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چکیده
سرریزهای فناورانه ،همواره به عنوان یکی از مهمترین آثار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح اقتصاد خرد مطرح
بوده است .در پژوهش حاضر تالش شده است تا موضوع ایجاد سرریزها و عوامل تعیینکننده آنها در مناطق آزاد مورد
مطالعه قرار بگیرد .با توجه به شرایط مناطق آزاد ایران ،سرریز فناورانه در قالب پیوندهای عمودی به عنوان متغیر وابسته
پژوهش و عوامل موثر بر سرریز فناورانه شامل انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه ،وجود نيروي انساني متخصص و ماهر،
دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات ،و وجود مراكز ارائه خدمات علمي و فني به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب
شدند .جامعه پژوهش را کارشناسان شاغل در شرکتهای سرمایهگذار خارجی در مناطق آزاد ایران تشکیل دادند .ابزار
جمعآوری دادهها ،پرسشنامه بود و روش حداقل مجذورات جزیی برای آزمون فرضیهها بهکارگرفته شد .نتایج نشان
دادند که تمامی عوامل یادشده بر ارتقاء پیوندهای عمودی در مناطق آزاد کشور تاثیر مثبت و معناداری دارند.
واژگان کلیدی :سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرریزهای فناورانه ،عوامل موثر بر سرریز فناورانه ،مناطق آزاد ایران،
روش PLS

 -*1کارشناسی ارشد مدیریت فناوری ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات
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 -2استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
 -3استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه پیام نور واحد تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

امروزه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از روشهای تامین مالی مورد توجه کشورها بهویژه
کشورهای در حال توسعه است و در دو دهه گذشته ،نقش مهمی را در روند جهانیشدن شرکتها و
توسعهی اقتصادی آنها ایفا کرده است .رشد سریع این پدیده توسط شرکتهای چندملیتی 1از اواسط دهه
هشتاد میالدی منجر به تﻐییرات قابل توجه در آزادسازی رژیمهای تجاری و سرمایهگذاری ،مقرراتزدایی
و خصوصیسازی در بسیاری از کشورها ،بهویژه کشورهای در حال توسعه شد ( .)Chadha, 2009در
مطالعات گوناگون ،مزایای متنوعی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ذکر شده است .این مزیتها عبارتند
از :ایجاد اشتﻐال ،اکتساب دانش و فناوری جدید ،توسعه منابع انسانی ،ادغام با تجارت جهانی ،ایجاد محیط
کسب و کار رقابتی ،توسعه شرکتهای داخلی و محلی ،شکلگیری جریانی از ایدهها و بهترین تجربهها به
سمت کشور میزبان و افزایش درآمدهای مالیاتی ( .)Klein, 2001به عبارت دیگر این نوع از سرمایهگذاری
آثار و سرریزهایی در سطﺢ خرد و کالن اقتصاد این کشورها به همراه دارد.
موضوع سرمایهگذاری خارجی در ایران نیز در دورههای مختلف با فراز و نشیبهایی همراه بوده
است و طی این سالها ،سیاستگذاران کشور تالش کردهاند با استفاده از ابزارهای سیاستی متنوع،
فضای سرمایهگذاری مناسبی برای شرکتهای خارجی فراهم سازند .بنابراین همانند برخی از دولتها
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1394

کوشیدهاند با استفاده از ابزارهایی مانند ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،سیاستهای اقتصاد باز را

مناطق به ویژه مناطق آزاد کیش و چابهار رشد کردند .شکل ( ،)1وضعیت سرمایهگذاری خارجی در مناطق
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آزاد کشور در فاصله سالهای  73تا  88را نشان میدهد .فعالیت شرکتهای خارجی در این مناطق غالبا در

در یک محدوده خاﺹ جﻐرافیایی تجربه نمایند و از این طریق جریان جذب سرمایهگذاری خارجی در
کشور را افزایش و شدت بخشند .از ابتداي فعالیت مناطق آزاد در کشور ،حجم عمدهاي از سرمایهگذاری
خارجي ،در این مناطق صورت گرفته به طوري که در بازه زماني ( )1373-1381حجم سرمایهگذاری
خارجي تحت پوشش قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجي در سرزمین اصلي برابر  396/4میلیون
دالر بوده ،ولي در همین مدت 1/8 ،میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجي در مناطق آزاد انجام شده است.
البته از سال ( 82یعني سال اول پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجي) ،رشد
سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد متوقف شده و بعد از آن تا سال  1385سیر نزولی داشته است .البته
سرمایهگذاری خارجي پوششي در سرزمین اصلي ،با روندي صعودي همراه بوده است .بعد از سال 1385
با تﻐییراتی که از نظر زیرساختی و قانونی در مورد مناطق آزاد کشور رﺥ داد ،سرمایهگذاری خارجی در این
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شکل( :)1روند سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد (سرمايه وارده) طي سالهاي (-)1372-1388
میلیون دالر (شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادی))1390( ,
حوزههایی از قبیل تصفیه آب ،خدمات نفت و گاز ،تولید کاالهای مصرفی با دوام و  ...بوده است که بخش
بر اساس ادبیات حوزه سرمایهگذاری خارجی ،حضور شرکتهای خارجی در کشورها میتواند در
شرایطی ،موجب ایجاد سرریزهای فناورانه در قالبهای مختلف مانند شکلگیری پیوندهای افقی و عمودی
با شرکتهای داخلی ،جابجایی نیروی کار و  ...شوند .به عبارت دیگر ،عالوه بر ورود سرمایه خارجی
به کشورها و افزایش سرمایهگذاری در آنها ،سیاستگذاران در تالش هستند تا با ایجاد فضای مناسب،
شرایط را برای برقراری تعامل میان شرکتهای خارجی و داخلی فراهم کنند و از این طریق از مزیتهای
سرمایهگذاری خارجی در جهت افزایش توانمندی فناورانه شرکتهای داخلی استفاده نمایند .بنابراین،
بررسی و ارزیابی این موضوع در مناطق آزاد به عنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ورود سرمایه خارجی به
کشور ضرورت دارد؛ موضوعی که در مطالعات داخلی مورد غفلت قرار گرفته است .بیشتر پژوهشهایی که
تاکنون انجام شده ،فقط به کلیات سرمایهگذاری خارجی و موانع جذب آن از منظر اقتصاد کالن در مناطق
آزاد پرداختهاند .همﭽنین در منابع خارجی نیز ،موضوع سرریزهای فناورانه در سطﺢ کشورها و با استفاده
از روشهای اقتصادسنجی مورد مطالعه بوده که از ادبیات این حوزه برای عمق بخشیدن به بخش مرور
ادبیات این پژوهش استفاده شده است .پژوهش حاضر با هدﻑ بررسی و ارزیابی آثار سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در مناطق آزاد در قالب سرریزهای فناورانه و عوامل موثر بر شکلگیری این سرریزها انجام شد.
در این مقاله ابتدا به مرور ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته میشود .سﭙس مدل مفهومی و فرضیهها ارائه
میگردد .در ادامه روش انجام پژوهش تشریﺢ میشود .در نهایت پس از تجزیه و تحلیل یافتهها ،نتایﺞ
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بیشتر آنها به روش سرمایهگذاری مشترﻙ 2با سرمایهگذار ایرانی تاسیس شدهاند.
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پژوهش به طور خالصه در بخش جمعبندی ارائه میگردد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2سرریز فناورانه
سرریز فناورانه ،عبارت است از فرآیند اکتساب (مستقیم و غیرمستقیم) فناوری ناشی از حضور شرکتهای
خارجی در کشور میزبان که معموال این حضور طی فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی توسط این
شرکتها قابل حصول است (طباطبائیان و همکاران .)1384 ،به عبارت دیگر بهرهمندشدن کشورهای میزبان
از سرریز دانش و فناوری انتقالیافته از شرکتهای خارجی به شرکتهای وابسته و یا شرکتهای کشور
میزبان که ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد ،سرریز فناورانه گفته میشود (.)Imad, 2002
تا کنون مقایسهها و مطالعات تجربي مختلفي در مورد سرریزهاي فناورانه سرمایهگذاری مستقیم خارجي در
کشورهاي درحالتوسعه صورت گرفته است .باور عمومي در تمامي این مطالعات بر این امر استوار است
که شرکتهاي تاسیسشده توسط سرمایهگذاران خارجي ،فناوريهاي جدید ،مهارتها ،روشهاي نوین
بازاریابي و فنون مدیریتي را از مسیرهاي مختلف به شرکتهاي داخلي انتقال ميدهند ()UNCTAD, 2009
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( .)Marin & Bell, 2006()Ikiara, 2003در مطالعات مختلف اثبات شده است که سرریزهاي فناورانه
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حاصل از حضور شرکتهاي خارجي باعﺚ رشد بهرهوري در شرکتهاي محلي شده است ()Xu, 2000
( .)UNCTAD, 2005()Lichtenberg & De la Potterie, 1996()Sun, 2010البته در برخي از مطالعات
نتایﺞ نشان دادهاند که سرریزهاي حاصل از سرمایهگذاری مستقیم خارجي ،آثار منفي بر شرکتها
و اقتصاد کشور میزبان داشته و یا اینکه تاثیرات حاصل از این نوع سرمایهگذاری ضعیف بوده است
( .)Ghali & Rezgui, 2008()Haddad & Harrison, 1993()Ozturk, 2007از طرﻑ دیگر ،طبق فرضیه
اثر جانشیني 3ارائه شده توسط پینگ و کوینگﭽانگ ( ،)2008جریان ورودي سرمایهگذاری مستقیم
خارجي ممکن است اثر منفي بر فعالیتهاي تحقیقوتوسعه داخلي داشته باشد؛ زیرا خرید فناوري از
خارج از مرزها به عنوان یک جانشین براي نوآوريهاي داخلي محسوب ميشود .این جانشیني ،هنگامي
جذابتر ميشود که فعالیتهاي تحقیقوتوسعه داخلي ،پرمخاطره باشند و یا فناوري واردشده دارای
استانداردهاي باالیي باشد (.)Ping & Qingchang, 2008
در مطالعات انجام شده در حوزه سرریزهاي فناورانه ،مسیرهایي که منجر به شکلگیري این سرریزها
ميشوند معرفي شده است .در یک دستهبندی کلی این مسیرها عبارتند از:

