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 FDI  خارجی مستقیم گذاري سرمایهفروش در جذب تاثیر ابزارهاي پیشبرد 
 ) ي نفتی ایرانها مطالعه موردي در شرکت ملی پخش فرآورده(

  
  *مهدي کریمی

  دانشگاه پیام نور تهران، )گرایش بین الملل(یریت بازرگانی کارشناسی ارشد مد
  اداره کل سوختگیري هواپیمایی کشور: محل اشتغال

 18/7/94: پذیرش         6/3/94: ریافتد

  یدهچک
، موضـوع آثـار جـذب    شـود  مـی کـه در زمینـه تجـارت خـارجی هـر کشـور مطـرح         اي یکی از مسایل عمـده 

ـ  و خـارجی  مـالی  منـابع  تـأمین . باشـد  مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می گذاري سرمایه  کـارگیري  هب
 و اقتصادي توسعه و رشد به دستیابی در توفیق کشورها براي نیازها پیش و ابزار از یکی آن متنوع يها روش

 گذاري سرمایه خارجی، مالی تأمین گوناگون يها روشبین  .است ها آن اي توسعه کالن اهداف نمودن محقق
جـذب  . است میزبان کشورهاي منظر از ویژه به ها روشتأثیرگذارترین  و کارآمدترین از یکی خارجی مستقیم
اغلـب کشـورهاي    در )FDI(اقتصـادي   یرهـاي متغ یناز مهم تر یکیعنوان  به یخارج یمستقم گذاري سرمایه

از  اي بخـش عمـده   توانـد  مـی ینـه  زم یـن دست گرفتن ابتکار عمل در ا که به ییجهان مورد توجه است تا جا
 یجي خـار هـا  سـرمایه  یرندهو پذ میزبان ، در کشورهايیانم یندر ا.اهداف اقتصادي کشورها را تحقق بخشد

 یاز چگونگ یآگاه. اثرگذار باشند یخارج مستقیم گذاري سرمایهتوانند بر جذب  میوجود دارند که یی ابزارها
 یممسـتق  يهـا  سـرمایه کشـور در جـذب    یـري اقتصـادي  گ یمبر تصم تواند می یشبردپ يابزارها یناثرگذاري ا

  .واقع گردد یدمف یخارج
  

  یشبرد فروشپ يابزارها ي،د اقتصادرش یم خارجی،مستق گذاري یهسرما: کلیدي کلمات
 

  مقدمه
به طور موفقیـت آمیـز    را عمل فروش ها سازمانعوامل موثر بر آن  هاي اخیر با ظهور پیشبرد فروش و در سال

عمـل فـروش در بازاریـابی جدیـد فقـط انتقـال        باشد و می ها سازماندهند که این یک فرصت براي  انجام می
فروش  یشبردپ. کننده نهایی است کننده به مصرف یا از توزیع کننده و به توزیعمالکیت یک کاال از تولیدکننده 

 ینـد گـذاردن در فرآ کننـده و اثر  ارتباط بـا مصـرف   یجاداست که به قصد ا یو اقدامات ها یتمجموعه همه فعال
                                                        

* Karimi604@gmail.com  
 

 کاربردي 



  

FARAYANDNO       

 55شماره / 1395پائیز / صی علمی ترویجیفصلنامه تخص  80

مـدي،  مح مهدوي عـادلی و فـیض  ( .شود یانجام م یخدمات خاص یااو و سوق دادن او به سمت کاال  گیري یمتصم
1391(  

فروش  هاي یشبردپ یهکه با ارا یندمشخص نما یدبا ها شرکتفروش،   یشبردزمان با استفاده روزافزون از پ هم
فروش  هاي یشبردبدون توجه به آثار بلندمدت پ یابانبازار هرگاه. هستند یبه چه اهداف یابیبه دنبال دست

کوتاه  ییراتاند، تنها تغ فروش نموده هاي یشبردپ هئامحصوالت و برند شرکت، اقدام به ار یگاهو جا یرتصو يرو
  )2009اوه و وون ،( .شده است یجادفروش ا یزاندر م یمدت
 یهدف خاص طراح یکبه  یبیافروش به منظور دست هاي یشبردپ يمربوط به اجرا هاي یتفعال یتمام

 ینفروش به تدو هاي یشبردز پا یکنقش هر  یینو تع یتموقع یلو تحل یهبا تجز یدبا یابانبازار. شوند مین
فروش  هاي یشبردکه برنامه مربوط به پ یندنما یینتع یدآنها با. بپردازند یابیبازار یکپارچهبرنامه ارتباطات 

. باشد یاز جامعه هدف م یمعطوف به چه بخش  برنامه ینشده است و ا یطراح یبه چه اهداف یابیدست يبرا
را ملزم  یابانفروش، بازار هاي یشبردمربوط به پ يها برنامه يبرا يیرگ اهداف روشن و قابل اندازه یینتع
  )1390کوهی و همکاران ،( .یندیشندمدت ب فروش در کوتاه يماورا یزيکه به چ سازد یم

یی که نقش بسیار مهمی در سرنوشت اقتصادي کشور دارنـد و بایـد از منظـر    ها سازماندر این راستا از جمله 
در  .باشـد  مـی ي نفتـی ایـران   هـا  شرکت ملی پخـش فـرآورده  مورد توجه قرار گیرند، ابزارهاي پیشبرد فروش 

در  یـز کشـور و ن  مقرراتـی  و یقـانون  يفضـا  یگذار در طراحـ  کشور، قانون يو توسعه اقتصاد يبازساز يراستا
ا ر یخارج گذاري سرمایهو  یخارج ین مالیسوم و چهارم مباحث مرتبط با تأم يا توسعه يها چارچوب برنامه

مهـم در   یفـروش نقشـ   یشـبرد پ يکه ابزارها ییاز آنجا .مورد توجه قرار داد یاختصاص و بعضاً یژهو یبا نگاه
عنـوان یکـی    هخارجی ب اي کشورها دارند، در واقع استفاده از منابع سرمایه يو توسعه اقتصاد ها سرمایهجذب 

دالت اقتصادي کشـورها را تشـکیل   هاي اصلی در بین کشورهاي مختلف جهان، بخش مهمی از مبا از سیاست
است کـه بـا هـدف حفـظ کنتـرل بـر        یخصوص گذاري سرمایه ینوع یم خارجیمستق گذاري سرمایه. دهد می

