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شناسايي و اولويتبند  ي موانع مؤثر بر جذب سرمايهگذاري خارجي
د  ر پروژههاي باالدستي صنعت نفت با استفاد  ه از روش AHP
د اود قراخاني* ،زهرا اميري

1

د انشگاه آزاد اسالمي قزوين

امروزه س��رمایهگذاری خارجی بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی و روشهای انتقال فنآوري در
کش��ورهای د  ر حال توس��عه مطرح است .چراکه سرمایهگذار خارجی نسبت به س��رمایهگذار د  اخلی از برخي
مزیتهای رقابتی نظیر دسترس��ی به اطالعات کافی ،مهارتهای مد  یریتی ،فنآوري پیش��رفته و منابع مالی
معتبر برخوردار اس��ت .هد  ف این تحقیق شناسایی و اولویتبندی موانع مؤثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی
در پروژههای باالدس��تی صنعت نفت با اس��تفاده از روش  AHPاست .نتایج تحقیق نشان میدهد مهمترین
موانع اصلي بهترتیب موانع سیاسی ،موانع اقتصادی و موانع فرهنگی و حقوقی است .همچنین قوانین تحریم،
گس��ترش بیش از حد بخش دولتی ،عدم ثبات سیاس��ی ،عدم اجماع داخلی ،مشکالت امنیتی و بسته بودن
اقتصاد نیز بهترتیب مهمترین موانع فرعی در این زمینه هستند.

ای��ران د ر منطقهای از جهان ق��رار د ارد که
موقعیت ممتاز راهب��رد ی و ژئواکونومیک آن
بر هیچکس پوشید ه نیست .بههمین د لیل مرد م
از هر لحاظ استعد اد پیش��رفت و صنعتی شد ن
و برخورد اری از يك 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 میتواند با اتخ��اذ سیاستهای
مناس��ب اقتص��اد ی ،از ای��ن موقعی��ت وی��ژه،
کشوری ثروتمند  ،پیش��رفته و صنعتی بيافريند .
تصمیمگیریهای منطق��ی و اصالح د ید گاهها
و ساختارها ،ش��رط پیش��رفتهای آیند ه است.
اقتص��اد ایران پ��س از گذران��د ن چند د ههی
پ��ر فراز و نش��یب و اجرای تقریب��اً د و برنامهی
عمران��ی د ر ساله��ای پ��س از انق�لاب ،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.
واقعیته��ای موج��ود نش��ان از آن د ارد ک��ه

سرمایهگذاریهای مولد به عنوان رکن اصلی
پیشرفت و توسعهي اقتصاد ی د ر مقایسه با تولید
ناخالص د اخلی ،نسبت محد ود ی د ارد و حتی
سرمایهگذاری د ولت د ر بخشهای زیربنایی-
اجتماع��ی تنه��ا د ر حال��ت ثب��ات اقتص��اد ی
بلند م��د ت و عالق��هی بخ��ش خصوص��ی به
سرمایهگذاری تولید ی ،بازد هی مؤثري خواهد
د اش��ت .بخش خصوص��ی د ر وضعیت کنونی
هنوز بهسم��ت فعالیتهای خد ماتی (که اغلب
ارزش اف��زود هی ناچیزی د ارند ) گرایش د ارد
که جب��ران کمبود سرمایهی الزم و پیش��رفت
اقتص��اد ی نیازمند ج��ذب سرمایهگذاریهای
خارجی است [.]7
با توج��ه به مباحث اقتص��اد ی فوق ،صنعت
نفت از مهمتری��ن بخشهای اقتص��اد ی برای
کش��ورهای صاد رکنن��د هي نف��ت و بهوی��ژه
کش��ورهایی است که مثل ای��ران اقتصاد آنها
بر پایهی نفت فعالیت میکند  .الزمهي د اش��تن
صنع��ت نفتي پویا ،تأمی��ن سرمایهي الزم برای
فعالیت ،رش��د و توسع��هي متناسب د ر همهی
بخشهاس��ت .سرمایهگ��ذاری متغیری بس��یار
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کلی��د ی د ر اقتصاد است كه هم د ر عرضه ،هم
د ر تقاض��ا و هم د ر پویایی رش��د اقتصاد نقش
برجستهای ایفا میکند [.]4
سرمایهگ��ذاری خارج��ی از اصلیتری��ن
نمود ه��ای جهان��ی ش��د ن اس��ت .ام��روزه
اقتصاد د انان و د ولتها همگی بر اهمیت حیاتی
سرمایهگ��ذاری خارج��ی برای ایج��اد طیف
وسیعی از تح��والت اقتصاد ی اتفاقنظر د ارند .
بهکارگیری سرمایهگ��ذاری خارجی عالوه بر
تأمی��ن مالی سرمایه با اهداف د یگر نیز صورت
میگی��رد ؛ ارتقاء به��رهوری ،توسعهي مهارت
و مد یری��ت با هد ف ارتقاء ت��وان کیفی نیروی
ک��ار د اخلی ،توسع��هي بازاره��ای صاد راتی،
افزایش استان��د ارد تولید ات د اخلی و حرکت
بهس��وی اقتصاد ب��ازار ،از د یگر اهد اف جذب
سرمایهگذاری خارجی است [.]2
بی ش��ک ج��ذب سرمایهگ��ذاری خارجی
موانع و مش��کالتی نی��ز د ارد ک��ه د ر حقيقت
هد ف اصل��ی این مقال��ه اس��ت .موانع جذب
سرمایهگ��ذاری خارج��ی د ر کش��ور ش��امل
موضوع��ات متنوعی است ک��ه مهمترین آنها
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به سه د ست��هي کلی موانع اقتص��اد ی ،سیاسی
و حقوق��ی تقس��یم میش��ود  .از جمل��هي اين
موان��ع میت��وان ب��ه هزین��هي ف��راوان تولید ،
نوسان��ات ارزی ،نب��ود ثبات اقتص��اد ی ،نبود
زیرساختهای فیزیکی و  ...اشاره کرد  .قوانین
تحریم ،مش��کالت امنیتی ،عد م ثبات سیاسی و
 ...نیز از د يگر موانع اقتصاد ی هستند  .همچنین
قوانین مالیاتی ،قوانی��ن گمرکی ،ذهنیت منفی
نس��بت به سرمایهگ��ذاران خارج��ی و  ...نيز از
موانع حقوقی بر س��ر راه جذب سرمایهگذاری
خارجی هستند [.]4
بهط��ور کل��ی از آنجاکه د ر اي��ران ،صنعت
نفت موتور محرکهي اقتصاد و صنعت کش��ور
ب��ود ه با توجه به نقش اساسی نفت د ر اقتصاد و
همچنين پررنگ بود ن اقتصاد نفتی ،رفع موانع
و مشکالت جذب سرمایهگذاریهای خارجی
جهت توسعه و رونق ای��ن صنعت ،نوید بخش
رش��د و توسعهي اقتصاد ی و اشتغالزایی مؤثر
د ر کشور است .بر این اساس د ر مقاله ی حاضر
موانع مؤثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی د ر
پروژههای باالد ستی صنعت نفت بهروش AHP

شناسایی و اولویتبند ی شده اند.
 -1موانع مؤثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی
د ر پروژه های باالد ستی صنعت نفت