 )1پیوندهای عمودي با خریداران یا تامینکنندگان
 )2پیوندهای افقي از طریق نمایش 4و رقابت
 )3جابجایي نیروي کار
به عبارت دیگر ،این مسیرها ،سازوکارهای اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر ارتقاء توانمندی
فناورانه در کشورها هستند .بطور اجمالی ،توانمندي فناورانه عبارتست از مجموعهاي از دانشها و
مهارتها که کشورها و سازمانها براي کسب ،جذب ،بکارگیري ،تطبیق و توسعه یک فناوري به آنها
نیاز دارند (.)Lall, 1992
 -1-1-2پیوندهای عمودي با خريداران يا تامينكنندگان
این سرریز زماني رﺥ ميدهد که شرکتهاي خارجي تصمیم بگیرند تا تولید شرکتهاي کشورهاي
در حال توسعه را خریداري نمایند و با نشان تجاری خود به فروش برسانند .از آنجا که شرکتهاي
کشورهاي درحالتوسعه ،غالبا در ارائه محصوالت خود در بازارهاي جهاني با مشکالتي روبرو هستند،
رقابت را میان تامینکنندگان کشورهاي در حال توسعه افزایش ميدهد .شرکتهاي چندملیتي از طریق
ایجاد ارتباطات رو به جلو 5و رو به عقب 6به کشورهاي میزبان منفعت ميرسانند .ارتباطات رو به عقب،
به روابطي اطالﻕ ميشود که شرکتهاي چندملیتي با تامینکنندگان خود برقرار ميکنند .منظور از
ارتباطات رو به جلو ،روابطي است که شرکتهاي چندملیتي با مشتریان خود -چه مصرﻑکنندگان نهایي
محصوالت نهایي و چه تولیدکنندگاني که از کاالهاي تولید شده شرکتهاي چندملیتي به عنوان کاالهاي
واسطهاي در تولیدات خود استفاده ميکنند -برقرار ميسازند .البته ،صرﻑ ایجاد ارتباط ،منجر به انتقال
یا سرریز فناوري نميشود و برخي شواهد تجربي نشان ميدهد که عواملي بر این امر تاثیرگذارند .این
عوامل عبارتند از :اندازه و وسعت بازار و توانایيهاي کشور میزبان ،وجود منابع و مواد اولیه و تسهیالت
ارزانتر در کشور میزبان و تفاوت زیاد میان کیفیت کاالهاي تولید در کشورهاي مقصد و مبدا .البته در
ارتباطات رو به عقب ،شرکتهاي خارجي ميتوانند از طریق ارائه کمکهاي فناورانه به تامینکنندگان
مانند برگزاري کارگاههاي آموزشي و  ،...باعﺚ باالرفتن کیفیت محصوالت آنها شوند و یا زمینههاي
نوآوري در این شرکت را ارتقاء دهند.
خلق ارتباطات رو به عقب در کشورهاي میزبان ،به شدت به شیوه تامین وروديهاي آنها بستگي دارد.
در این حالت بوميکردن با اندازه کوچکي انجام ميشود و در طول زمان توسعه پیدا ميکند .در حالي که
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انتقال و انتشار فناوري در بازار این کشورها ،موجب بهرهبردن شرکتهاي آنها ميشود؛ زیرا این امر
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ارتباطات رو به جلو از طریق ارتباط با خریداران محصوالت شرکتها ایجاد ميشود .این شیوه ميتواند
شامل آن دسته از توزیعکنندگان محلي باشد که از دانش شرکتهاي خارجي استفاده ميکنند و یا در
مورد مواد نیمهساخته شرکتهایي باشد که محصوالت خود را با کیفیت باالتر و یا قیمت پایینتر عرضه
مينمایند .ایجاد ارتباطات به سمت تامین مواد اولیه از طریق باالبردن مزیتهاي رقابتي ،ميتواند منجر
به کاهش قیمت شود که مصرﻑکنندگان نیز از این کاهش قیمت سود ميبرند ()Pack & Saggi, 1999
( .)Dutse, et al., 2011مکینتایر و همکاران ( )1996معتقدند که کیفیت ،عامل محرکی برای انتقال فناوری از
طریق ارتباطات رو به عقب باشد .هنگامیکه یک شعبه خارجی بخواهد محصوالت تولیدی خود را صادر کند،
باید از استانداردهای کیفی بازارهای جهانی برخوردار باشد .همﭽنین محصوالت واسطهای تامینکنندگان ،نیز
باید از کیفیت باال برخوردار باشند .مکینتایر و دیگران ( )1996پی بردند که شرکتهای سرمایهگذار خارجی
معموال در آموزش تامینکنندگان محلی تردید به خود راه نمیدهند (.)Mcintyre, et al., 1996
 -2-1-2پیوندهای افقي از طريق نمایش و رقابت
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ارتباطات افقي ،شبیه ارتباطات عمودي هستند؛ با این تفاوت که به جاي تامینکنندگان و خریداران ،شرکتهاي
وابسته به شرکتهاي خارجي و چندملیتي ،ارتباطات ناملموسي با رقباي محلي ایجاد میکنند و بر آنها تاثیر
ميگذارند .این نوع از سرریز فناوری ،از طریق نمایش و یا تحت تاثیر رقابت بوجود ميآید .در نمایش ،ایجاد
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ارتباط بنگاههاي محلي با فناوريهاي برتر شرکتهاي خارجي ،آنها را وادار ميسازد که روشهاي تولید را
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ارتقا بخشند .هنگامي که یک شرکت خارجي ،نوعي از فناوري نوین را در کشور میزبان به کار ميگیرد که در
اقتصاد کشور میزبان هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است ،شرکتهاي رقیب محلي شروع به تقلید از این فناوري
ميکنند و هنگامي که شرکت خارجي در استفاده از یک دانش فني موفق ميشود ،راه را براي مهندسي معکوس
شرکتهاي محلي آماده ميسازد (.)Michele & Teoman, 2005()Saggi, 2000()Dutse, et al., 2011
ورود یک شرکت خارجي ،رقابت را افزایش میدهد که این خود یک مشوﻕ برای ارتقاء فناوریهای بومی
محسوب میشود .این مساله به نوبه خود رقابت بیشتری را به ارمﻐان میآورد که حتی باعﺚ سرعت پذیرش
سریعتر فناوری جدید میگردد ()Sjöholm, 1997؛ اما با این وجود سازمان تجارت جهانی 8معتقد است که
سرمایهگذاری مستقیم خارجي ،شرکتهای بومی کشورهای در حال توسعه را با سرعت بیشتری نسبت به
کشورهای توسعهیافته از دور خارج میکند و این امر نیز به دلیل مزایای فناورانه برتر آنهاست .این نکته
یک جنبه منفی بسیار مهم است که در کشورهاي در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد (.)WTO, 1998
 -3-1-2جابجايي نيروي كار
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روش دیگري که ميتواند منجر به ایجاد سرریزهاي فناورانه شود ،جابجایي نیروي کار است .افرادي که توسط