عوامل مؤثر در جلب . به دست آورد یشرکت خارج یکدرصد سهام داراي حق رأي را در  10حداقل  یهسرما
 .دسـته بنـدي نمـود    یاسـی و عوامـل س  یقیتشـو و  یتیاقتصادي، حما یعی،بخش طب 4توان به  میرا  یهسرما

  )1383داوودي و شاهمرادي، (
 مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  جـذب  در فروش پیشبرد ابزارهاي بررسی تاثیردر این راستا هدف از تحقیق حاضر 

  .باشد می )ایران نفتی يها فرآورده پخش ملی شرکت در موردي مطالعه( FDI خارجی
  

  بیان مسئله
 کـار  بـه  دیگـر  خـدمات  یـا  و کاالهـا  تولیـد  بـراي  اي سرمایه کاالهاي آن در که است نديفرآی گذاري سرمایه

 جامعـه  یک تولیدي اي سرمایه امکانات و کاال هاي ذخیره افزایش به مربوط حقیقت در گذاري سرمایه. رود می
 یــتاهم رو ایــن از و کشورهســتند ارزي درآمــد از تــوجهی قابــل بخــش ي کننــده تــأمین گــاز و نفــت .اســت

 در و کشـور  نفـت  تولیدات کل منابع این از صحیح استخراج و برداري بهره. دارند ملی اقتصاد در انکارناپذیري
 بـدهی  ازجملـه  مختلـف  طریـق  از مـالی  تـأمین  اسـت  بـدیهی  .دهد می افزایش را آن از حاصل درآمد نتیجه
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 کـه  بپـذیریم  اگـر  امـا . باشـد  مـی  پـذیر  امکان خارجی هاي سرمایه جذب داخلی، انداز پس از استفاده خارجی،

 نباشـند  انداز پس و گذاري سرمایه بین شکاف پوشاندن به قادر توسعه حال در کشورهاي داخلی اندازهاي پس
 آن در نباشـند  برخـوردار  کامـل  ثبـات  از و داشـته  قرار ابتدایی مراحل در نیز آنها سهام و سرمایه بازارهاي و

 هـاي  روش تـرین  ازمهـم  یکـی . برداشت قدم خارجی ي سرمایه جذب هاي ازروش استفاده درجهت باید صورت
 سیسـتم  طریـق  از توانـد  مـی  کـه  است داخلی انداز پس نفت صنعت در گذاري سرمایه براي الزم منابع تأمین
. دهـد  افـزایش  را مـالی  درآمد فزاینده صورت به و شود تولید ي کاروچرخه جریان وارد مالی بازارهاي یا بانکی

 ي سـرمایه  ي هزینه که چرا آید می حساب  به نفت درصنعت گذاري سرمایه منبع بهترین ملی ندازا پس درواقع
 بـه  ایـران  جملـه  از توسـعه  حال در کشورهاي اکثر در اما. قراردارد سطح ترین پایین در ملی اقتصاد براي آن

 صـورت  هـم  انـدازي  سپ اگر و بوده پایین سطح در ملی انداز پس حجم درآمدها، سطح بودن پایین ي واسطه
 همـین  بـه . شـد  نخواهد منجر سرمایه تشکیل به نهایت در و بوده اقتصادي غیرمولد يها بخش در غالبا گیرد
 .هسـتند  مواجـه  نفـت  بخش در گذاري سرمایه براي مالی منابع کمبود با توسعه درحال کشورهاي غالباً دلیل

 جلـب  بـه  خـود،  نیـاز  مـورد  مـالی  منابع سرمایه کمبود جبران براي ایران جمله از کشورها گونه  این بنابراین
 .نیازمندنـد  نفت، صنعت ازجمله بنایی زیر و تولیدي هاي فعالیت در خارجیان مشارکت و خارجی هاي سرمایه

  )1389 ،درخشان(
 برداشت ازدیاد عملیات به نیاز و هستند خود عمر دوم نیمه در ایران گاز و نفت میادین از بسیاري که آنجا از

 منافع داراي همسایه کشورهاي با گاز و نفت میادین از بسیاري در همچنین و شود جبران تولید افت تا دارند
 کشـورها  ایـن  و هسـتیم  میـادین  این در عادالنه برداشت براي مناسب حقوقی رژیم فاقد که هستیم مشترك
 و توسعه زمینه در و اند داده نجاما خارجی گذاري سرمایه مشارکت با میادین این در را هنگفتی گذاري سرمایه

 ضـعف  و دولتـی  مـالی  منـابع  کمبود خاطر به ایران و هستند ایران از جلوتر بسیار میادین این از برداري بهره
 شـاه ( .بـردارد  گـام  میـادین  ایـن  از بـرداري  بهـره  و توسعه درزمینه مناسبی طور به نتوانسته داخلی تکنولوژي

  )1388 همکاران، و حسینی
ب  در و خصوصـی  بخـش  وسـیله  بـه  بیشـتر  خـارجی  غیرمستقیم و مستقیم گذاري هسرمای  يهـا  شـرکت  قاـل

 بلنـد  رشـد  بـه  دسـتیابی . شـود  می یاد سرمایه خصوصی جریان عنوان به آن از و گیرد می صورت چندملیتی
 نآ ملـی  اقتصـاد  در گـذاري  سـرمایه  منابع بهینه تخصیص و تجهیز با کشوري هر در اقتصادي مداوم و مدت
 سـرمایه  بـازار  ویـژه  بـه  عمیـق  و گسـترده  مالی بازارهاي هدف، این به رسیدن براي و است پذیر امکان کشور

 در گذاري سرمایه توان از استفاده سرمایه بازار توسعه يها راه از یکی اینکه به توجه با و. است ضروري کارآمد
. گشـت  لنائـ  نیز اقتصاد توسعه و رشد به توان می صحیح عملکرد و ریزي برنامه صورت در که است مالی سبد

 داخلـی  مالی يها نظام در اصالحات اجراي همانا خارجی، گذاري سرمایه بیشتر چه هر جذب براي راه بهترین
 و مـالی  يهـا  زمینـه  در سـاختاري  اصالحات. کشورهاست به گذاران سرمایه ورود براي زمینه ساختن مهیا و