جذب سرمای��ه و سرمایهگ��ذاری به عنوان
راهی ب��رای تس��ریع حرکت اقتص��اد بهسوی
توسع��ه و ایجاد اش��تغال میتوان��د عاملي د ر
جهت توسعه و رش��د اقتصاد ی باشد  .عالوه بر
این ،سرمایهگذاری خارجی میتواند به اصالح
نظ��ام مد یریتی ،تب��اد ل تجربی��ات اقتصاد ی و
بهکارگیری فنآوريهای نوین منجر ش��ود  .با
وجود آنكه د ر ایران ب��رای د ستیابی به سهمی
از حج��م عظيم نقل و انتق��ال سرمایه د ر جهان
تالشهای فراواني انجام ش��د ه و موانع بسیاری
از سر راه برد اش��ته ش��د ه اما هنوز سهم كشور
از جذب سرمایهه��ای جهانی اند ک است .د ر
این پژوهش پ��س از مطالعهي مقاالت مختلف
د ر زمینهي تحقیق و ب��ا استفاد ه از روش د لفی
موان��ع مؤثر بر ج��ذب سرمایهگذاری خارجی
د ر پروژههای باالد ستی نفت ش��ناسایی ش��د ه
است .بر اين اساس د ه نفر از خبرگان ش��رکت

 1مقیاس ساعتی برای کمیسازی معیارهای کیفی

ارزش ترجيحي

وضعيت مقايسهي  iنسبت
به j

توضيح

1

اهميت برابر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهميت برابر
دارد یا گزینهها ارجحيتي نسبت بههم ندارند

3

نسبت ًا مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jكمي مهمتر است

5

مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است

7

خيلي مهمتر

گزينه يا شاخص  iارجحيت خيلي بيشتري از
 jدارد

9

كام ًال مهم

گزينه يا شاخص  iمطلق ًا از  jمهمتر است و
قابلمقايسه با  jنيست

2و4و6و8

بینابین

ارزشهاي مياني بين ارزشهاي ترجيحي را
نشان ميدهد مث ًال  ،8بيانگر اهميتي بيشتر از
 7و كمتر از  9براي  iاست

نفت فالت قاره (بهعنوان اعضاي هيأت د لفي)
موانع مؤثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی د ر
پروژههای باالد ستی صنعت نفت را مش��خص
کردند  .برای ای��ن منظ��ور پرسشنامههايي از
طريق ايمي��ل د ر اختيار افراد ق��رار گرفت كه
پاسخها پ��س از سه د ور به اجم��اع رسيد  .د ر
نهایت اين موانع از نظ��ر خبرگان امر د ر قالب
سه ش��اخص اصلي ش��ناسايي و تد وين شد که
اين 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 ،هزینهي 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
سرمایهگذاران خارجی ،ارتباط و تعامل ضعیف
ایرانیان با اتباع خارجی ،بسته بود ن اقتصاد
 -2پیشینهي نظری و پژوهشی تحقيق
 -1-2پیشینه نظری

کار ،سرمایه ،فنآوري و مد یریت مهمترین
عوامل تولید بهش��مار میروند  .د ر مقام نظریه،
تمام��ي ای��ن عوام��ل میتوانند منش��أ د اخلی
یا خارجی د اش��ته باش��ند  .اگر ی��ک جامعه با
د رآمد سران��هي كم ،پساند از کافی ند اش��ته
نباشد سرمایهگذاری د اخلی متناسب با افزایش
جمعیت و نیروی کار نيست .د ر چنین جوامعی
منابع مالی خارجی ،بخشی از نیازهای کشور به
منابع مالی را تأمی��ن میکنند  .روشهای تأمین
مال��ی خارجی به د و د ست��هي تأمین منابع مالی
بد ون مش��ارکت خارجی و تأمی��ن منابع مالی
با مشارکت خارجی تقس��یم میشود  .نوع اول
ش��امل استف��اد ه از وامهای خارج��ی ،خطوط
اعتب��اری و یوزانس است و ن��وع د وم خود به
د و د ستهي سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم
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الف )2-تنوع سرمایهگذاری

خارجی تقسیم میشود  .تفاوت سرمایهگذاری
مستقیم و غیرمستقیم خارجی د ر آنست که د ر
سرمایهگ��ذاری غیرمس��تقیم ،کنترلي از سوی
خارجیان وجود ند ارد و معموالً سرمایهگذاری
از طریق اوراق بهاد ار صورت میگیرد [.]25
طبق استاند ارد های منتش��ره توسط صند وق
بینالملل��ی پ��ول و سازم��ان همکاریه��ای
اقتص��اد ی و توسع��ه ،سرمایهگذاری مس��تقیم
خارج��ی ش��امل سرمایهگذاریهایی است که
از کش��وري سرمایهگذار د ر ش��رکتی خارج و
جهت کسب سود مد اوم د ر آن شرکت اتفاق
میافتد  .د ر واقع سرمایهگذاری مستقیم خارجی
از مشارکت یک شرکت ماد ر با شرکتي وابسته
به آن ش��کل میگیرد که با يكد يگر ش��رکتي
فراملیتی را تشکیل مید هند  .شرکت ماد ر باید
کنترل شرکت وابسته را بهد ست گیرد كه طبق
تعریف صند وق بینالملل��ی پول برای بهد ست
گرفتن کنترل یک ش��رکت بای��د حد اقل ۱۰
د رص��د سهام آن یا ق��د رت رأی آنرا بهد ست
آورد  .د ر ای��ن راست��ا نظریهه��ای متفاوتی بر
حسب نوع بازارها مطرح است:

فرضیهي بازار ریشه د ر تئوری نئوکالسیک
سرمایهگ��ذاری د ارد  .ای��ن تئ��وری ب��ر نقش
اند ازهي بازار کش��ور میزبان و نقش نرخ رشد
آن تمرک��ز د ارد  .طبق این فرضیه ،هرچه حجم
بازار بيش��تر باش��د د سترسی به منابع و کاهش
هزینههای تولی��د از طری��ق صرفههای مقیاس
امکانپذیرتر است [.]3

الف )1-نرخهای متفاوت بازد هی

ب) تئوریهای مربوط به بازارهای ناقص

ب��ر اساس این تئوری ،تصمیم یک ش��رکت
چند ملیتی برای سرمایهگ��ذاری د ر خارج تنها
متأثر از نرخهای بازگش��ت سود نیس��ت؛ بلکه
آنچ��ه اهمی��ت بیش��تری د ارد خطرات ناش��ی
از سرمایهگ��ذاری است .بر ای��ن اساس ،تنوع
سرمایهگ��ذاری ی��ک ش��رکت د ر بازاره��ای
متعد د  ،خطرات آنرا کاهش مید هد  .مطالعات
تجرب��ی از قد رت تبیین ای��ن تئوری میکاهد ؛
چراکه شرکتهای چند ملیتی به سرمایهگذاری
د ر مناطقی تمایل د ارند که از همبس��تگی زياد
عواید برخورد ار باشند [.]18
الف )3-اند ازه

الف) تئوریهای مربوط به بازار کامل

ب )1-تئوری سازمان صنعتی

سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر نتیجهي
نرخهای متفاوت سود حاصل از جریان سرمایه
د ر سط��ح بینالمللی بهوجود میآید  .بر اساس
این فرضي��ه جریان سرمایه کش��ورهایی را د ر
مین��ورد د ک��ه د ر آنها نرخ سود زياد باش��د .
ضعف این فرضیه آنس��ت که ب��ا فرض وجود
نرخ س��ود واحد براي صنای��ع ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی د ر آن صنایع رخ نخواهد د اد
و همچنی��ن با فرض نرخ سود واحد و بازد هی،
هیچگاه میان د و کش��ورسرمایهگذاری مستقیم
خارجی اتفاق نخواهد افتاد [.]21