شرکتهاي وابسته به شرکتهاي چند ملیتي استخدام ميشوند ،دانش نهفته در فناوريها و نحوه مدیریت
آن شرکت را ميآموزند .زماني که کارکنان ،کارفرماي خود را تﻐییر ميدهند و یا اقدام به راهاندازي یک بنگاه
جدید ميکنند ،ميتوانند از این راه ،فناوري را توسعه دهند .شرکتهاي سرمایهگذار خارجي ،اغلب با پرداخت
مبلﻐي به عنوان حق کارایي به کارکنان خود ،که در واقع نوعي پرداخت اضافي است ،تالش ميکنند که از
جابجایي نیروي کار و سرریزهاي مربوط به آن جلوگیري نمایند .حساسیت این امر تا آنجاست که افشاي
اطالعات محرمانه شرکت به مدیران بنگاههاي محلي ،ميتواند خطر باالیي را براي شرکت به دنبال داشته
باشد و به همین دلیل این شرکتها از مدیران غیربومي براي مدیریت شرکتهاي خود در کشورهاي میزبان
استفاده ميکنند ،اما غالب سرمایهگذاریهاي خارجي در کشورهاي در حال توسعه ،در بخشهایي است که
تﻐییرات فناورانه کمتري در آنها رﺥ ميدهد و در نتیجه نقل و انتقال نیروي کار در این کشورها کمتر خواهد بود
(.)Dutse, et al., 2011()Galina Hale, 2006()Glass & Saggi, 2002()Fosfuri & Rønde, 2001
در ادبیات موضوع سرریز فناورانه حاصل از سرمایهگذاری مستقیم خارجي ،عوامل مختلفي به عنوان عوامل
تعیینکننده در شکلگیري سرریزها معرفي شدهاند .گاچینو ( )2007در مطالعه خود ،چارچوبي را براي
چگونگي شکلگیري سرریزهاي فناورانه از شرکتهاي سرمایهگذار خارجي ارائه کرده است که در آن،
عوامل تعیینکننده ،به عنوان متﻐیر مستقل بر شکلگیري سرریزها تاثیر ميگذارند .این عوامل عبارتند از
ظرفیت جذب و شکاﻑ فناوري در کشور میزبان ،ویژگيهاي شرکتهاي داخلي ،ویژگيهاي سرمایهگذار
خارجي و ( ...شامل سیاستهاي دولت ،زیرساختها و.)Gachino, 2007( )...
ظرفیت جذب معموال به عنوان توانایی یک شرکت برای استفاده از دانش و اطالعات موجودی که از
طریق تعامل با سایر سازمان (نظیر شرکتهای دیگر ،کاربران ،تامینکنندگان دانش مانند نهادهای پژوهشی)
بدست میآید ،تعریف ميشود ( .)Giulian & Bell, 2005ظرفیت جذب ،نیازمند توانایی تشخیص ارزش
اطالعات و دانشی است که برای فرآیند نوآوری شرکت ،ضروری قلمداد میشود تا بتواند آنرا جذب،
شبیهسازی و تﻐییر شکل دهد و در نهایت از آن بهرهبرداری کند ( .)Todorova & Durisin, 2007بنابراین
ظرفیت جذب دسترسی یک شرکت را عالوه بر استفاده (پردازش و تجاری سازی) از دانش و اطالعات،
از طریق همکاری با دیگر بازیگران افزایش میدهد .به عقیده الل ( ،)1992ظرفیت جذب ،کارکرد پایﺔ
مهارتی شرکت ،تالش فناورانه داخلی و ارتباطات آن با منابع خارجی دانش میباشد .هنگامی که شرکتی
میخواهد توانمندی فناورانه خود را ارتقاء دهد باید بتواند که فناوریهای جدید را کسب و جذب نماید و

بررسی عوامل شکلگیری سرریزهای فناورانه حاصل از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران
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این بدان معنی است که باید دارای سطﺢ مشخصی از ظرفیت جذب باشد ( .)Lall, 1992محققان بر نقش
مهم و کلیدی فعالیتهای تحقیقوتوسعه و همﭽنین در اختیار داشتن نیروي انساني متخصص و ماهر 11در
ارتقاء سطﺢ توانمندی فناوری بنگاه و افزایش ظرفیت بنگاه جهت جذب فناوریهای جدید تاکید دارند
(.)Gachino, 2007()Lall, 1992
ژو ( )2000نشان داد که یک کشور برای بهرهگیری از انتقال فناوری ،نیاز دارد تا به یک سطﺢ حداقلی از
سرمایه انسانی دست یابد ( .)Xu, 2000در پژوهشی دیگر ،نقش نیروي کار ماهر در شکلگیري جریان
سرمایههاي خارجي با فناوريهاي پیشرفته و ایجاد سرریزهاي فناوري به اثبات رسید .رابطه میان ظرفیت
جذب کشورها و شکلگیري سرریز از دو طریق قابل بررسي است؛ روش اول ،مطالعه نحوه جابجایي
نیروي کار میان شرکتهاي خارجي و بومي است .در کشورهاي کمترتوسعهیافته به دلیل باالبودن سطﺢ
دستمزدها در شرکتهاي خارجي ،سطﺢ کمتري از سرریزها رﺥ ميدهد؛ به عبارت دیگر ،تفاوت سطﺢ
دستمزدها ،مانعي براي گردش نیروي کار و در نتیجه کاهش سرریزها از این طریق است .روش دوم ،مطالعه
پیوندهاي ایجادشده میان شرکتهاي خارجي با مشتریان و تامینکنندگان محلي است .در این مورد ثابت
شده است که پیوندهاي کمتري میان شرکتهاي خارجي با تامینکنندگان محلي در کشورهاي داراي سطﺢ
پایین ظرفیت جذب شکل ميگیرد ( .)Rodriguez-Clare, 1996در مطالعات انجام شده توسط الل و ناروال
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( )2004در زمینه پیوندهاي روبه عقب (به عنوان یکی از مسیرهای سرریز فناورانه) ،عوامل تعیینکنندهای از