 شـدن  فراهم موجب اصالحاتی چنین. شود می تلقی مطلوب تحول و تمثب پیام یک از بیش چیزي اقتصادي،
 بـر  و گـردد  مـی  مسـتمر  گـذاري  سـرمایه  جهـت  خـارجی  گـذاران  سـرمایه  بـراي  متعددي يها انگیزه و مزایا

 و مثبـت  تـأثیر  شـان،  سـرمایه  کـارگیري  بـه  و انتقـال  منظـور  بـه  کشـور  یک انتخاب براي آنها گیري تصمیم
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 مطـرح  کشـور  هـر  خـارجی  تجـارت  زمینـه  در کـه  اي عمده مسایل از یکی واقع در .دگذار می اي کننده تعیین
علیشـیري و شـمس   ( .باشـد  می واردات و صادرات بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب آثار موضوع ،شود می

  )1392،عراقی
 قیممسـت  گـذاري  سـرمایه . اسـت  خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سرمایه شدن، جهانی نمودهاي ترین اصلی از یکی
 امکانـات  کـه  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  ویـژه  بـه  کشورها، اغلب و باشد توسعه و رشد براي ابزاري تواند می

 خـود  صـنعتی  – اقتصادي رشد و اقتصادي هاي طرح اجراي براي دارند، تري  پائین نقدینگی و کمتر اقتصادي
 حساس و ترین مهم از یکی ی،داخل مالی يها نظام شدن متحول. هستند خارجی هاي سرمایه جذب دنبال به

 گذاري سرمایه .آید می حساب به)  FDI(  خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب روند بر مؤثر پارامترهاي ترین
 تـأمین  براي پایدار و باثبات منابع جمله از خارجی مستقیم غیر گذاري سرمایه با مقایسه در خارجی مستقیم

 سـرمایه  کمبـود  جبـران  بـراي  عاملی بلکه ندارد را خارجی راضاستق مشکالت تنها نه که است خارجی مالی
  )1390کوهی و همکاران ،(. دای می حساب به کشورها

ـ  باز، اقتصاد سوي به حرکت مستلزم تجاري موفقیت و گسترده بازارهاي به رسیدن میان این در  کـارگیري  هب
. باشد می مختلف بازارهاي در گوناگون شتریانم يها خواسته و نیازها به مدبرانه نگاه و بازاریابی يها استراتژي

 محصـول  براي محسوسی ارزش افزایش باعث که است نهایی کنندگان مصرف روي مدت   کوتاه فعالیت هرگونه
 هـاي  صـورت  به است ممکن شود، می ایجاد فروش پیشبرد وسیله به که محسوسی ارزش. شود محصول نام یا

 عـدد  یـک  ازاي بـه  یـا  و قیمت کردن  کم مجانی، هاي نمونه کردن، پست بابت مجانی پرداخت مانند مختلف
. دارد مختلفی مزایاي بازاریابی، ارتباطی ابزار یک عنوان به فروش پیشبرد. باشد دادن، مجانی عدد یک خرید،
 از. دهـد  مـی  کـاهش  محصـول  بـا  رابطـه  در را خریـدار  ریسک خریدار، براي محسوس مزایاي ایجاد بر عالوه

 مراحل به معموال فروش فرایند. است مشتري به بهتر پاسخگویی کننده فراهم فروش پیشبرد کت،شر دیدگاه
 مرحلـه  مشـتري،  بـا  تمـاس  یـا  نزدیکـی  از قبل مرحله یابی، مشتري یا جستجوگري: شود می تقسیم مختلفی

. فـروش  از پـس  هـاي  پیگیري و قرارداد بستن اعتراضات، کردن برطرف مشکل، حل نمایش، مشتري، با تماس
 يهـا  دروازه شـدن  گشـوده  و سوسیالیسـتی  يهـا  نظـام  سـقوط  .است متفاوت کشور هر در مرحله هر اهمیت

 تـا  شـد  موجـب  1990 و 1980 يهـا  دهـه  در خـارجی  مستقیم گذاري سرمایه روي به کمونیستی کشورهاي
 در شـده  متحـول  اقتصـادهاي  از بسـیاري . کنـد  پیـدا  بیشـتري  رونق جهان در خارجی گذاري سرمایه صنعت
 مزایایی از میان، این در و برداشتند گام شدن صنعتی سمت به ها سال این در التین آمریکاي و شرقی اروپاي
 يهـا  سرمایه که بود وضعیتی چنین در. نمودند استفاده نحو بهترین به کرده تحصیل و ارزان کار نیروي چون

 در هـا  آن رقـابتی  تـوان  افـزایش  و اقتصـادها  نای تکنولوژیکی توسعه براي را مهم کاتالیزور یک نقش خارجی
 )1389،کامپوس و کینوشیتا( .نمودند ایفا جهانی بازارهاي

 مـدیریت،  توانـایی  باالبردن روز، دانش تکنولوژي، سرمایه، جذب شامل خارجی مستقیم گذاري سرمایه فواید
 ضـعف  کـه  کـرد  خاطرنشـان  ایـد ب البتـه . است رقابت قدرت افزایش و ها پرداخت تراز بهبود اشتغال، افزایش

 از منفـی  پیامـدهاي  تواند می  خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب زمینه در ناصحیح سیاستهاي و مدیریت
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 را بیکاري تشدید نیز و کوچک تولید مقیاس با صنایع انهدام بلندمدت، در انحصاري بازار ساختار ایجاد قبیل

  )1389شاه آبادي و محمودي ،( .باشد داشته همراه به
 همچنـین  و گذاري سرمایه نیازهاي و ملی انداز پس منابع بین شکاف توسعه حال در کشورهاي از بسیاري در

 کـالن  اهـداف  تحقـق  بـراي  کشـورها  ایـن  کـه  می گـردد  موجب ارزي درآمدهاي و ها هزینه بین تعادل عدم
 .آورنـد  روي خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سرمایه ویژه به خارجی منابع به داخلی منابع تکمیل براي و اقتصادي

  )1382عباسی ،(
 از خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  جـذب  بر مؤثر عوامل گذاري، سرمایه انداز پس شکاف کاهش منظور به