طب��ق ای��ن فرضی��ه هنگامیک��ه بنگاه��ی
ش��رکتهای تابعهي خود را د ر ساير کشورها
برپا میکند  ،د ر رقابت ب��ا بنگاههای د اخلی با
عد م مزیتهای متع��د د ی (از جمله تفاوت د ر
زب��ان ،فرهنگ ،نظام قانونی و ساير تفاوتهای
بین کش��وری) مواجه میش��ود  .اگر اين بنگاه
ب��ا وجود ع��د م مزیته��اي مذك��ور بخواهد
سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام د هد باید
برخی مزیتهاي ناشي از د اراییهای نامشهود
(از قبی��ل عالمت تجاری مش��هور ،ح��ق امتیاز
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فنآوري محافظت شد ه ،مهارتهای مد یریتی
و ساير عوامل ویژهي بنگاه) را د اش��ته باش��د .
با وجود توان نس��بی فرضی��هي سازمان صنعتی
هایم��ر د ر تبیی��ن برخی م��وارد  ،ای��ن فرضیه
متقاعد کنند ه بهنظ��ر نمیرسد  .چراكه از تبیین
این مس��أله نات��وان است که چرا ش��رکتها با
وجود برخورد اری از اشکال ارزان توسعه (مثل
صاد رات) ،بهمنظ��ور افزایش مزیتهای خود ،
از طریق سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی وارد
میشوند [.]18
ب )2-نظریهی د رونیسازی

د ر د ه��هی  70میالد ی ش��اخهای از اد بیات
سرمایهگ��ذاری مس��تقیم خارج��ی ب��ا عنوان
نظریهی د رونیسازی سرمایهگذاری مس��تقیم
خارج��ی ظهور یاف��ت که مبن��ای آن نظریهی
ک��وز ( )1937ب��ود و اق��د ام به آزم��ون نقش
هزینهه��ای معامالت��ی د ر ش��کلگیری بنگاه
میکرد  .د غد غهی اصلی نظریهی کوز این بود
که چ��را بنگاهها بهوجود میآیند و چرا تمامی
معام�لات اقتصاد ي د ر ب��ازار روی نمید هد ؟
وی پاسخ به این سؤاالت را د ر قالب هزینههای
معامالتی از جمله هزین��هی تعیین قیمت بازار،
هزینهی مذاک��رات ،هزینههای امضاء و اجرای
قرارد اد های میان طرفین معامله مورد بحث قرار
د اد  .طبق این نظریه غلبه بر مشکالت و کاهش
هزینهه��ای معامالتی نیازمن��د مد یریت منابع و
معام�لات است .ب��ا اتفاق افت��اد ن این امر یک
شرکت متولد میش��ود و بهتبع آن منافع ناشی
از اقد امات عمد تاً بهجای بازار د ر د رون بنگاه
و سازمان بهد ست میآی��د  .د ر چنین وضعیتی
ش��اهد د رونیسازی فعالیت د ر د رون ساختار
شرکت خواهیم بود [.]20
فرآیند د رونیس��ازی بعد ها د ر جهت تبیین
تولی��د بینالملل��ی و سرمایهگ��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 شرکتها (بهویژه شرکتهای بزرگ)
تنها ش��امل تولید کاال و خد مات نیس��ت بلکه
ش��امل فعالیتهایی از قبیل بازاریابی آموزش،
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تحقیق و توسعهی روشهای مد یریتی و مد اخله
د ر بازارهای مالی نیز خواهد بود  .این فعالیتها
د ر ارتباط متقابل ب��ا یکد یگرند که میتوان از
آن بهعنوان محصوالت واسطهای یاد کرد .
نظریهه��ای د رونیس��ازی سرمایهگ��ذاری
مس��تقیم خارجی نقش پراهمیت��ی د ر توسعهی
نظری��هی سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر
د ههی  70میالد ی ایفا ک��رد ه است .این نظریه
از پاسخ به این سؤال که سرمایهگذاری مستقیم
خارجی د ر چه مکانهایی روی مید 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 بینالمللی متمرکز
شد هاند با یکد یگر اد غام کرد [.]6
ب )3-فرضیهي چرخهي زند گی محصول

طبق فرضی��هی چرخهی زند گ��ی محصول
(کورنش  ،1953پوسنر  1960و ورنون ،)1966
تولید از طریق چرخهای از ابتکار آغاز ش��د ه،
رشد نهایی پید ا کرد ه ،رش��د آن کاهش یافته
و د ر پای��ان زوال مییابد  .این نتیجه د ر واکنش
به فرآیند معرفی و ابد اع ،ش��یوع ،بلوغ و پیری
است .این فرضیه مس��لم مید ارد که بنگاههایی
با سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر مرحلهی
خاص��ی از چرخ��هی زند گی ،ابت��د ا د ست به
تولید ابد اع میزنند [.]3
ب )4-الگوي التقاطی د انینگ

د انین��گ با مطالع��هی تاری��خ نظریهپرد ازی
راج��ع ب��ه سرمایهگ��ذاری مس��تقیم خارجی،
اق��د ام به ارائهی رویک��رد ی میکند که طیف
وسیع��ی از نظریهها را د ر خ��ود جای مید هد .
وی د رص��د د پاسخ به چرایی ،می��زان و مکان
ب��ود  .مفروضات اصلی الگوي د انینگ عبارتند
از :مزیته��ای مالکیت��ی ،مزیتهای ناش��ی از
د رونیسازی و مزیتهای مکانی [.]17
ب��ه گفت��هی وی ش��رکتها زمان��ی ب��ه
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی روی خواهند
آورد ک��ه مزیته��ای سهگان��هی مالکی��ت،

موقعی��ت مکان��ی و د رونیس��ازی وج��ود
د اشته باش��د  .هرچند این ش��رایط برای تحقق
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضروری است،
ولی الزامی نیست.
 -2-2پیشینهی پژوهشی

آسی��د و و لی��ن د ر  2011د ر مقال��های
اث��ر د موکراس��ی ب��ر سرمایهگذاری مس��تقیم
خارج��ی را بررسی کرد هاند  .آنها  ۹۰کش��ور
را ش��ناسایی کرد ن��د ک��ه بس��ط د موکراسی
میتوان��د سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر
آنها را تقویت کند و  ۲۲کشور را نیز شناسایی
کرد ند که افزایش د موکراسی د ر آنها میتواند
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را کاهش د هد .
ایش��ان همچنین د ریافتند که اثر د موکراسی بر
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی بهاند ازه و نوع
منابع طبیعی بستگی د ارد .
بهارومش��اه و ساین��ی د ر  2010د ر مقالهای
رابطهی بین آزاد ی اقتص��اد ی ،سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی و رش��د اقتصاد ی را بررسی
کرد ن��د  .نتای��ج تجرب��ی آنه��ا نش��ان مید هد
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی بهخود یخود
اثر مستقیمی بر رشد محصول ند ارد  .د ر عوض
اثر سرمایهگذاری 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
فعالیتهای آزاد ی اقتصاد ی را ارتقاء مید هند
بهط��رز قابلتوجه��ی از حضور ش��رکتهای
چند ملیتی بهره میبرند .
پوآله��ک و وند رپ�لاگ د ر  2010د ر
مقالهای با عنوان آیا منابع طبیعی ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را جذب میکنند ؟ به این نتیجه
رسید ند ک��ه د اراییهای زیرخاکی اثری منفی
بر سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی غیرمنابع و
اثری مثبت بر سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی
منابع د ارد  .آنها همچنین متوجه ش��د ند که د و
برابر کرد ن قیمت نفت سبب  ۱۰د رصد سقوط
سرمایهگذاری مستقیم خارجی غیرمنابع خواهد
شد .
ورنیک و همکاران د ر  2009د ر تحقیق خود