30

جمله توانایی اقتصاد میزبان برای کسب منفعت از طریق ارتباط با شرکتهاي چندملیتي ،قابلیتهای فناورانه
نسبی گیرنده و انتقالدهنده برای شکلگیری سرریزهای فناورانه عنوان شده است؛ به عبارت دیگر هر چه
شکاﻑ میان آنها بیشتر باشد ،شدت ارتباطات ضعیفتر خواهد بود (.)Lall & Narula, 2004
عامل دیگري که در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است ،تاثیر عامل ویژگيهاي شرکتهاي داخلي بر
شکلگیري سرریزهاي فناورانه است .در این پژوهشها ،مشخص شد که شرکتهاي داخلي که صادراتگرا
هستند و حداقل  30درصد از محصوالت آنها به صادرات اختصاﺹ ميیابد ،بهره بیشتري از سرریزهاي
فناورانه حاصل از حضور شرکتهاي خارجي در کشور میزبان ميبرند (.)Blomstrom & Sjoholm, 1999
در پژوهشی که نسبت میان اندازه شرکت و تاثیرپذیري از سرریزها را مورد بررسي قرار ميداد ،مشخص
شد که شرکتهاي با اندازه کوچک (با کارکنان کمتر از  50نفر) و اندازه متوسط (با کارکنان  50تا  100نفر)
از سرریزهاي سرمایهگذاری مستقیم خارجي از طریق برقراري پیوندهاي عمودي با آنها بیشتر سود ميبرند
( .)Sinani & Meyer, 2004نونو و فونتورا ( )2007نشان دادند که شرکتهاي خصوصي و دولتي هر کدام
به نحوي ميتوانند از سرریزهاي سرمایهگذاری مستقیم خارجي استفاده کنند .بطوریکه شرکتهاي دولتي از

طریق رقابت با شرکتهاي خصوصي به سرریزها دست ميیابند و شرکتهاي محلي این کار را از طریق
نمایش انجام ميدهند (.)Nuno & Fontoura, 2007
یکي از متﻐیرهایي که میتوان در رابطه با ویژگي سرمایهگذاری مستقیم خارجي ميتوان مطرح کرد ،کشور
مبدا سرمایهگذار است .بانگا ( )2003نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم ژاپن در هند ،سرریزهاي بیشتري
براي شرکتهاي محلي در مقایسه با سرمایهگذاری مستقیم ایاالت متحده آمریکا در هند داشته است؛ این
تفاوتها در سطﺢ فناوريهاي انتقالیافته خود را نشان دادند ( .)Banga, 2003هو و جفرسون ()2002
در چین ،مقایسهاي را میان سرمایهگذاران خارجي از کشورهاي ماکائو ،هنگکنگ و تایوان با سرمایهگذاران
خارجي از مبدا کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي توسعه اقتصادي اروپا 12در بخش الکترونیک و
پوشاﻙ انجام دادند .نتایﺞ این مقایسه ،اثر مستقیم و منفي سرمایهگذاری از کشورهاي عضو این سازمان را بر
بهرهوري شرکتهاي محلي نشان داد؛ زیرا این کشورها داراي سطوح باالتري از فناوري بودند و در نتیجه
قدرت رقابتي آنها در بازارهاي محلي بیشتر بود .برخي دیگر از مطالعات ،تاثیر میزان مالکیت سرمایهگذار
الل و ناروال ( )2004نیز ابراز کردهاند که انگیزهها و راهبردهای شرکتهاي چندملیتي براي انجام
سرمایهگذاری دارای اهمیت است .شعبههایی که در جستجوي بازار داخلي هستند ،نسبت به شرکتهای
صادارتي ،به دلیل الزامات کیفی و مشخصات فنی پایینتر ،معموال به صورت بومی خرید میکنند .شعبههای
شرکتهاي چندملیتي با احتمال بیشتری با کشورهای میزبان ادغام میشوند؛ کشورهایي که میتوانند منابع
ساده مورد نیاز شرکتهاي چندملیتي را تامین کنند (.)Lall & Narula, 2004
در میان عوامل تعیینکننده سرریزهاي فناورانه سرمایهگذاری مستقیم خارجي ،عوامل دیگري از قبیل
سیاستهاي تجاري کشور میزبان شناسایي شدهاند .کوکو ( )2001در مقایسهاي که میان شرکتهاي
سرمایهگذار خارجي تاسیسشده در دوره اجراي سیاست جایگزیني واردات (قبل از  )1973با دوره آزادسازي
اقتصادي (با دوره بعد از  )1973در اوروگوئه انجام داد ،اثر سیاستها را در دوره اول ،مثبت و در دوره دوم،
منفي ارزیابي کرد؛ به عبارت دیگر در رژیمهاي اقتصادي درونگرا ،ميتوان تاثیرات بیشتري از سرریزهاي
فناورانه بر بهرهوري شرکتهاي محلي را انتظار داشت ( .)Kokko, et al., 2001نیلي و همکاران (،)1382
عواملي از قبیل اندازه بازار کشور میزبان ،میزان توسعه اقتصادي و سرمایه انساني ،آزادسازي اقتصادي،
امنیت اقتصادي ،قوانین کشور میزبان ،توسعه بازارهاي مالي ،مشوﻕهاي مالیاتي را بر فرآیند انتقال
فناوري از مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجي موثر دانستهاند (نیلي و همکاران .)1382 ،بنابراین ،عامل
سیاستهاي دولت نیز از جمله عوامل تاثیرگذار بر شکلگیري سرریزهاي فناورانه تلقي شده است .از
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جمله سیاستهاي اثرگذار دیگر ميتوان به ایجاد شرایط جذاب و مناسب براي تبادل دانش ،تمرکز
بر بخشها و محصوالت منتخب با فناوري باال 14و اختصاﺹ مشوﻕهاي مناسب به آنها ،حمایت از
ارتقاء قابلیتهاي فناورانه شرکتهاي بومي ،حمایت از تحقیقوتوسعه دولتي و خصوصي ،بهبود در
آموزشهاي فناوريبنیان ،تشویق به شکلگیري پیوندها و حفاظت از حقوﻕ مالکیت معنوي اشاره کرد
(()Giovanni, 2004اخالقي و بیابانگرد()1379 ،طباطبائیان و همکاران.)1384 ،
جدول ( ،)1بطور خالصه عوامل تعیینکننده سرریزها به همراه شاخصهاي مربوط را معرفي مينماید.
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،هدﻑ این مطالعه بررسی چگونگی شکلگیری آثار سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در سطﺢ اقتصاد خرد در قالب »سرریزهای فناورانه« در مناطق آزاد است .این مناطق در برخی از
جدول ( :)1عوامل موثر در شكلگيري سرريز فناورانه و شاخصهای مربوط به آنها
عوامل

وجود تالشهاي فناورانه در
شرکتهاي داخلي(مانند فعالیتهاي
تحقیقوتوسعه و )...