 حقیقـی  رشـد  نـرخ  انسـانی،  سـرمایه  اقتصاد، بودن باز سرمایه، بازگشت نرخ همچون متغیرهایی نقش جمله
 خارجی، بدهی سیاسی، حقوق دسترس، در طبیعی منابع اقتصادي، زیربناهاي تورم، نرخ مالیات، نرخ اقتصاد،
کـامپوس و کینوشـیتا   (. گیـرد  مـی  قـرار  بررسـی  مورد بازار اندازه و داخلی ناخالص تولید به دولت مخارج نسبت
1389(  

 همچنین و گذاري سرمایه و انداز پس بین شکاف شدن پر موجب خارجی مستقیم گذاري سرمایه عمل، در
 دیگر مزایاي جمله از. شود می یافته تحقق مالیاتی درآمدهاي و دولت شده گذاري هدف مالیاتی درآمدهاي

 در مالی منابع بیشتر گردش تولید، مقیاس بزرگی از گیري بهره به توان می خارجی، مستقیم گذاري سرمایه
 و تجاري روابط بسط دلیل به کشورها این سیاسی قدرت و زنی چانه قدرت افزایش میزبان، کشور مالی نظام

 .نمود اشاره رقابت افزایش دلیل به خدمات و کاالها کیفیت افزایش همچنین و کشورها سایر با گذاري سرمایه
  )1382ملکی ، (

  :باشد می شکل دو به آن بر مؤثر عوامل و خارجی مستقیم گذاري سرمایه خصوص در اقتصاددانان يها تئوري
 يهـا  تئـوري  کـه  همچنان گذاري، سرمایه از بخشی عنوان به خارجی مستقیم گذاري سرمایه بررسی: نخست
  . دانند می اقتصادي رشد عوامل از یکی را گذاري سرمایه کالسیک، اقتصاد

راي  تـاریخی  نقـش  نگهداشـتن  محفوظ بر افزون اقتصادي جدید يها تئوري: دوم  دانـش،  ،گـذاري  سـرمایه  ـب
 خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  طریـق  از را آن از خشـی ب که نیز را مدیریتی جدید يها شیوه و تکنولوژي

  )2004فراوسن و جوزفسن ،(. دانند می مؤثر اقتصادي رشد در آورد، دست به توان می
 در. کننـد  می تالش سرمایه نوع این جذب براي کشورها خارجی، مستقیم گذاري سرمایه مهم نقش به توجه با

 توسـعه  حال در کشورهاي میان ویژه به رقابت این. است رقابتی ربسیا ،ها سرمایه این جذب جهانی بازار واقع
 جـذب  دنبـال  کشـورها  گونـه  ایـن . است بیشتر مالی منابع کمبود و توسعه به سریع دستیابی لزوم به باتوجه

گومس و ( .برند می کار به ها سرمایه نوع این جذب براي گوناگونی تمهیدات منظور بدین و هستند سرمایه انواع
  )2009،رائو 
 بـا  ایـران  نفتـی  يهـا  فـرآورده  پخـش  ملـی  شـرکت  توزیـع  و بازاریابی يها روش کارگیري به در میان این در

 و فنـی  امکانـات  متخصـص،  نیـروي  از اعم کافی منابع رقابتی، يها مزیت کارشناسان، و مدیران از گیري بهره
ارایـه   در سـازمان  ایـن  اهـداف  ینمهمتـر  جملـه  از راسـتا  دراین .نماید می عمل کارا و مشخص طور به غیره

  :از است عبارت فروشپیشبردهاي 
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  جدید محصوالت خرید و آزمایش به مشتریان تشویق) الف
  موجود محصوالت فروش افزایش) ب
  فعلی مشتریان حفظ) ج
  بازار از خاصی هاي بخش دادن قرار هدف) د

  )1391شاهبندرزاده و قریحه،( یکپارچه بازاریابی ارتباطات توسعه) هـ
 قابـل  ایران نفتی يها فرآورده پخش ملی شرکت در مشتریان جذب در فروش پیشبرد ابزارهاي تاثیر مورد در

  رونـق  وکسـادي،  رکـورد  مختلـف  هـاي  موقعیـت   حسـب بر یـا  و ومکانی زمانی مختلف شرایطدر که ذکراست
  :از عبارتند که دارد وجود خاصی هاي حربه بحران، یا معامالت

 کمتـر  قیمت بر را دارند،کیفیت عقالیی اقتصادي رفتار  که کسانی و کنندگان مصرف از اريبسی: برتر کیفیت-
  .دهند می ترجیح

 او، رضـایت  حفظ با و باشد شده تأمین کنده مصرف نظر از قبولی قابل کیفیت که شرایط در: تر پایین قیمت-
 درصورت نیز کننده مصرف ضمنا. داد  افزایش زیادي حد تا را فروش مقدار قیمت، از تخفیفی اندك با توان می

  .کرد خواهد انتخاب را نازل کیفیت با تر ارزان کاالي مرغوب، کاالي پرداخت توان  فقدان
 و نقـد  فـروش  سیستم برقراري فروش، هاي حربه  بهترین از یکی کسادي، و رکود شرایط در: خرید تسهیالت-

 و بـادوام  مصـرفی  کاالهاي صنعتی، کاالیی مورد در ویژه هب تسهیالت  این.است الزم هاي تضمین اخذ با اقساط
  .دارد مصداق مسکن

 دسترسـی   میزان خاص، خدمت یا کاال یک عرضه  هاي محل یا ها فروشگاه تعداد افزایش: فروش عوامل تعداد-
 شفـرو  بـاالخره  و بیشـتر   مشـتریان  جلـب  شانس ترتیب بدین و دهد می  افزایش را خدمت یا کاال آن به افراد

  . گردد می فراهم بیشتر
  جـذب  بهتـر  سـرویس  ارائـه  بـا  بلکـه  تر، مناسب  قیمت و برتر کیفیت با فقط نه مشتري: بهتر سرویس ارائه-

 بـا  مشـتري  و اسـت   شـده  ارائـه  هاي سرویس به مربوط خدمات، و کاالها بهاي از توجهی قابل سهم .شود می
  .پردازد می را آن میل کمال

  :گردند می شامل را زیر موارد فروش پیشبرد ابزارهاي کلی طور به
  تبلیغات - 1
  حضوري فروش- 2
  عمومی روابط - 3
  تخفیفات و هدایا - 4
  مستقیم بازاریابی - 5
  )1384توکلی زاده ، ( .پردازیم می یک هر توضیح به ادامه در