برای بررسی نقش نهاد ها و جغرافیای طبیعی بر
توسعهی اقتص��اد ی ،جری��ان  FDIرا برای ۶۴
کش��ور د ر حال گ��ذار د ر فاصل��هی سالهای
 1996-2006مورد توجه ق��رار د اد هاند  .نتایج
این تحقیق نش��ان مید هد که کیفیت نهاد های
منطق��های عاملی مهم د ر توضی��ح تفاوتهای
 FDIد ر کش��ورهای م��ورد بررس��ی است .اثر
مثب��ت حکمرانی منطقهای خوب بر  FDIاز اثر
بازارهای منطقهای توسعهیافته بیشتر است.
قاض��ی د ر  2007از طری��ق بررس��ی جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی د ر آسیا ،آزاد ی
اقتص��اد ی را از متغیره��ای سنتی ج��د ا د ر نظر
میگیرد  .این نویسند ه اهمیت آزاد ی اقتصاد ی
را از نظر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
نشان مید هد  .او نتیجه میگیرد که استراتژیها
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 تالشهایی محیط سالمتری برای جذب
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی فراهم آورد ه
و امکانات الزم برای رش��د اقتصاد ی را تأمین
میکنند .
برن��د ان د ر  2007د ر مطالع��هی خ��ود تأثیر
د موکراسی و حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری
مستقیم را بررسی کرد ه است .نتایج این مطالعه
بیانگر تأثیر مثبت حقوق مالکیت ،د موکراسی،
ان��د ازهی ب��ازار ،د رجهی ب��از ب��ود ن و ثبات
اقتص��اد ی و سیاسی بر ج��ذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی است .د ر این مطالعه ،د رجهی
باز ب��ود ن ،تأثیرگذارترین عامل است و پس از
آن ثبات اقتصاد ی ،حقوق مالکیت ،د موکراسی
و ثب��ات سیاس��ی بهترتی��ب د ر رد ههای بعد ی
تأثیرگذاری بر جذب سرمایهگذاری مس��تقیم
خارجی قرار د ارند .
آد وی د ر  2004د ر مقال��هی خ��ود اث��ر
حکمرانی ش��رکتی بر سرمایهگذاری مس��تقیم
خارجی د ر  ۳۳کشور جهان د ر چارچوب یک
الگوی تلفیقی را د ر فاصلهی سالهای -2002
 1997بررسی کرد ه است .نتایج نش��ان د اد که
 GDPبهعنوان متغیر جانش��ین شاخص اند ازهی
بازار ،تجارت (ص��اد رات-وارد ات) بهصورت
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د رص��د ی از  GDPو ش��اخصهای حکمرانی
ش��رکتی ،اث��رات مثبت و تورم بهعن��وان متغیر
جانش��ین ش��اخص بیثباتی اقتصاد ی ،خطوط
تلفن و مخ��ارج مصرفی خان��وار اثراتی منفی
بر جریان��ات سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی
د ارند .
لی و رسنی��ک د ر  2003تأثی��ر د موکراسی
اند ازهگیری ش��د ه توسط د اد هه��ای سیاسی و
حقوق مالکیت با بهکارگیری ش��اخص حقوق
مالکیت استفاد ه ش��د ه توسط ن��اک و کیفر بر
پای��هی آمارهای راهنمای ریس��ک کش��وری
بینالملل��ی را بر جریان ورود ی سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی بررس��ی کرد ن��د  .نتایج این
مطالع��ه نش��ان مید ه��د ب��ا ثابت نگهد اش��تن
عوامل��ی مثل اند ازهی بازار ،رش��د اقتصاد ی و
د موکراسی بر جری��ان ورود ی سرمایهگذاری
مس��تقیم خارج��ی تأثی��ری منف��ی د ارد ؛ د ر
حالیک��ه حمایت از حقوق مالکی��ت ،تأثیری
مثبت بر جریان ورود ی سرمایهگذاری مستقیم

خارجی خواهد د اشت.
د ر مطالع��هی كريستيانس��ن و د يگ��ران د ر
 2003بررس��ي تجربي و تحليل��ي عوامل مؤثر
بر جذب  FDIد ر برزيل انجام ش��د ه و عوامل
تشويقي مثل كمكهاي مالي ،تخفيف مالياتي
و گسترش زيرساختها نظير جاد ه و راهآهن را
عوامل اصلي جذب ش��ركتهاي سرمايهگذار
خارجي د ر چين د انستهاند .
استی��ون گلوبرم��ن و د انی��ل ش��اپیرو د ر
 2002د ر مقال��های ب��ا عن��وان زیرساختهای
حکمران��ی و سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی
اهمی��ت زیرساخته��ای حکمرانی د ر جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بررسی کرد ه
و بد ی��ن نتیج��ه رسید هاند ک��ه زیرساختهای
حکمران��ی مناس��ب ،تأثیر مثب��ت و معناد اری
بر ج��ذب سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر
کشورهای منتخب د اشته است.
د ر مطالع��هی د يگري د ر  2001ليو ،سونگ
و رومل��ي عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري
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عامل
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قوانین تحریم