()Lall, 1992
()Nuno & Fontoura, 2007

در اختیار داشتن نیروي انساني ماهر
و متخصص

()Xu, 2000
()Nuno & Fontoura, 2007

مدت همکاری سرمایهگذار خارجی با
شریک محلی

(طباطبائیان و همکاران)1384 ،

نحوه مدیریت سرمایهگذار خارجي

()Blomstrom & Sjoholm, 1999
(طباطبائیان و همکاران)1384 ،
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 -1ظرفیت جذب فناوری در
شرکتهاي محلي

شاخصها

منابع

اندازه شرکتهاي داخلي
(از نظر تعداد نیروي انساني)

()Nuno & Fontoura, 2007

ایجاد زیرساختهاي فناورانه در
مناطق

()Dutse, et al., 2011

ارائه مشوﻕهاي مالیاتي و تعرفهاي
به سرمایهگذاران خارجی در صنایع
منتخب با فناوري باال

()Lall & Narula, 2004
(نیلي و همکاران)1382 ،

توسعه آموزشهاي فني در مناطق
سیاستهای تجاری دولت

()Karima & William, 2008
()Lall, 1992
()Dutse, Okwoli, & kurfi, 2011
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سیاستهای صنعتی و فناوری دولت

(نیلي و همکاران)1382 ،

 -2ویژگيهاي سرمایهگذار خارجي

 -3ویژگيهاي شرکتهاي داخلي

 -4سایر عوامل
(سیاستهاي دولت ،زیرساختهاي
فناورانه و )...

صادراتگرا بودن شرکتهاي داخلي

()Blomstro¨m & Sjo¨holm, 1999

()Kokko, et al., 2001

کشورهای توانستهاند با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،عالوه بر تاثیر در سطﺢ اقتصاد کالن (مانند
ایجاد اشتﻐال و توسعه صادرات) ،در سطﺢ اقتصاد خرد نیز از طریق شکلگیری سرریزهای فناورانه در آنها
بر توسعه فناوری و ارتقاء توانمندی فناورانه تاثیرگذار باشند.
 -3-2مناطق آزاد اقتصادی و سرریزهای فناورانه سرمایهگذاری خارجی در آنها
موضوع مناطق آزاد اقتصادی 15محدوده وسیعی از مفهومها را در برمیگیرد .مفهومهایی از قبیل مناطق
آزاد تجاری ،16بنادر آزاد ،17مناطق پردازش صادرات ،18مناطق صادرات آزاد و . ...با اینکه این مفهومها،
تفاوتهایی در شکل و محتوا دارند اما در یک تعریف گسترده میتوان گفت که »این مناطق ،محدودﺓ
جﻐرافیایی مشخصی در داخل مرزهای یک کشور هستند که قوانین حاکم بر کسبوکار در آنها با قوانین
موجود در قلمرو آن کشور متفاوت است .تفاوتهای عمده این مناطق ،در زمینه موقعیتهای سرمایهگذاری،
تجارت و رسوم بینالمللی ،مالیات و محیط نظارتی حاکم بر آن میباشد .این تفاوتها باعﺚ میشود محیط
کسبوکار این مناطق ،در مقایسه با محیط داخل کشور و از منظر سیاستی و اثربخشی افزونتر اجرایی،
مطابق با گزارش فیاس ( ،)2008این مناطق برای  4هدﻑ سیاستی ویژه ایجاد میشوند (:)FIAS, 2008
 -1جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی :بسیاری از برنامهها در این مناطق برای جذب سرمایهگذاران
خارجی بوده است و این موضوع در مناطقی از قبیل خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده میشود.
 -2ایجاد اشتﻐال :این برنامهها را در تونس و جمهوری دومینیکن میتوان پیگیری کرد .هر چند این
موضوع ،نمیتواند به عنوان یک عامل تسریعکننده در فرآیند تحوالت اقتصادی آنها مطرح باشد،
اما هنوز هم یک برنامه قوی برای ایجاد شﻐل در سیاستهای اقتصادی این کشورهاست.
 -3حمایت از راهبرد تحوالت اقتصادی گستردهتر :این مناطق ،ابزاري ساده هستند برای اینکه یک
کشور بتواند صادراتش را توسعه دهد و در آن تنوع ایجاد کند .این موضوع در مناطق ویژه تایوان،
چین ،موریس و جمهوری کره مشاهده ميشود.
 -4آزمایشگاهي برای تجربهکردن سیاستها و ایدههای اقتصادی جدید :در کشور چین ،بسیاری از
تحوالت و سیاستهاي اقتصادي جدید در زمینههای مالی ،قانونی ،نیروی کار و حتی سیاستهای
قیمتی برای اولین بار در این مناطق آزمایش و تجربه شدند و بعد به قسمتهای دیگر اقتصاد
سرایت پیدا کردند.
این مناطق ،ابزاري ساده و در عین حال با اهمیت براي تسهیلگذار یک اقتصاد مبتني بر جایگزیني واردات به
اقتصاد صادراتگراتر ميباشند؛ در واقع تکامل مناطق آزاد بازگوکننده سیاستهاي توسعهاي و صنعتي شده
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تناسب بیشتری با اقتصاد آزاد 19دارد.)Farole, 2011( «.
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و حذﻑ موانع تعرفهاي براي حمایت از صنایع نوزاد است که نشاندهنده نقش کاتالیزوري این مناطق
ميباشد ( .)Madani & Dorsati, 1999()Schrank, 2001بنابراین ميتوان اینگونه تعبیر کرد که مناطق
آزاد نیز با توجه به اینکه بخشي از محدوده یک کشور محسوب ميشوند ،با استفاده از جذب سرمایه
خارجي و به تبع آن ،دانش فني و انتقال آن به کشور میزبان ،این کشورها را به تدریﺞ به سمت سیاست
توسعه صادرات سوﻕ ميدهند و براي رقابت در سطﺢ جهان آماده ميکنند (رضایي و تقوي.)1389 ،
به عقیده صاحبنظران ،تاسیس و ایجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي به واسطه جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجي در آنها ،یکي از مهمترین دالیل شکلگیري سرریزهاي فناورانه ،جذب و انتقال فناوري
در کشورهاست (()White, 2011()Wei, 2000اخالقي و بیابانگرد .)1379 ،شواهد قابل توجهي از نقش
کاتالیزوي این مناطق در ارتقاء صنعتي و شکلگیري سرریزهاي فناورانه در اقتصادهاي صنعتيشده شرﻕ
آسیا به ویژه در جمهوري کره و چین حکایت دارد (.)FIAS, 2008
از ابتداي پیگیري سیاست ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در کشورهاي مختلف ،همواره دو دسته
طرفدار و منتقد در برخورد با سیاستهای توسعه فناوری از طریق این مناطق وجود داشته است.
منتقدان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجي از طریق مناطق آزاد ،اعتقاد دارند که این مناطق همواره
سرمایهگذاری مستقیم خارجي ”ضعیف“ را جذب ميکنند؛ به عبارت دیگر ،سرمایهگذاری مستقیم
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1394

خارجي در مناطق آزاد ،بیشتر در بخشهاي با فناوری پایین ،مهارتهاي کم و فعالیتهاي پیشپاافتاده