کننـده   یـغ تبل یـک خـدمات توسـط    یا یده، کاالا یشخص یرغ یشبردهر گونه ارائه و پ :یغاتتبل -
 است يپنچ مرحله ا یندفرآ یکمستلزم  یغاتیبرنامه تبل یک یهته .باشد ینهستلزم پرداخت هزم

 :که عبارتند از
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 ،يمسـئله را بـرا   یـن ا یـد با یابـان بازار کننـد،  یـین خود را تع یغاتیاهداف تبل یدبا یابانبازار اول 

کردن  یتتقو یاو  یادآوري یا ی،ترغیبآگاه یجادا یغهدف آنان از تبل یاخودش روشن سازد که آ
  .است

 از عمر کاال را کـه در   يا که مرحله يا بودجه اختصاص دهند، يا امر بودجه ینبه ا یدها با دوم،آن
و  یغـات تبل یفراوانـ  در بـازار،  یرقابـت و شـلوغ   کننـده،  مصـرف  یگاهسهم بازار و پا آن قرار دارد،

  .دهد میکاال را هم مد نظر قرار  یريپذ ینجانش
 يهـا  یامخواهـد شـد؟پ   تعیـین چگونـه   یـام پ خود را انتخاب کنند، یغاتیتبل یامپ یدبا ها سوم،آن 

را  یـام پ و قرار دهنـد،  یابیبودن مورد ارز یمنحصر به فرد و باور نکردن مختلف را از نظر مطلوب،
کـه در آن   يا آورند به گونهبا کلمات و قالب به اجرا در يبند یه، عبارتما سبک، ینتر به مناسب

  .شده باشد یتهم رعا یجتماعمالحظات ا
 مسـتلزم   یمتصـم  یـن ا .کننـد  یـري گ یمرسانه مورد استفاده خود تصم ي درباره یدبا ها چهارم،آن

  .است یغتبل یبخشو اثر یفراوان مطلوب، یانتخاب دسترس
شـرکت و   ینـده نما ینبـ  یراه، ارتباط شخص یک. ارتباط دوطرفه است یکفروش : يفروش حضور -

بـا   یـد است که با ینفروشنده ا یفهوظ. به شرکت است يباط دوم، برگشت مشتربالقوه و ارت يمشتر
 یدخر يرا برا يدهد و سپس مشتر یقرا با محصول شرکت تطب یازآن ن ي،مشتر یازفهم و شناخت ن

 یـا  يوجـوگر  جسـت : شـود  یمـ  یمتقسـ  یفـروش معمـوال بـه مراحـل مختلفـ      آینـد فر .کنـد  یبترغ
حـل   یش،نمـا  ي،مرحلـه تمـاس بـا مشـتر     ي،تماس با مشـتر  یا یکیمرحله قبل از نزد یابی، يمشتر

هـر مرحلـه در    یـت اهم. پس از فروش هاي یگیريمشکل، برطرف کردن اعتراضات، بستن قرارداد و پ
 هـاي  یـک از تاکت یکیکه حضور در بازار،  دانند یبا تجربه فروش، م نمایندگان.هر کشور متفاوت است

  .ستاز سفارشات ا يبردار بهره يالزم برا
پرداختـه   هـا  سازمانمناسب از تعامالت مطلوب با  يبستر یجادا در این مورد به :یروابط عموم -

روشن جهت کسب شـهرت و   یتیذهن یجادامر تنها با ا ینا که در ارتباط با ما هستند و گردد می
 زمان مورد نظـر در  بابت فضا و ی، شرکتاستفاده از روابط عموم با .شود میاعتبار شرکت ممکن 

 با انتشار اطالعات و بر پاکردن جلسات، تواند می کند و میپرداخت ن يا ینههز ،یجمع يها رسانه
اهداف مربوط  تواند مین مختلف، یفانجام وظا یلبه دل یکنانجام دهد ول یاديز یغاتیتبل یتفعال

ر مشـترك در  طو هب یابیدر کنار بخش بازار یستیبا میو همواره  یردگ هعهد هکاال را ب یابیبه بازار
 .یدنما یتفعال ینهزم ینا

. کند می ي فروش کمک زیاديها نیز به پیشبرد اهداف و برنامه ها کشی قرعه :یفاتو تخف یاهدا -
 و بازاریـابی  تکنیـک  نوع یکهدایاي تبلیغاتی . اهداي جوایز براي پیشبرد فروش تاثیرگذار است

  .گذارد می جاي رب عمیقی اثر مخاطبان و مشتریان روي بر که است ارتباطی
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هـا و   خـرده فـروش   ینتـر  از کوچـک  یشـماري ب يهـا  سـازمان و  هـا  شـرکت  :یممستق یابیبازار -
 یـابی از امکانـات بازار  المللـی  بـین  يهـا  شـرکت  ینگرفته، تا بزرگتـر  یریهو خ یمدن يها سازمان

ن روزافـزو  یشتوجه به افزا با. کنند میمحصوالت و خدمات شرکت استفاده  یغتبل يبرا یممستق
و  یعلمـ  هـاي  یشـرفت گسترش بازار مصرف محصوالت و خدمات و پ یزو ن یدکنندگانرقابت تول

 یمخـابرات  یالتبا استفاده از تسه یابیفراهم است تا کارشناسان امور تجارت و بازار یفرصت ی،فن
 یتیو بـالقوه وضـع   علیف یانمشتر یتبهره جسته، با جلب رضا یتوضع یناز ا یو امکانات ارتباط

  )1380کاتلر و گري ،( .سازمان فراهم کنند يآل برا یدها
 جبـران . اسـت  سـرمایه  کمبـود  توسـعه  درحـال  کشـورهاي  در اقتصـادي  توسـعه  اصلی موانع از تردید بدون
 و نسـبی  هـاي  مزیـت  از جـویی  بهـره  بـراي  گـذاري  سـرمایه  نیازمند پایدار، توسعه به دستیابی و ماندگی عقب