آمارهي آزمون

P

تصميمگيری

29/65

0.000

درستی فرضيه

عدم اجماع داخلی

31/761

0.000

درستی فرضيه

عدم ثبات سیاسی

28/875

0.000

درستی فرضيه

مشکالت امنیتی

45/745

0.000

درستی فرضيه

گسترش بیش از حد بخش دولتی

41/547

0.000

درستی فرضيه

نبود ثبات اقتصادی

29/148

0.000

درستی فرضيه

نوسانات ارزی

37/258

0.000

درستی فرضيه

هزینهی فراوان تولید

34/845

0.000

درستی فرضيه

ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی

35/658

0.000

درستی فرضيه

سیاست تجاری ناکارآمد

32/415

0.000

درستی فرضيه

ضعف بنادر

40/254

0.000

درستی فرضيه

نبود زیرساختهای فیزیکی

30/487

0.000

درستی فرضيه

قوانین گمرکی

39/587

0.000

درستی فرضيه

قوانین مالیاتی

41/423

0.000

درستی فرضيه

ذهنیت منفی نسبت به سرمایهگذاران خارجی

25/985

0.000

درستی فرضيه

ارتباط و تعامل ضعیف ایرانیان با اتباع خارجی

36/278

0.000

درستی فرضيه

بسته بودن اقتصاد

24/456

0.000

درستی فرضيه

مس��تقيم خارج��ي د ر چي��ن را ب��هروش سري
زماني بررسي کرد هاند  .نتايج تحقيق آنها نشان
ميد هد كه ارزاني نيروي كار عامل مهم جذب
 FDIاز هنگكن��گ ب��ه چين ب��ود ه و عواملي
مثل ن��رخ ارز و اند ازهی بازار (كه با ش��اخص
تولي��د ناخالص د اخلي سنجيد ه ميش��وند ) نيز
د رجذب  FDIد ر چين مؤثر بود هاند .
حی��د ری و افش��اری د ر  ۱۳۹۰د ر مقال��های
با عن��وان عوام��ل اقتص��اد ی و اجتماعی مؤثر
بر ج��ذب سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی ،با
تأکید بر ش��اخصهای حکمران��ی ،این عوامل
را معرف��ی و بررس��ی ک��رد ه و بد ی��ن نتیج��ه
رسید هان��د که تولید ناخال��ص د اخلی بهعنوان
جایگزین ش��اخص ان��د ازهی بازار ،ش��اخص
حکمرانی و پای��د اری محیطی د ر مد ل جهانی
و مد ل کش��ورهای  OECDاز لح��اظ آماری
معناد ار هس��تند و بهترتیب بیشترین تأثیر را د ر
افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
د اش��تهاند  .د ر حالیک��ه د ر منطقهی MENA
ان��د ازهی ب��ازار ،بازد ه��ی ،سرمایهگ��ذاری و
ش��اخص آزاد ی اقتصاد ی تأثی��ر معناد اری بر
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی د ارند .
مه��د وی عاد ل��ی و همک��اران د ر  ۱۳۸۷د ر
مقالهای با عنوان تأثیر حکمرانی خوب بر جذب
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر کشورهای
با د رآمد متوسط ،تفاوت کش��ورها د ر جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را با استفاد ه از
مفهوم حکمرانی بررسی ک��رد ه و بد ین نتیجه
رسید هاند که تولی��د ناخالص د اخلی ،میانگین
شاخصهای حکمرانی خوب ،نرخ ارز و تورم،
اثر مثبت و معن��اد اری بر جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی د اشتهاند .
د رگاهي د ر مطالعهی خود د ر  1385عوامل
مثبت و منفی سرمایهگذاری مس��تقيم 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 سرمایهگذاری مستقیم
خارجی به کش��ورهای د ر حال توسعه ،حاکی
از اث��ر مثبت ش��اخص آزاد ی اقتصاد ی است.
این متغی ِر ترکیبی ،شاخصی قوی برای توصیف
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهشمار میآید .
ش��اخص ان��د ازهی بازار نی��ز اثر مثب��ت د ارد .
متغیر سرمایهی انس��انی بهتنهای��ی معنا ند ارد و
اث��ر متقابل آن ب��ا متغیر انباش��ت  FDIمعناد ار
اس��ت .این نکت��هی مهم نش��ان مید هد که د ر
کش��ورهای د ر حال توسعه ،ش��رایط مس��اعد
ب��رای سرمایهگ��ذاری ،د ر تعامل ب��ا سرمایهی
انس��انی ،زمینهساز جذب  FDIاست .اثر متغیر
رش��د اقتص��اد ی مثب��ت اس��ت؛ د ر حالیکه
افزایش ریس��کهای مالی ،اقتصاد ی و سیاسی
بر جریان ورود ی  FDIد ر کش��ورهای د ر حال
توسعه اثری منفی د ارد  .همچنین اثر منفیِ زیاد
بود ن د ستمزد ها بهازای ی��ک واحد بهرهوری
بر ج��ذب سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر
الگوها مشهود است.
شاهآباد ی و محمود ی د ر  ۱۳۸۴د ر مقالهای
با عنوان تعیینکنند ههای سرمایهگذاری مستقیم
خارج��ی د ر ای��ران ،عوام��ل مؤثر ب��ر جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی د ر کشور را د ر
فاصلهی سالهای  1338-1382بررسی کرد ند .
نتایج این تحقیق نشان مید هد که:
الف) منابع طبیعی موجود  ،سرمایه ی انسانی
و زیرساختها بهصورت مس��تقیم و معناد اری
برج��ذب سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی د ر
ایران مؤثرند
ب) عوام��ل سیاس��ی بهص��ورت معکوس و
معن��اد اری بر ج��ذب سرمایهگذاری مس��تقیم
خارجی د ر ایران تأثیر د اشتهاند
ج) باز بود ن اقتصاد تأثیری مثبت و بیمعنی
و نسبت مخارج د ولت به تولید ناخالص د اخلی
تأثیری منفی و بیمعنی بر جذب  FDIد ر ایران
د ارند
 -3روش تحقيق

اي��ن تحقيق از نظ��ر هد ف ج��زء تحقيقات
كاربرد ي و از نظ��ر روش از نوع توصيفي و از
ش��اخهی ميد اني است .با توجه به اينكه هد ف
اين تحقيق شناسايي و اولویتبند ی موانع مؤثر
بر جذب سرمایهگذاری خارجی د ر پروژههای
باالد ست��ی صنعت نفت است اي��ن کار طی د و

مرحله انجام ش��د ه است .د ر مرحلهی نخس��ت
موان��ع مؤثر بر ج��ذب سرمایهگذاری خارجی
ش��ناسايي ش��د ه است .بد ي��ن منظ��ور پس از
مطالع��هی مق��االت مختلف د ر ای��ن زمینه و با
استف��اد ه از روش د لف��ی موانع مؤثر ش��ناسایی
شد  .جامعهی آماري اين تحقيق تمامی مد یران
و خبرگان ش��رکت نفت فالت قاره است .اين
افراد د اراي ويژگيهاي زير هستند :
ي كار د ارند
حد اقل د ه سال سابقه 
مد رك تحصيل��ي آنها كارش��ناسي یا باالتر
است
با مباحث سرمایهگذاری خارجی د ر باالد ستی
صنعت نفت آشنا هستند
ب��ر اي��ن اس��اس پرسشنامههاي��ي ش��امل
متغيره��اي مؤث��ر ب��ر ج��ذب سرمایهگذاری
خارجی د ر پروژهه��ای باالد ستی صنعت نفت
از طري��ق ايمي��ل د ر اختيار د ه نف��ر از خبرگان
ش��رکت نفت فالت ق��اره (بهعن��وان اعضاي
هيأت د لفي) ق��رار گرفت .اي��ن پرسشنامهها
پ��س از س��ه د ور به اجماع رسي��د و د ر نهایت
موان��ع مؤثر بر ج��ذب سرمایهگذاری خارجی
د ر پروژهه��ای باالد ستی صنعت نفت د ر قالب
سه ش��اخص اصلي ش��ناسايي و تد وين شد که
اين 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  Tانجام
ش��د  .د ر مرحلهی د وم نیز ب��رای اولویتبند ی
عوام��ل و معياره��ا از روش  AHPگروه��ی
استفاد ه گردید .
 -1-3فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP

د ر عل��م تصميمگي��ري ك��ه د ر آن انتخاب
راهك��اری از بي��ن راهكاره��اي موج��ود ي��ا
اولويتبند ي راهكارها مطرح است چند سالي
است كه روشهاي تصميمگيري با شاخصهاي
چند گان��ه  MADMجاي خود را باز كرد هاند .
از اي��ن میان روش تحليل سلس��لهمراتبي AHP
بيش از ساير روشها استفاد ه شد ه است .فرآیند
تحليل سلسلهمراتبي يكي از معروفترين فنون