34

جذب ميشود؛ در نتیجه سرریزهاي فناورانه ناشي از حضور آنها در مناطق ،ناچیز خواهد بود .اما
طرفداران این موضوع استدالل ميکنند که این مناطق ابزاري اثربخش براي جذب (سرمایهگذاری خارجي
و بسیاري از صنایع با کیفیت و فناوري باال) هستند؛ به عبارت دیگر این مناطق ميتوانند از طریق جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجي ،شکاﻑ فناوري با کشورهاي توسعهیافته را از طریق مسیرهای مختلف
سرریزهاي فناورانه کاهش دهند .البته با توجه به فضای کسبوکار در مناطق آزاد ،صاحبنظران دو
مسیر »برقراری و ارتقاء پیوندهای عمودی« و »جابجایی کارکنان« را از جمله مسیرهای اصلی شکلگیری
سرریز فناورانه در این مناطق میدانند (.)Aggarwal, 2007()White, 2011
از سوی دیگر ،یکي از عوامل موثر اصلی در شکلگیري سرریزهاي فناورانه در این مناطق ،افزایش ظرفیت
جذب از طریق اجراي برنامههاي آموزش فنيوحرفهاي توسط دولت معرفی شده است .عواملي دیگري
همﭽون ایجاد زیرساختهاي فناورانه ،ارائه مشوﻕهاي ویژه به صنایع منتخب ،تشویق سرمایهگذاران
خارجي به ایجاد پیوند با شرکتهاي محلي از جمله تعیینکنندهاي شکلگیري سرریز فناورانه در این
مناطق هستند (.)White, 2011()Karima & William, 2008

 -3مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

چارچوب نظری پژوهش حاضر ،بر اساس دیدگاهها ،نظریهها و مطالعات تجربی که در حوزه اثرات
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد خرد که با عنوان سرریزهای فناورانه از آن یاد میشود ،تدوین
گردید .البته چارچوب ارائه شده توسط گاچینو ( ،20)2007مبناي این کار قرار گرفت ،اما در تعیین متﻐیرهای
اصلی و تدوین شاخصهاي مورد نیاز ،از نتایﺞ سایر مطالعات بویژه مطالعات انجام شده در زمینه مناطق
آزاد نیز بهره برداري شد .بنابراین ،متﻐیر مستقل پژوهش» ،عوامل موثر بر سرریز فناورانه« میباشد که به طور
مستقیم بر »سرریزهای فناورانه« (به عنوان متﻐیر وابسته) تاثیرگذار خواهند بود .شکل( ،)2چارچوب نظري
پژوهش حاضر را نشان ميدهد .به دلیل شرایط حاکم بر مناطق آزاد کشور و رشتﺔ فعالیت سرمایهگذاران
خارجي در آنها ،در این پژوهش تنها ،عوامل موثر بر »ارتقاء پیوندهاي عمودي« مورد مطالعه قرار گرفت.
سوال اصلی این پژوهش این بود که عوامل تعیینکننده و موثر بر سرریزهای فناورانه سرمایهگذاری خارجی
برای پاسخ به این سوال و بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،این فرضیهها مورد آزمون قرار گرفتند:
 )1انجام فعالیتهاي تحقیقوتوسعه در بنگاههاي داخلي ،موجب ارتقاء پیوندهاي عمودي با
سرمایهگذاران خارجي در مناطق آزاد شده است.
 )2وجود نیروي انساني متخصص و ماهر در بنگاههاي داخلي ،موجب ارتقاء پیوندهاي عمودي با
سرمایهگذاران خارجي در مناطق آزاد شده است.

عوامل موثر بر سرريز فناورانه
انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه

سرريز فناورانه
ارتقاء پیوندهای عمودی

وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر
در بنگاههای داخلی

دسترسی به فناوری اطالعات و
ارتباطات در مناطق آزاد

وجود مراکز ارائه کننده خدمات
علمی و فنی در مناطق آزاد

شکل ( :)2مدل مفهومی پژوهش
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در مناطق آزاد ایران چه تاثیری ارتقاء پیوندهای عمودی به عنوان یکی از مسیرهای سرریز فناورانه داشتهاند؟
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 )3دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق آزاد ،موجب ارتقاء پیوندهاي عمودي بنگاههاي
داخلي با سرمایهگذاران خارجي در مناطق آزاد شده است.
 )4وجود مراکز ارائهکننده خدمات علمي و فني در مناطق آزاد ،موجب ارتقاء پیوندهاي عمودي
بنگاههاي داخلي با سرمایهگذاران خارجي در مناطق آزاد شده است.

 -4روش پژوهش

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر برای بررسی رابطه بین عوامل موثر بر سرریز فناورانه با عوامل موثر بر
سرریز فناورانه در مناطق آزاد ،فرضیههایی تنظیم شده است ،میتوان آن را در دسته مطالعات آزمون فرﺽ
قرار داد .البته بر اساس برخی از سواالت و بررسیهای انجام شده ،بخشی از یافتههای پژوهش نیز از نوع
مطالعات توصیفی میباشد .همﭽنین به این علت که با هدﻑ استفاده از نتایﺞ آن در سیاستگذاری فناوری در
حوزه مناطق آزاد کشور انجام شده است در زمره مطالعات کاربردی قرار میگیرد .این پژوهش با دو روش
پیمایشي و همبستگي انجام گرفته و برای جمعآوری اطالعات آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه ،حاوی  20سوال بود که قسمت اول ( 14سوال) آن مربوط به عوامل موثر سرریز و قسمت دوم
( 6سوال) مربوط به پیوندهای عمودی در مناطق آزاد میشد .همﭽنین با توجه به اینکه روابط بین متﻐیرها
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1394

با یکدیگر مورد بررسي قرار ميگیرد ،روش اجرا همبستگي است .با توجه به اینکه حجم جامعه آماری این
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پژوهش (یعنی تعداد افراد خبره آشنا به موضوع پژوهش که در شرکتهای سرمایهگذار خارجی مناطق آزاد
شاغل هستند و همﭽنین کمبودن تعداد این شرکتها) کم بود (جدول ( ،))2برای بررسی تاثیر متﻐیرها،
بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها و همﭽنین بررسی روابط و فرضیهها ،روش حداقل مجذورات
جزئی 21بکارگرفته شد .این روش در دو مرحله یا گام اجرا و تفسیر میشود :آزمون مدل اندازهگیری یا
بررسی پایایی و اعتبار ابزارهای اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری یا بررسی روابط و فرضیههای پژوهش.
آزمون مدل اندازهگیری شامل بررسی پایایی (همسانی درونی )22و روایی (اعتبار واگرا )23سازهها و ابزارهای
پژوهش میشود (غیاثوند .)1387 ،جهت بررسی پایایی سازهها فرنل و الکر ( )1981سه مالﻙ را پیشنهاد
میکنند که عبارتند از -1 :پایایی هر یک از گویهها -2 ،پایایی ترکیبی
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هریک از سازهها و  -3متوسط

واریانس استخراج شده .25در مورد پایایی هر یک از گویهها ،بار عاملی  0/6و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی
تاییدی ،نشانگ ِر سازه خوب تعریف شده است .برای بررسی پایایی ترکیبی هر یک از سازهها ،از ضریب
دیلون  -گلداشتاین 26استفاده شد ( .)Fornell & Larcker, 1981از آنجا که حداقل مجذورات جزئی بر
خالﻑ رگرسیون چندگانه ،27از نمرات عاملی آزمودنیها برای تحلیل استفاده میکند ،در نظر گرفتن بار عاملی

هر یک از گویهها در محاسبه شاخص پایایی ضروری است .این در حالی است که ضریب آلفای کرونباﺥ
وزن برابری به گویهها میدهد و پایایی را کمتر نشان میدهد ،بنابراین از ضریب دیلون  -گلداشتاین
استفاده شد ( .)Manuel, et al., 2009مقادیر قابل پذیرش ضریب دیلون  -گلداشتاین  ،باید  0/7یا بیشتر
باشند .نشانگر سوم بررسی پایایی ،میانگین واریانس استخراج شده می باشد .فرنل و الرکر (،)1981
مقادیر متوسط واریانس استخراج شده  0/5و بیشتر را توصیه میکنند و این امر به معنای آن است که سازه