 ویـژه  بـه  خـارجی  گـذاري  سـرمایه  )FDI( توانـد  مـی  که تاثیراتی به توجه با. تاس اقتصادي بالقوه هاي توانایی
 کشـورها  اقتصـادي  توسـعه  و رشـد  روي بـر  داخلـی  اي سرمایه منابع کنار در خارجی مستقیم گذاري سرمایه
 توسـعه  از اعم سوم جهان کشورهاي. است کرده پیدا جهان مختلف کشورهاي نزد اي ویژه جایگاه باشد داشته

 صـورت  خـود  کشـورهاي  بـه  مـالی  منـابع  ایـن  هدایت جهت را اي گسترده يها تالش توسعه حال در و هیافت
  )1390اسدي،( .دهند می
  
  نفتی يها فرآورده پخش ملی يها شرکت در خارجی گذاري سرمایه ثیرتأ

 جهـت  ارايد باشـد،  بازار همان براي تولید و میزبان کشور بازار به دسترسی منظور به گذاري سرمایه چنانچه
. اسـت  صادراتی جهت داراي باشد، هدف بازارهاي به صدور جهت کمتر هزینه با تولید منظور به اگر و بازاري

 از برخورداري راه تنها شاید و است مهم امري خارجی مستقیم گذاري سرمایه جریان بر مؤثر عوامل شناسایی
 در خـارجی  گـذاري  سـرمایه  اثـرات  کلـی،  هنگـا  یـک  در. باشـد  مـی  سرمایه المللی بین جریان این هاي مزیت

 اشـاره  آنهـا  از چنـدي  بـه  زیـر  در کـه  اسـت  بررسی قابل جهاتی از نفتی هاي فرآورده پخش ملی يها شرکت
  :شود می
 طریـق  از مخصوصاً خارجی هاي گذاري سرمایه که اند داده نشان مطالعات برخی: صنعتی عملکرد و ساختار) 1

 همچنین. شوند ناکارآمد تولیدکنندگان جانشین کارآمد تولیدکنندگان تا شوند می موجب فراملی يها شرکت
 سبب و شده مولد و فعال هاي واحد سمت به آن هدایت و سرمایه ایجاد باعث تواند می خارجی گذاري سرمایه
  )2009پارك و لنون ،( .شود تورم کنترل و تولید افزایش

 نیروي توسعه و اشتغال بر متعددي اثرات داراي خارجی هاي گذاري سرمایه: انسانی سرمایه و اشتغال رشد) 2
 وضـع  نیـز  و دولـت  توسط ها شرکت این پیشنهادي هاي طرح تر دقیق بررسی لزوم موضوع این و است انسانی
  . سازد می مطرح را کارگران آموزش هاي برنامه و فراملی يها شرکت توسط کارکنان استخدام براي مقررات

 را محلـی  سـرمایه  بازارهـاي  نقـدینگی  خـارجی  گـذاري  سرمایه: محلی سرمایه بازارهاي نقدینگی افزایش) 3
 صـورت  دو بـه  خـارجی  گـذاري  سرمایه. کند کمک بازار کارایی بهبود به تواند می همچنین و دهد می افزایش
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 اتاطالعـ  تقاضـاي  بـا  خارجی گذاران سرمایه. کند می کمک بازار نقدینگی افزایش به غیرمستقیم و مستقیم
  )2009ایکسیا و مونروئی، (. کنند می کمک نیز بازار کارآیی افزایش به باکیفیت، و موقع به شفاف،

 ایجـاد  میزبـان،  کشورهاي بر فراملی يها شرکت مهم اثرات از یکی: المللی بین اقتصاد با ملی اقتصاد پیوند) 4
 مثبتـی  نتایج مجموع در و موارد دراکثر طرواب این. است المللی بین اقتصاد و کشورها این بین ارتباط و پیوند

 يهـا  شرکت عملیات. شوند می برقرار تکنولوژي انتقال و تجارت خارجی، گذاري سرمایه طریق از و دارند بر در
 رقـابتی  موقعیـت  طریق این از و باشد موثر تولید هزینه کاهش و کارایی افزایش در تواند می همچنین فراملی

  . باشد کنندگان مصرف نفع به نهایت در و بخشد ارتقا المللی بین بازارهاي در را کشور یک
 بـر  در را فنـاوري  انتقال و است مالی منابع انتقال به محدود فقط خارجی غیرمستقیم گذاري سرمایه واقع در

 صـرف  و اسـت  آن مانند و بانکی يها سپرده قرضه، اوراق سهام، معامالت شامل گذاري سرمایه نوع این. ندارد
 ایجـاد  را مؤسسـه  هاي گیري تصمیم در مؤثر دخالت اعمال حق گذار، سرمایه براي ها دارایی گونه این کیتمال

 کـه  طـور  همـان . است اهمیت حائز بسیار فرآیند این در آن ابزارهاي و فروش نقش که است بدیهی. کند نمی
 از یـا  کننده توزیع  به تولیدکننده از کاال یک مالکیت انتقال فقط جدید، بازاریابی در فروش عمل شد ذکر قبال

 آنچـه . شـود  می تلقی مالکیت انتقال نیز خرید عمل قیاس همین به. است نهایی  کننده مصرف به کننده توزیع
 فقـط   فـروش  یـا  خریـد  و شـود  می مطرح طیف یک  صورت هب که است بازاریابی هاي فعالیت فلسفه  است مهم
 و کننـده  مصـرف  به تولیدکننده از کاال رساندن قصد به اعمال همه دیگر،  عبارت به هستند طیف این از برش
 نکتـه،   مهمتـرین  فـروش،  بـه  مربوط هاي بحث در. است آن در دقت و سرعت و مسیر این به  بخشیدن بهبود
 و جـاري  سـال  نزدیـک،   ایـام  حاضـر،  لحظـه  براي باید عام طور هب فروشنده هر. است فروش مقدار بینی پیش
  )2008 اوالرو و همکاران،(. باشد داشته مدونی و معین فروش  رنامهب بعد هاي سال
 در و آینـده  در معـین   زمـانی  دوره یـک  در فـروش  مقدار یا و حجم  تخمین معنی به فروش مقدار بینی پیش
 گسـترش  یـا  تولیـد  توسـعه  هـاي  برنامه و محیطی شرایط اقتصادي، احوال و اوضاع  به توجه با مشخص مکان