تصميمگي��ري چند منظوره است كه نخس��تين
بار توسط توم��اس ال.ساعتي عراقياالصل د ر
د ههی  70میالد ی ابد اع گرد يد  .فرآيند تحليل
سلس��لهمراتبي منعكسكنند هی رفتار طبيعي و
تفكر انساني است .اين روش ،مسائل پيچيد ه را
بر اساس آثار متقابل آنها بررسي ميکند ،آنها
را به شكلي ساد ه تبد يل كرد ه و حل می نماید .
فرآيند تحليل سلسلهمراتبي را ميتوان هنگامي
استف��اد ه کرد که تصميمگيري با چند گزينهی
رقي��ب و معي��ار تصميمگي��ري روبروس��ت.
معيارهاي مطرح ش��د ه ميتوانند كمي و كيفي
باش��ند  .اس��اس اي��ن روش تصميمگي��ري بر
مقايسههای زوجي استوار است .تصميمگيرند ه
با فراهم کرد ن د رخت سلسلهمراتبي تصميم را
آغ��از ميكند  .د رخت سلس��لهمراتب تصميم،
عوامل مورد مقايس��ه و گزينههاي رقيب مورد
ارزياب��ي د ر تصمي��م را نش��ان ميد هد  .سپس
يكسري مقايس��ههای زوجي انجام ميگيرد .
اي��ن مقايس��هها وزن هر ي��ك از عوامل را د ر
راست��اي گزينهه��اي ِ
رقيب م��ورد ارزيابي د ر
تصميم نش��ان ميد هد  .د ر نهايت منطق فرآيند
تحليل سلس��لهمراتبي بهگون��هاي ماتريسهاي
حاص��ل از مقايس��ههای زوجي را ب��ا يكد يگر
تلفي��ق ميکند ت��ا تصميم بهينه حاصل ش��ود .
توم��اس ساعتي چهار اص��ل را بهعنوان اصول
فرآيند تحليل سلسلهمراتبي بيان نموده و تمامی
محاسبات ،قوانين و مقررات را بر اين اصول بنا
کرد ه است .اين اصول عبارتند از:
ش��رط معكوسي :اگر ترجي��ح عنصر  Aبر
عنصر  Bبرابر  nباشد  ،ترجيح عنصر  Bبر عنصر
 Aبرابر خواهد بود .
اص��ل همگني  :عنصر  Aباي��د با عنصر B
همگن و قابلمقايسه باشد  .به بيان د يگر برتري
عنصر  Aبر عنصر  Bنميتواند بينهايت يا صفر
باشد .
وابستگي :هر عنصر سلسلهمراتبي ميتواند
به عنصر سطح باالتر خود وابس��ته باش��د و اين
وابس��تگي ميتواند بهصورت خطي تا باالترين
سطح اد امه د اشته باشد .
انتظ��ارات :هرگ��اه تغيي��ري د ر ساختمان
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ب) قضاوت ترجيحي(مقايسههای زوجي)

سلس��لهمراتبي رخ د هد فرآین��د ارزيابي بايد
د وباره انجام گرد د [.]8
 -2-3مد ل فرآيند تحليل سلسلهمراتبي
الف) مد لسازي

د ر اين مرحله ،مسأله و هد ف تصميمگيري
بهصورت سلس��لهمراتبي از عناصر تصميم (كه
با هم د ر ارتباطند ) استخراج ميش��ود  .عناصر
تصمي��م ش��امل ش��اخصهاي تصميمگي��ري
و گزينهه��اي تصمي��م اس��ت .فرآين��د تحليل
سلس��لهمراتبي نيازمند شكس��تن يك مس��أله با
چند ين ش��اخص ب��ه سلس��لهمراتبي از سطوح
است .سطح ب��اال بيانگر هد ف اصل��ي فرآيند
تصميمگيري است .سطح د وم ،نش��اند هند هي
ش��اخصهاي عمد ه و اساسي است كه ممكن
است د ر سطح بعد ي به ش��اخصهاي فرعي و
جزئيتر شكسته شود  .د ر نهایت سطح آخر نيز
گزينههاي تصميم را ارائه ميد هد [.]10

ی گزينههاي مختلف تصميم
جهت مقايس��ه 
ب��ر اساس ه��ر ش��اخص و قض��اوت د ر مورد
اهميت شاخص تصميم ،پس از طراحي سلسله
مرات��ب مس��اله تصمي��م ،بای��د تصميم گيرند ه
مجموع��ه ی ماتريس هايي ك��ه به طور عد د ي
اهميت يا ارجحيت نسبي ش��اخصها را نسبت
ب��ه يكد يگر و نس��بت به هر گزين��ه ی تصميم
اند ازهگي��ري مينمايد ،ايج��اد كند  .اين كار با
انجام مقايس��ههاي د وبهد و بي��ن عناصر تصميم
(مقايس��هي زوج��ي) و از طري��ق تخصي��ص
امتي��ازات عد د ي كه نش��اند هند هي ارجحيت
يا اهميت بين د و عنص��ر تصميم است صورت
ميگي��رد  .ب��راي انج��ام اين ك��ار معم��والً از
مقايسهي گزينهها با ش��اخصهاي iام نسبت به
گزينهها يا شاخصهاي jام استفاد ه ميشود كه
د ر جد ول 1-نحوهي ارزشگذاري شاخصها
نسبت به يكد يگر نشان د اد ه شد ه است.

 4نتایج حاصل از روشAHP

رتبه وزن نهایی وزن نسبی
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موانع فرعی

وزن موانع اصلی

1

0/134

0/248

قوانین تحریم

2

0/132

0/244

گسترش بیش از حد بخش دولتی

3

0/074

0/138

مشکالت امنیتی

4

0/12

0/222

عدم ثبات سیاسی

5

0/079

0/147

عدم اجماع داخلی

6

0/066

0/223

نبود ثبات اقتصادی

7

0/056

0/188

هزینهي فراوان تولید

8

0/063

0/212

نوسانات ارزی

9

0/037

0/124

ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی

10

0/039

0/133

سیاست تجاری ناکارآمد

11

0/021

0/071

ضعف بنادر

12

0/014

0/048

نبود زیرساختهای فیزیکی

13

0/067

0/411

بسته بودن اقتصاد

14

0/035

0/214

قوانین مالیاتی

15

0/024

16

0/018

موانع فرهنگی
 0/149ذهنیت منفی نسبت به سرمایهگذاران خارجی 0/164
و حقوقی
 0/111ارتباط و تعامل ضعیف ایرانیان با اتباع خارجی

17

0/019

0/114

قوانین گمرکی

 0/539موانع سیاسی

ج) محاسبات وزنهاي نسبي

قد م بعد ي د ر فرآيند تحليل سلس��لهمراتبي
انج��ام محاسبات الزم ب��راي تعيين اولويت هر
يك از عناصر تصميم ب��ا استفاد ه از اطالعات
ماتريسهاي مقايس��ههای زوج��ي ،تعيين وزن
عناصر تصميم نس��بت ب��ه يكد يگ��ر از طريق
مجموع��هاي از محاسب��ات ع��د د ي اس��ت.
خالصهي عمليات رياضي د ر اين مرحله بد ين
ص��ورت است كه مجموع اع��د اد هر ستون از
ماتريس مقايس��ههاي زوجي محاسبه ش��د ه و
سپس هر عنص��ر ستون بر مجم��وع اعد اد آن
تقس��يم ميش��ود  .ماتري��س جد ي��د حاصل،
ماتريس مقايسههاي نرمال شد ه ناميد ه ميشود .
ميانگين اعد اد هر سطر از ماتريس مقايسههاي
نرمال شد ه محاسبه ميشود  .اين ميانگين ،وزن
نس��بي عناصر تصميم با سطره��اي ماتريس را
ارائه ميكند .
د ) اد غام وزنهاي نسبي