مورد نظر حدود  50درصد و یا بیشتر واریانس نشانگرهای خود را تبیین میکند (Fornell & Larcker,

 .)1981برای بررسی روایی یا اعتبار واگرای سازهها ،چین ( )1988توصیه میکند که جذر متوسط واریانس
استخراج شده یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد ( .)Chin, 1988این امر
نشانگر آن است که همبستگی آن سازه با نشانگرهای خود بیشتر از همبستگیاش با سازههای دیگر است.
طبق جدول ( ،)2تعداد  34پرسشنامه توسط مدیران و کارکنان  10شرکت سرمایهگذار خارجی مستقر در
 5منطقه آزاد کشور تکمیل شد که فعالیت این شرکتها به طور کلی در حوزه تولید و ارائه خدمات نفت
است .درصد سرمایهگذاری خارجی در این شرکتها نیز به صورت  %49خارجی و یا  %100خارجی بود.
در روش حداقل مربعات جزئی ،آزمون فرضیهها ،از طریق بررسي ضرایب مسیر و مقادیر واریانس تبیین
شده  R2امکانپذیر است .همﭽنین در این پژوهش ،از روش خودگردانسازی( 28با  200زیر نمونه) براي
محاسبه مقادیر آماره تی جهت تعیین معناداري ضرایب مسیر استفاده شد .ضرایب مسیر براي تعیین سهم
هر یک از متﻐیرهاي پیشبین در تبیین واریانس متﻐیر مالﻙ مورد استفاده قرار ميگیرند و مقادیر  R2نشانگر
جدول ( :)2نام منطقه آزاد و تعداد تکمیلکنندگان در هر یک از شرکتهای سرمایهگذار خارجی
نام منطقه آزاد
ارس
انزلی
چابهار
قشم
کیش

نام سازمان یا سرمایهگذار خارجی تکمیلکننده پرسشنامه
شرکت X1
شرکت X2
شرکت X3
شرکت X4
شرکت X5
شرکت X6
شرکت X7
شرکت X8
شرکت X9
شرکت X10
جمع

تعداد
7
7
5
9
6
34
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و گاز ،تولید قطعات خودرو ،تولید لوازم تفریحی و ورزشی ،صنایع مبلمان ،و تولید قطعات الکترونیکی
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واریانس تبیین شده متﻐیر مالﻙ توسط متﻐیرهاي پیشبین است .عالوه برآن ضریب  Q2استون-گیسر

29

برای بررسی توانایی پیشبینی متﻐیرهای وابسته از روی متﻐیرهای مستقل استفاده میشود .مقادیر مثبت این
ضریب نشانگر توانایی پیشبینی است (.)Vinzi, et al., 2010

 -5تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش

در جدول ( )3و ( ،)4بارهای عاملی ،ضریب دیلون  -گلداشتاین و متوسط واریانس استخراج شده هر یک از
سازهها ارائه شدهاند .با توجه به اینکه متﻐیر وجود مراکز ارائه خدمات علمی و فنی از یک گویه تشکیل شده
است ،شاخصهای پایایی و اعتبار مربوط به آن در جدول ( )3گزارش نشده است (مقادیر آنها یک میباشد).

همﭽنین با توجه به اینکه سواالت شماره  3و  6پرسشنامه ،مربوط به متﻐیر انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه
در تحلیل عاملی اولیه ،دارای بارهای عاملی  0/33و  0/5بودند (کمتر از حد تعیین شده) ،از تحلیل نهایی حذﻑ
شدند .همﭽنین گویه شماره ( 8مربوط به متﻐیر وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر) به دلیل داشتن بار
عاملی  0/26و گویه شماره ( 2متﻐیر ارتقاء پیوندهای عمودی) به دلیل داشتن بار عاملی  0/58حذﻑ گردیدند.
الزم به ذکر است که با حذﻑ یک سوال از متﻐیر وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر ،تعداد سواالت این
متﻐیر به  1رسید که شاخصهای پایایی آن نیز برابر  1بود و این مورد نیز در جدول ( )3گزارش نگردید.
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با توجه به جدول ( ،)3شاخص پایایی ترکیبی برای متﻐیرهای انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه ،0/92
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دسترسی به فناوری اطالعاتوارتباطات  0/85و ارتقاء پیوندهای عمودی  0/84میباشد که از حد تعیینکننده
آن یعنی  0/7بیشتر است .شاخص جذر میانگین واریانس استخراجشده متﻐیرها نیز به ترتیب  0/70 ،0/86و
 0/52میباشد که از حد مجاز آن یعنی  0/5بیشتر است .بار عاملی تمامی گویهها نیز بیشتر از  0/5میباشد.
جدول ( :)3شاخصهای پایایی نهایی متغیرهای عوامل تعیینکننده سرریز فناورانه و ارتقاء پیوندهای عمودی
انجام فعالیتهای تحقیقوتوسعه
بارعاملی
گویه
0,9211
4
0,9334
7
ρc
0,92
AVE
0,86

دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات
بارعاملی
گویه
0,8561
1
0,8218
2
ρc
0,85
AVE
0,704

ارتقاء پیوندهای عمودی
بارعاملی
گویه
0,601
1
0,5927
2
0,6546
3
0,7825
4
0,7754
5
0,7091
6
ρc
0,84
AVE
0,519

این شاخصها نشانگر پایایی مناسب ابزارهای پژوهش هستند.
در جدول ( ،)4نتایﺞ مربوط به بررسی اعتبار ابزارها ارائه شده است .همانطور که در این جدول دیده
میشود ،جذر میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی متﻐیرها بیشتر از مقدار همبستگی آن با متﻐیرهای
دیگر است .به عنوان مثال ،این مقدار برای متﻐیر ارتقاء پیوندهای عمودی  0/7و بیشتر از تمامی همبستگیها
میباشد .این یافته نشانگر اعتبار مناسب ابزارها است.
نتایﺞ بررسی فرضیههای پژوهش در جدول ( ،)5گزارش شده است .با توجه به مقادیر ضریب مسیر و آماره
تی ،تمامی فرضیههای پژوهش مورد تایید قرار میگیرد.
شاخص  R2نیز نشان میدهد که متﻐیرهای پیشبین (متﻐیرهای مستقل) حدود  82درصد از تﻐییرات ارتقاء
پیوندهای عمودی را تبیین میکنند .شاخص  Q2نیز در پژوهش حاضر  0/2بدست آمد که با توجه به

ردیف

متﻐیر

2

وجود نیروي انساني متخصص و ماهر

4

وجود مراکز ارائه خدمات علمي و فني

1

3

5

1

انجام فعالیتهاي تحقیقوتوسعه

2

0,83

0,682

دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات

0,681

ارتقاء پیوندهای عمودی

0,581

0,536

4

3

5

-

-

-

-

0,725

0,92

-

-

0,692

0,72

1

-

0,548

0,797

0,613

0,603

1

-

-

جدول ( :)5نتایج بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیات
 -1اثر انجام فعالیتهاي تحقیقوتوسعه بر
ارتقاء پیوندهای عمودی
 -2اثر وجود نیروي انساني متخصص و ماهر
بر ارتقاء پیوندهای عمودی
 -3اثر دسترسي به فناوري اطالعات و
ارتباطات بر ارتقاء پیوندهای عمودی
 -4اثر وجود مراکز ارائه خدمات علمي و فني
بر ارتقاء پیوندهای عمودی
R2

Q2

ضریب مسیر

خطای استاندارد
برآورد

آماره تی
(بوت استراپ)

سطﺢ معنی
داری

0,145

0,11

2,29

0,05

0,224

0,12

2,86

0,05

0,37

0,12

3,76

0,05

0,32

0,11

3,45

0,05

0,82
0,2
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جدول ( :)4ماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده (قطر ماتریس) هر یک از
متغیرهای پژوهش
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مثبتبودن آن میتوان گفت ،متﻐیرهای مستقل به صورت معناداری قادر به پیشبینی متﻐیر ارتقاء پیوندهای
عمودی هستند.