اال  نقدینگی قطعی، بازدهی. است رقیب مؤسسات و گاهبن هر خدمات  گـذاري،  سـرمایه  دوره بـودن  کوتـاه  و ـب
 جنـوب  کشـورهاي  تجربـه  امـا  است، گذار سرمایه براي خارجی غیرمستقیم گذاري سرمایه خاص يها جذابیت

 از انـد تو نمـی  خـارجی،  غیرمسـتقیم  سرمایه فرار باالي درجه که دهد می نشان جنوبی آمریکاي و آسیا شرق
 کشـورها  واقـع،  در و کنـد  تبدیل میزبان کشور براي مطمئن گاه تکیه به را آن خارجی، مالی تأمین نظر نقطه

 اختصـاص  گـذاري  سـرمایه  نـوع  این به را کمتري وزن خود، خارجی مالی منابع تأمین يها گزینه در ناگزیرند
  )1383داوودي و شاهمرادي، ( .دهند

و  گیـرد  مـی  انجام ملیتی چند يها شرکت توسط گذاري سرمایه نوع این :FDI خارجی مستقیم گذاري سرمایه
 کلیه به )FDI( خارجی مستقیم گذاري سرمایه. زنند میدست  خویش سرمایه مدیریت و کنترل به خود ها آن

 کشـوري  یـک  در مسـتقر  در موسسـه اي  منفعـت  کسـب  منظور به که شود می اطالق گذاري سرمایه انتقاالت
 رأي حـق  گیرد و هـدف از ان کسـب   میباشد صورت  میکه مشغول به فعالیت ) گذار شور سرمایهمستقل از ک(

لغـت پـالگریو بـه صـورت تملـک       فرهنـگ  کتاب در خارجی گذاري سرمایه. باشد می شرکت مدیریت در موثر
 تجهیزات شامل ها که دارائی مواقعی در. گذار در خارج از وطن خود تعریف شده است  توسط سرمایه ها دارائی
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: برمبنـاي تعریـف کنفـرانس ملـل متحـد     . شـد  خواهـد  تلقـی  مسـتقیم  خارجی گذاري سرمایه شود، فیزیکی
 مـنعکس کننـده   درازمـدت و  مناسـبات  متضمن که اي سرمایه از است مستقیم خارجی عبارت گذاري سرمایه
 گـذار  سـرمایه  نمـوط  از خـارج  شـرکتی  در کشور یک مقیم حقوقی یا حقیقی مستمر شخصیت نفع و کنترل
 سـهیم  نآ مالکیـت  در و کـرده  خریداري را تولیدي سهام واحد گذار سرمایه ،گذاري سرمایه نوع این در. باشد
  )1392،جهانگرد و شیر مرد(.باشد خود سهام مالک دنامحدو مدت به تواند می و شود می
  

  و ضرورت پژوهش اهمیت
 ینتـأم  يبـرا  یهسـرما  یلمستلزم تشـک  ير کشوردر ه يبه هدف رشد و توسعه اقتصاد یابیدست یطور کل به

بـدون   يکـه رشـد و توسـعه اقتصـاد      يطـور  بـه . اسـت  یربنـایی و ز یاساسـ  يهـا  طـرح  یازمورد ن یمنابع مال
 یـد، تول زایشو بـا افـ   منتهـی شـود   یـد به تحرك بخش تول تواند یم یهسرما. نخواهد بود یسرم گذاري یهسرما

 يتوسعه اقتصاد یتو در نها یبهبود سطح زندگ المللی، ینب يها رتاشتغال، رشد تجا یزانموجب باال رفتن م
 یـژه و هکشـورها و بـ   یدادن اقتصاد داخلـ  یونداز عناصر عمده در پ یکیبه  یممستق گذاري سرمایهامروزه . شود

 ي،تکنولـوژ  یه،انتقـال سـرما   يبـرا  یعـامل  انشـده و بـه عنـو    یلتبد یجوامع در حال توسعه با اقتصاد جهان
در  .اسـت  یافتـه  ییسـزا  هنقش ب یکشورها در اقتصاد و تجارت جهان ینحضور ا یتدر تقو یریتتخصص و مد

با توجه به افزایش روزافزون رقابت تولیدکنندگان و نیز گسترش بازار مصرف محصوالت و خـدمات و   ینب ینا
یابی با اسـتفاده از تسـهیالت   هاي علمی و فنی، فرصتی فراهم است تا کارشناسان امور تجارت و بازار پیشرفت
تریان فعلی و بالقوه وضعیتی و امکانات ارتباطی از این وضعیت بهره جسته، با جلب رضایت مش گذاري سرمایه

عـالوه بـر ایـن،    . ه اسـت تر شـد  ي فروش و بازاریابی سنگینها امروزه هزینه. آل براي سازمان فراهم کنند ایده
. کردند، روند آرامی را در پیش داشتند به صورت خیلی جزئی تغییر می شدند و محصوالتی که وارد بازارها می
توانـد مشـتریان    همچنین بازاریابی مستقیم می. ي فروش استها هزینه کاهشامروزه چالش عمده بازارایابی، 

  . بالقوه را شناسایی و تعدیل کرده، مساعی فروش کارکنان فروش را تقویت کند
 فــروش در جــذب یشــبرپ يابزارهــا یرتــاث یپــژوهش بــه بررســ یــندر ا شــده یــانب یاتضــرور يراســتا در

  .یدپرداخته گرد) ي نفتی ایرانها ملی پخش فرآورده شرکت( FDI خارجی یممستق گذاري سرمایه
  

  پژوهش  مطالعاتی پیشینه
 بـر  ISIC صنایع در FDI و نفتی غیر تجارت در پژوهشی با عنوان اثرات 1393زاده و همکاران در سال خسرو

 حـال  در کشـورهاي  در اقتصـادي  رشـد  نبـود  عمده مشکالت از. ایران به بررسی پرداختند در اقتصادي رشد
 دسـتیابی  جهت کشورها داخلی سرمایه انباشت و انداز پس نبودن کافی پایدار، توسعه به رسیدن براي توسعه

 اثـرات  ارزیـابی  مطالعـه  ایـن  هـدف . باشـد  می تولید تکنولوژي و فنی دانش و گذاري سرمایه مطلوب سطح به
 بـر  رقمـی  دو کـد  ISIC صـنایع  در نفتی آزادغیر تجارت و خارجی مستقیم گذاري سرمایه مستقل و متداخل