بهمنظ��ور رتبهبند ي گزينهه��اي تصميم ،د ر
اي��ن مرحله بايد وزن نس��بي هر عنص��ر را د ر
وزن عناص��ر باالتر ضرب كرد ت��ا وزن نهايي
آن بهد س��ت آيد  .با انج��ام اين مرحله براي هر
گزينه ،وزن نهايي حاصل ميشود .
هـ) سازگاري د ر قضاوتها

 0/297موانع اقتصادی

تقريباً تمام��ي محاسبات مربوط ب��ه فرآيند
تحلي��ل سلس��لهمراتبي ب��ر اس��اس قض��اوت
اولي��هي تصميمگيرند ه انجام ميش��ود كه اين
قضاوت د ر قالب ماتريس مقايس��ههاي زوجي
ظاه��ر ميگرد د  .هر گونه خط��ا و ناسازگاري
د ر مقايس��ه و تعيي��ن اهمي��ت بي��ن گزينهه��ا
و ش��اخصها ،نتيج��هي نهاي��ي محاسب��ات را
مخ��د وش ميكند  .ن��رخ ناسازگ��اري كه د ر
اد امه با نحوهي محاسبه ی آن آشنا خواهيم شد
سازگاري را مش��خص كرد ه و نش��ان ميد هد
كه تا چه حد ميتوان ب��ه اولويتهاي حاصل
از مقايس��هها اعتماد كرد  .مث ً
ال اگر گزينهي A
نس��بت به  Bمهمت��ر (ارزش ترجيحي  )5و B
نس��بت به  Cمهمتر (ارزش ترجيحي  )3باشد ،
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آنگاه بايد انتظار د اش��ت  Aنس��بت به  Cخيلي
مهمت��ر (ارزش ترجيح��ي  7يا بيش��تر) ارزيابي
گرد د ؛ يا اگر ارزش ترجيحي  Aنس��بت به 2 ،B
و  Bنسبت به  3 ،Cباشد آنگاه  Aنسبت به  Cبايد
ارزش ترجيحي  4د اش��ته باشد  .شايد مقايسهي
د و گزين��ه ام��ري س��اد ه باش��د  ،اما ب��ا افزايش
مقايس��هها ،اطمينان از سازگ��اري آنها بهراحتي
ميسر نيست و بايد با بهكارگيري نرخ سازگاري
به اين اعتماد د ست يافت .تجربه نشان د اد ه اگر
ن��رخ ناسازگاري كمتر از  0/1باش��د سازگاري
مقايس��هها قابلقبول است و د ر غير اينصورت
بايد د ر مقايسهها تجد يد نظر شود  .گامهاي زير
ﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪي  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Bﻣﻬﻢﺗﺮ )ارزش ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ  (5و B
براي محاسبهي نرخ ناسازگاري بهكار ميرود :
ﻣﻬﻢﺗﺮ (5و B
ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ
داﺷﺖ  ABﻣﻬﻢﺗﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺎهﻳﻨﻪي
)ارزش
)ارزشﺧﻴﻠﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ C
ﺑﺎﻳﺪ Aاﻧﺘﻈﺎر
گ��ام اول محاسب��هي برد ار مجم��وع وزني
A
ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ،C
 2 ،Bو
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻴﺤﻲ A
)ارزش
ﻣﻬﻢ
ﺧﻴﻠﻲ
ﻧﺴﺒﺖ Bﺑﻪ C
استﺑﻪA
داﺷﺖ
ﺪ
آﻧﮕﺎهد ر
ﺗﺮزوجي
مقايس��ه3هاي
ماتريس
اگ��ر
که
ﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ا
ضرباﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺎده
ستون��ياﻣﺮي
ي
برد ار
ش��ود
وزن
A
آﻧﮕﺎه
نس��بي3 ،C
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺰﻳﻨﻪB
دوار ﮔ 2و
ب��رد،B
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﻪ
ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻲA
اﻋﺘﻤﺎدهد ست
ﻧﺮخب��رد ار
ﻛﺎرﮔﻴﺮيهنام
يب
 ي��د
دود
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎج
دﺳﺖ
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ
ﻴﺴﺖ و
ﻓﺰاﻳﺶ
وزن��ي با
مجموعاﻳﻦاﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺎده
اﻣﺮي
ﺰﻳﻨﻪ
ﺑﻪﮔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي
ميآيد .
ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ
از 0/1
ﺑﺎﺷﺪﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮخ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﺖو
سازگاري است
ار
ب��رد
ي
ه
محاسب
وم
د
گام
ي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود:
ﻏﻴﺮ
اﺳﺖ و
ﻗﺎﺑﻞارﻗﺒﻮل
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎ
وزني بردربرد ار
مجموع
عناصر برد
ﺳﺎزﮔﺎريتقسيم
 0ﺑﺎﺷﺪ که با
اﮔﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي زوﺟﻲ در ﺑﺮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ وزن ﻧﺴﺒﻲ
ﻧﺮخنسبي حاصل
اولويت
شود .ﻣﻲرود:
یﻛﺎر
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري مﺑﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي
دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
وزناست که
گ��ام س��وم بهد س��ت آورد ن λmax
ﻧﺴﺒﻲ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي زوﺟﻲ در ﺑﺮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ
ﻞ
ارياوﻟﻮﻳﺖ
ﺑﺮدار
ﻣﺠﻤﻮع وزﻧﻲ
ﺴﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮدار
ﺣﺎﺻرا
ﻧﺴﺒﻲ λmax
سازگ��اري
عناص��ر ﺑﺮب��رد
ميانگي��ن
ﻣﻲآﻳﺪ.
بهد ست ميد هد .
ﻞ
ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺻ
چه��ارمﺑﺮ
وزﻧﻲ
ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮدار
ﻦﻋﻨﺎﺻﺮ
سازگاري
ش��اخص
ﺑﺮدارﺑﻪهي
محاسب
ﺑﺮداري گام
دﻫﺪ.
اوﻟﻮﻳﺖﻣﻲ
دﺳﺖ
 maxرا
ﺳﺎزﮔﺎري
ﺷﻮد:ي 1-تعريف ميشود :
ﻣﻲرابطه
ﺗﻌﺮﻳﻒطبق
است که
ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪي1-

دﻫﺪ.
ﺻﺮ ﺑﺮداري ﺳﺎزﮔﺎري  maxرا ﺑﻪدﺳﺖ n
 max
ﻣﻲ 
n 1

ﻖ راﺑﻄﻪي 1-ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد:

CI 

ﻪ
گزينههاي
تع��د اد 
ك��ه  nعب��ارت اس��ت از  n
CI  max
موجود د ر مسأله
n 1
ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮ
ﺳﺎزﮔﺎري
ﺷﺎﺧﺺگ��ام پنج��م محاسبهی نس��بت
ﺗﻘﺴﻴﻢ نهای��ت
ي اﺳﺖ ﻛﻪ از د ر
.[10از تقسيم شاخص سازگاري
است ]که
سازگاري
ﻣﻲﻛﻨﺪ
ري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎ را ﺑﻴﺎن
CI
نس��بت
بر ش��اخص تصاد ف��ي بهد ست ميآيد CR  .
CR
ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺖ ﻛﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ِ
مقايس��هها را
سازگاري
 0/1يا كمتر،
سازگاري
[.[.]10
ﻛﻨﺪ ]10
ﻣﻲ
ﺑﻴﺎن
ﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎ را
ميكند
بيان[10
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ]
ﺎﺧﺺ
5

