایی را تأیید  مي کند . 
این بد ان معناست ک��ه تمامی هفد ه مانع جذب 
سرمایه گ��ذاری خارجی بر پروژه های باالد ستی 

صنعت نفت مؤثر است.
پس از مشخص ش��د ن سلسله مراتب د رخت 
تصمیم، پرسشنامه اي شامل چهار جد ول زوجي 
اس��ت )جد ولي مرب��وط به مقایس��ه هاي زوجي 
ش��اخص ها و سه جد ول مربوط به مقایس��ه هاي 
زیرش��اخص ها د ر زیر گروه( طراحي شد  و د ر 
اختی��ار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوري 
با  مقایس��ه هاي زوجي(،  پرسش��نامه ها )جد اول 
استفاد ه از نرم افزار EC نظرات افراد  با یکد یگر 
تلفیق شد  و رتبه بند ي نهایي سه شاخص و هفد ه 
زیر ش��اخص به همراه وزن نس��بي و نهایي آنها 

به د ست آمد  )جد ول-4(.
همان طور که د ر جد ول-4 مش��اهد ه می شود  
د ر بی��ن موان��ع اصل��ی ج��ذب سرمایه گذاری 
خارجی د ر پروژه ه��ای باالد ستی صنعت نفت، 
موانع سیاسی با وزن نهایی 0/539 مهم ترین مانع 
جذب سرمایه گذاری خارجی است. پس از آن 
به ترتیب موان��ع اقتصاد ی با وزن نهایی 0/297 و 
موان��ع فرهنگی و حقوقی ب��ا وزن نهایی 0/164 
مهم ترین موانع ج��ذب سرمایه گذاری خارجی 
هس��تند . همچنین د ر بین موان��ع فرعی به ترتیب 
قوانین تحری��م با وزن نهایی 0/134، گس��ترش 
بیش از حد  بخ��ش د ولتی با وزن نهایی 0/132، 
ع��د م ثبات سیاسی ب��ا وزن نهای��ی 0/12، عد م 
اجماع د اخلی با وزن نهایی 0/079، مش��کالت 
امنیتی با وزن نهایی 0/074، بس��ته بود ن اقتصاد  
ب��ا وزن نهای��ی 0/067 و نبود  ثب��ات اقتصاد ی 
ب��ا وزن نهای��ی 0/066 مهم تری��ن موانع جذب 
سرمایه گذاری خارجی د ر پروژه های باالد ستی 

صنعت نفت هستند .

نتیجه گیری
امروزه هیچ  کشوری  بد ون  مشارکت  فعال  د ر 
بازرگانی  بین الملل��ی  و اقتصاد  جهانی  نمی تواند  
به  رش��د  و توسعه ي  مناسب  د ست  یابد . بنابراین  

چالشی  که  د ر حال  حاضر پیش  روی  کشورهای  
د ر حال  توسعه  از جمله  ایران قرار د ارد ، نحوه ي 
شرکت  مؤثر د ر این  فعالیت های  بین المللی است. 
 هد ف این تحقیق شناسایی و اولویت بند ی موانع 
ج��ذب سرمایه گذاری خارج��ی د ر پروژه های 
 AHP باالد ستی صنعت نفت با استفاد ه از روش
است. نتایج تحقیق نش��ان می د هد  د ر بین موانع 
اصل��ی به ترتیب موانع سیاسی، موانع اقتصاد ی و 
موان��ع فرهنگی و حقوقی مهم ترین موانع جذب 
سرمایه گذاری خارجی د ر پروژه های باالد ستی 
صنعت نفت هستند . همچنین د ر بین موانع فرعی 
به ترتی��ب قوانین تحریم، گس��ترش بیش از حد  
بخ��ش د ولتی، عد م ثب��ات سیاسی، عد م اجماع 
د اخلی، مش��کالت امنیتی و بس��ته بود ن اقتصاد  
مهم ترین موانع ج��ذب سرمایه گذاری خارجی 

د ر پروژه های باالد ستی صنعت نفت هستند .
سهم ناچی��ز ایران د ر ج��ذب سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارج��ی تلویح��اً بد ی��ن معناست که 
کش��ور نیازمند  اصالحات ساخت��اری اقتصاد ی 
از  پش��تیبانی  جه��ت  مق��ررات  و  قوانی��ن  د ر 
تج��ارت  مالی��ات،  سرمایه گ��ذاری خارج��ی، 
خارج��ی، مقررات ک��ار و آزاد سازی اقتصاد ی 
اس��ت. فض��ای سرمایه گ��ذاری بای��د  مبتنی بر 
امنی��ت سرمایه گ��ذاری و بازد ه��ی اقتصاد ی و 
سیاست گذاری ها باشد  تا بتواند  موجبات جلب 

اعتماد  سرمایه گذاران خارجی را فراهم سازد .
خوش��بختانه د ر کش��ور م��ا ب��ا فراهم ش��د ن 
بس��ترهای الزم جه��ت رفع تحریم ه��ا، تصویب 
قانون تش��ویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
و د و حرک��ت مثب��ت دیگ��ر یعن��ی تک نرخی 
ش��د ن ارز و تعد ی��ل قانون مالیات ه��ا، راه برای 
جذب ای��ن گونه سرمایه گذاری ها هموار ش��د ه 
اس��ت. ام��ا محد ود یت هایی مثل تع��د د  قوانین، 
مقررات د ست و پاگی��ر، برخورد های سلیقه ای، 
انحصارات وسیع د ولتی و غیرد ولتی، بسته بود ن 
)آزاد  نبود ن( اقتصاد  کشور و نگرش منفی نسبت 
به سرمایه گذاری خارج��ی همچنان سد  راه این 
حرکت اقتصاد ی محس��وب می شوند . به هر حال 
باید  پذیرفت که پیوستن به اقتصاد  جهانی نیازمند  
الزامات��ی است که یکی از آنها رش��د  فزایند ه ي 
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جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
امنی��ت  افزای��ش  ب��رای  ت��الش  ای��ن رو  از 
سرمایه گ��ذاری از طریق ثب��ات د ر سیاست های 
د ولت و ع��د م تغییر مد اوم قوانی��ن می تواند  از 
نخس��تین اولویت ها برای تشویق سرمایه گذاری 

خارجی قلمد اد  شود . تغییرات نرخ ارز از د یگر 
عواملی است که اثري منف��ی بر سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی د ر ایران د اش��ته است. د ر این 
خصوص اصالح سیس��تم ارزی کشور و تثبیت 
ج��ذب  ب��ر  مؤث��ری  نق��ش  می توان��د   آن 

سرمایه گذاری خارجی د اش��ته باش��د . عالوه بر 
متغیرهای یاد شد ه، مشکالت امنیتی و بسته بود ن 
اقتصاد  نیز از د یگر عواملی هستند  که اثري منفی 
ب��ر سرمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی د ر ایران 

د اشته اند .