 -6جمعبندی

بر اساس ادبیات حوزه سرمایهگذاری خارجی و نتایﺞ حاصل از تحلیل آماری میتوان ادعا کرد که
سرریزهاي فناورانه حاصل از سرمایهگذاری مستقیم خارجي در مناطق آزاد به خودي خود شکل
نميگیرند و باید عواملي از قبیل افزایش ظرفیت جذب ،سیاستهاي دولت و  ...به صورت هماهنگ
شرایطي را براي شکلگیري و ارتقاء آنها فراهم سازند؛ در غیر اینصورت سرمایهگذاری خارجي به
تنهایي نميتواند آثار مثبتي در سطﺢ خرد و کالن اقتصاد داشته باشد.
همانطور که اشاره شد ،محققان بر نقش مهم و کلیدی فعالیتهای تحقیقوتوسعه و همﭽنین در اختیار
داشتن نیروي انساني متخصص و ماهر در ارتقای سطﺢ توانمندی فناوری بنگاه و افزایش ظرفیت بنگاه
جهت جذب فناوریهای جدید تاکید دارند .از طرﻑ دیگر ،این موضوع به اثبات رسیده است که دانش
بالقوه و فناوری نهفته در سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بدون وجود ظرفیت جذب در کشور میزبان،
رشد و توسعه اقتصادی را محدود میکند و یا اصوال اثری بر آن ندارند؛ به عبارت دیگر فعالیتهاي
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تحقیقوتوسعه باعﺚ افزایش ظرفیت جذب در بنگاههاي داخلي میشود و در نتیجه امکان استفاده از

خارجی است .اجرای برنامههای آموزش فنی و حرفهای در کشورها و به طور ویژه در مناطق آزاد میتوانند
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موجب بهبود مهارت نیروی انسانی و افزایش ظرفیت جذب شود .نتیجه آزمون این پژوهش نیز نشان

دانش و فناوري در اختیار سرمایهگذار خارجي ،بواسطه برقراري پیوندهاي عمودي با آن فراهم خواهد
شد .در حقیقت باید گفت انجام فعالیتهاي تحقیقوتوسعه توسط بنگاههاي داخلي ،اهمیت باالیي براي
سرمایهگذاران خارجي دارد؛ زیرا در اینصورت ،این اطمینان نزد سرمایهگذار خارجي بوجود ميآید که
بنگاههاي داخلي از یک سطﺢ حداقلي توانمندي فناورانه براي قرار گرفتن در زنجیره تامین آنها برخوردار
هستند و بر همین اساس ،برقراري پیوندهاي عمودي میان سرمایهگذاران خارجي و بنگاههاي داخلي
امکان پذیر خواهد شد .با آزمون فرضیهها در این پژوهش نشان داده شد که یکي از عوامل اصلی موثر
در شکلگیري سرریزهاي فناورانه در مناطق آزاد کشور ،افزایش ظرفیت جذب در مناطق از طریق انجام
فعالیتهاي تحقیقوتوسعه توسط شرکتهاي داخلي است.
موضوع دیگر ،نقش نیروی انسانی ماهر برای افزایش ظرفیت جذب شرکتها در تعامل با سرمایهگذار

داد که وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص موجب ارتقاء پیوندهاي عمودي میان بنگاههاي داخلي و
سرمایهگذاران خارجي در مناطق آزاد شده است و بنگاههای داخلی در این مناطق توانستهاند از این طریق،
ظرفیت جذب فناوری را افزایش و پیوندهای عمودی خود را با سرمایه گذاران خارجی ارتقاء دهند.
همﭽنین مشخص شد که وجود زیرساختهاي فناورانه در مناطق بر ارتقاء پیوندهاي عمودي در مناطق اثر
مثبتي داشته است .البته سیاست دولت در مناطق آزاد کشور ،ایجاد زیرساختهاي مورد نیاز مناطق با استفاده
از منابع درآمدي است که سازمان هر منطقه بواسطه ارائه خدمات گمرکي و مسافري ارائه ميدهد .با توجه
به حجم باالي سرمایه مورد نیاز براي تامین زیرساختها در مناطق آزاد ،سازمانهاي مناطق به دلیل عدم
تخصیص بودجه مستقل از سوي دولت و همﭽنین پایین بودن درآمد آنها براي تامین منابع مالي مورد نیاز،
نتوانستهاند زیرساختهاي کافي و با کیفیت جهاني را در مناطق ایجاد نمایند؛ اما همین سرمایهگذارهای اولیه
نیز توانسته است تاثیر مثبتی بر شکلگیری پیوندهای عمودی داشته باشد.
در سالهای اخیر ،سازمانهای مناطق آزاد کشور ،سیاست ایجاد مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی و
زمینهای را برای افزایش فعالیتهای تحقیقوتوسعه در مناطق و بهبود کیفیت محصوالت تولیدی در آنها و
همﭽنین تسهیل ارائه مجوزها و استانداردهای فنی به بنگاههای داخلی و سرمایهگذاران خارجی فراهم سازند
و این اقدامات موجب ارتقاء پیوندهای عمودی در مناطق آزاد شده است.
با توجه به نتایﺞ بدست آمده ،در مجموع میتوان گفت که سرمایهگذاری خارجي به تنهایي نميتواند
آثار مثبتي در سطﺢ خرد و کالن اقتصاد داشته باشد و براي شکلگیري و ارتقاء سرریزهاي فناورانه
حاصل از سرمایهگذاری مستقیم خارجي در مناطق آزاد باید عواملي از قبیل ظرفیت جذب ،سیاستهاي
دولت و  ...به صورت هماهنگ شرایط الزم را فراهم سازند .همﭽنین الزم است اهمیت فعالیتهاي
تحقیقوتوسعه توسط بنگاههاي داخلي ،برای برقراري پیوندهاي عمودي میان سرمایهگذاران خارجي و
بنگاه هاي داخلي باید مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در کشور ميتواند به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجي در کشور
کمک کند اما فضاي سرمایهگذاری حاکم بر کشور و به دنبال آن مناطق آزاد باید براي انجام سرمایهگذاری
داخلي و خارجي مساعد باشد .بنابراین میتوان با تقویت ساختارهای مناطق آزاد کشور ،بازنگری در قوانین
و مقرارت مرتبط با سرمایهگذاری خارجی (مانند نظام مشوﻕهای قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی) ،و
ایجاد زیرساختهای فیزیکی (مانند حمل و نقل ،آب ،انرژی و ،)...زیرساختهای فناورانه (شامل فناوری
اطالعات و ارتباطات) ،مراکز و آزمایشگاههای تحقیقاتی و زیرساختهای نرم (مانند تدوین قوانین و
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همﭽنین موسسههای ارائهدهنده خدمات فنی در این مناطق را در پیش گرفتهاند و از این طریق توانستهاند
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. فضای سرمایهگذاری در مناطق را بهبود بخشید،)مقررات مالکیت معنوی
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