4

3

2

1

1/12

0/9

0/58

0

0

CI
N
CR
RI

CR 

ﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ][10برای رسید ن به جامعیت موانع شناسایی شد ه
آزمون  Test-tانجام ش��د ه است .آزمون فرض
1
2
3
4
N

آﻣﺎري ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ
ﺷﺪ0ه 0
ن 0t-/9Test 1اﻧﺠﺎم/58
اﺳﺖ .آزﻣﻮن0ﻓﺮض RI

ﺪه ﺷﺪه ) ،(P<0/05ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ
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آماری بهکار رفته که يافتههای آن د ر جد ول3-
ارائ��ه گرد يد ه و  Pمش��اهد ه ش��د ه (،)P>0/05
جامعیت موانع مورد ش��ناسایی را تأييد ميکند .
اين بد ان معناست ک��ه تمامی هفد ه مانع جذب
سرمایهگ��ذاری خارجی بر پروژههای باالد ستی
صنعت نفت مؤثر است.
پس از مشخص ش��د ن سلسلهمراتب د رخت
تصميم ،پرسشنامهاي شامل چهار جد ول زوجي
اس��ت (جد ولي مرب��وط به مقايس��ههاي زوجي
ش��اخصها و سه جد ول مربوط به مقايس��ههاي
زیرش��اخصها د ر زير گروه) طراحي شد و د ر
اختي��ار خبرگان قرار گرفت .پس از جمعآوري
پرسش��نامهها (جد اول مقايس��ههاي زوجي) ،با
استفاد ه از نرمافزار  ECنظرات افراد با يكد يگر
تلفيق شد و رتبهبند ي نهايي سه شاخص و هفد ه
زیر ش��اخص بههمراه وزن نس��بي و نهايي آنها
بهد ست آمد (جد ول.)4-
همانطور که د ر جد ول 4-مش��اهد ه میشود
د ر بی��ن موان��ع اصل��ی ج��ذب سرمایهگذاری
خارجی د ر پروژهه��ای باالد ستی صنعت نفت،
موانع سیاسی با وزن نهایی  0/539مهمترین مانع
جذب سرمایهگذاری خارجی است .پس از آن
بهترتیب موان��ع اقتصاد ی با وزن نهایی  0/297و
موان��ع فرهنگی و حقوقی ب��ا وزن نهایی 0/164
مهمترین موانع ج��ذب سرمایهگذاری خارجی
هس��تند  .همچنین د ر بین موان��ع فرعی بهترتیب
قوانین تحری��م با وزن نهایی  ،0/134گس��ترش
بیش از حد بخ��ش د ولتی با وزن نهایی ،0/132
ع��د م ثبات سیاسی ب��ا وزن نهای��ی  ،0/12عد م
اجماع د اخلی با وزن نهایی  ،0/079مش��کالت
امنیتی با وزن نهایی  ،0/074بس��ته بود ن اقتصاد
ب��ا وزن نهای��ی  0/067و نبود ثب��ات اقتصاد ی
ب��ا وزن نهای��ی  0/066مهمتری��ن موانع جذب
سرمایهگذاری خارجی د ر پروژههای باالد ستی
صنعت نفت هستند .
نتیجهگیری

ی بد ون مشاركت فعال د ر
امروزه هیچ كشور 
ی و اقتصاد جهانی نمیتواند
بازرگانی بینالملل�� 
به رش��د و توسعهي مناسب د ست يابد  .بنابراین

چالشی كه د ر حال حاضر پیشروی كشورها 
ی
د ر حال توسعه از جمله ايران قرار د ارد  ،نحوهي
شركت مؤثر د ر این فعالیتهای بینالمللی است.
هد ف این تحقیق شناسایی و اولویتبند ی موانع
ج��ذب سرمایهگذاری خارج��ی د ر پروژههای
باالد ستی صنعت نفت با استفاد ه از روش AHP
است .نتایج تحقیق نش��ان مید هد د ر بین موانع
اصل��ی بهترتیب موانع سیاسی ،موانع اقتصاد ی و
موان��ع فرهنگی و حقوقی مهمترین موانع جذب
سرمایهگذاری خارجی د ر پروژههای باالد ستی
صنعت نفت هستند  .همچنین د ر بین موانع فرعی
بهترتی��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
مهمترین موانع ج��ذب سرمایهگذاری خارجی
د ر پروژههای باالد ستی صنعت نفت هستند .
سهم ناچی��ز ایران د ر ج��ذب سرمایهگذاری
مس��تقیم خارج��ی تلویح��اً بد ی��ن معناست که
کش��ور نیازمند اصالحات ساخت��اری اقتصاد ی
د ر قوانی��ن و مق��ررات جه��ت پش��تیبانی از
سرمایهگ��ذاری خارج��ی ،مالی��ات ،تج��ارت
خارج��ی ،مقررات ک��ار و آزاد سازی اقتصاد ی
اس��ت .فض��ای سرمایهگ��ذاری بای��د مبتنی بر
امنی��ت سرمایهگ��ذاری و بازد ه��ی اقتصاد ی و
سیاستگذاریها باشد تا بتواند موجبات جلب
اعتماد سرمایهگذاران خارجی را فراهم سازد .
خوش��بختانه د ر کش��ور م��ا ب��ا فراهم ش��د ن
بس��ترهای الزم جه��ت رفع تحریمه��ا ،تصویب
قانون تش��ویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
و د و حرک��ت مثب��ت دیگ��ر یعن��ی تکنرخی
ش��د ن ارز و تعد ی��ل قانون مالیاته��ا ،راه برای
جذب ای��ن گونه سرمایهگذاریها هموار ش��د ه
اس��ت .ام��ا محد ود یتهایی مثل تع��د د قوانین،
مقررات د ست و پاگی��ر ،برخورد های سلیقهای،
انحصارات وسيع د ولتی و غیرد ولتی ،بسته بود ن
(آزاد نبود ن) اقتصاد کشور و نگرش منفی نسبت
به سرمایهگذاری خارج��ی همچنان سد راه این
حرکت اقتصاد ی محس��وب میشوند  .بههر حال
باید پذیرفت که پیوستن به اقتصاد جهانی نيازمند
الزامات��ی است که یکی از آنها رش��د فزایند هي
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كاربردي-مقاالت تحليلي

 عالوه بر. سرمایهگذاری خارجی د اش��ته باش��د
 مشکالت امنیتی و بسته بود ن،متغیرهای یاد شد ه
اقتصاد نيز از د یگر عواملی هستند كه اثري منفی
ب��ر سرمایهگذاری مس��تقیم خارج��ی د ر ایران
. د اشتهاند
1.

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

Zamiri@nioc.co.ir

.جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است
از ای��نرو ت�لاش ب��رای افزای��ش امنی��ت
سرمایهگ��ذاری از طریق ثب��ات د ر سیاستهای
د ولت و ع��د م تغییر مد اوم قوانی��ن میتواند از
نخس��تین اولویتها برای تشویق سرمایهگذاری
پا نویس ها
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