 1353-1390 زمـانی  دوره در ARDL روش و بگـواتی  نظریه از منظور بدین. است بوده ایران اقتصادي رشد
 کـه  ایـن  بر عالوه خارجی مستقیم گذاري مایهسر و تجاري آزادسازي دهد می نشان نتایج. است شده استفاده
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 اقتصـاد  بـودن  باز و موثرند رشد بر نیز متداخل صورت به بلکه دارند تاثیر اقتصادي رشد بر مستقل صورت به

  .کند می فراهم اقتصادي رشد و خارجی مستقیم گذاري سرمایه براي را بیشتري زمینه
 برجذب اقتصادي تحریم گذاري تأثیر الیلد شی با عنواندر پژوه 1393در سال  بابایی مهر و اسماعیل نسب

 در ابـزاري  همـواره  اقتصـادي  تحـریم . ایران به بررسـی پرداختنـد   گاز و نفت صنعت و خارجی گذاري سرمایه
 رژیـم،  مهـار  باعـث  و نموده نفوذ اعمال تر کوچک کشورهاي بر آن از استفاده با تا بوده بزرگ قدرتهاي دست
 بـه  ایـران  علیـه  امنیـت  شـوراي  و غـرب  اقتصادي يها تحریم افزایش. گردند رژیم یک غییرت یا و رفتار تغییر
 تـاریخی  رونـد  بـه  نگاهی و است شده گذاشته بحث به المللی بین مجامع در که مدتهاست مختلف، يها بهانه
 خارجی ريگذا سرمایه و گاز و نفت حوزه سمت به ها تحریم عمده پیکان نوك که دهد می نشان ها تحریم این

 انقـالب  آغازین هاي سال از دهد می نشان ایران علیه اقتصادي يها تحریم تاریخی سابقه. است بوده کشورمان
 کشـورها  دیگر با ایران تجاري روابط مقررات، و قوانین برخی وضع با تا است کرده تالش غرب همواره اسالمی

 به ایران اقتصاد که آنجائی از و کند ایجاد ایران در یخارج گذاري سرمایه انجام در را موانعی و نماید محدود را
 آن بـر  آسـیب  گونه هر و باشد می وابسته خارجی گذاري سرمایه به دو آن و گازي و نفتی درآمدهاي به شدت
 بـر  غرب يها تحریم تأثیر است، شده سعی پژوهش این در گردد، می کشور اقتصاد کل به آسیب باعث صنایع
 پایان در. شود تحلیل اش نسبی موفقیت دالیل و گیرد قرار بررسی مورد خارجی اريگذ سرمایه جذب کاهش

 رونـد  اقتصـادي،  تحـریم  کـه  شـود  مـی  حاصـل  نتیجـه  ایـن  شده ارائه مستندات و دالیل به توجه با پژوهش
 باعـث  و اسـت  کـرده  توجـه  قابـل  يها چالش و موانع دچار را ایران گاز و نفت صنعت توسعه و گذاري سرمایه

 اتخاذ با توان می رو همین از که است شده شرایطی بر بنا اخیر سالیان طی در آن اي توسعه روند شدن ندترک
  .داد کاهش را آن گذاري تأثیر میزان حقوقی تدابیري
 تولیـد  بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه اثر در پژوهشی با عنوان بررسی 1392در سال  و شیر مرد جهانگرد
 بـر  خـارجی  مستقیم گذاري سرمایه اثر بررسی به تحقیق این در .یران به بررسی پرداختا در داخلی ناخالص

 از اثـر  ایـن  بررسـی  جهـت . ایران پرداخته شده است ورکش در 1980-2011طی دوره  یداخل ناخالص تولید
 عبارتنـد  بررسـی  این در ورداستفادم ايهرغیمت. تاس هدش تفاداس )GMM( 2 هیافت تعمیم رهايگشتاو شرو
مسـتقیم   گذاري سرمایه، ازادي تجاري و خالص ورود ي دولت، درامد حاصل از صادرات نفتها هزینه هانداز از

 رهـاي ن متغیعنـوا  بـه  تحصـیالت  و فیزیکی گذاري سرمایه ال،اشتغ یرهايمتغ از همچنین. باشند میخارجی 
بـر تولیـد ناخـالص    ي دولـت  ها هزینهاندازه  معنادار و منفی اثر بیانگر تحقیق نتایج. است هشد استفاد ابزاري
 ربـ  معنـادار  و منفی اثر نیز نفت صادرات از حاصل درآمد همچنینو  تجاري آزاديمتغییر  .است ایران داخلی

 تولیـد  بر معنادارو  مثبت تأثیر داراي خارجی مستقیم گذاري سرمایهخالص ورود . ددارن یداخل الصناخ یدتول
  .است داخلی ناخالص
 خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب عوامل در پژوهشی با عنوان بررسی1390یبی در سال چیان و طگوگرد

 و تـرین  ازاساسـی  یکـی  صـنایع نفتـی   .تابلویی بـه بررسـی پرداختنـد    يها داده روش به نفتی ایران درصنایع
 بـه  جـه تو بـا  بنـابراین، . شـود  مـی  یـاد  مادر صنعت عنوان به آن از که بوده جهان در موجود صنایع مهمترین

 طریـق  از پتروشیمی صنعت هاي ظرفیت گسترش صنایع، سایر با صنعت این دست پایین و دست باال ارتباط
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 آنهـا  تـاریخی  گـذار  در کشورها اقتصادي توسعه و رشد در موثري نقش تواند می خارجی گذاري سرمایه جذب
 جـذب  مـدل  یـک  تـدوین  قطریـ  از هـا  گـذاري  سـرمایه  نوع این جذب چگونگی مطالعه، این در .باشد داشته

 العهمط این اساسی سوال پاسخگوي تا ،شود می کشیده تصویر به پتروشیمی صنعت در خارجی گذاري سرمایه
 پتروشـیمی  صـنایع  ملـی  شـرکت  در خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب بر موثر عوامل شناسایی بر مبنی
-1372( زمـانی  دوره در تـابلویی  يهـا  داده سـنجی  اقتصـاد  روش طریـق  از مـدل  ضرایب سپس. باشد ایران

 عوامـل  تاثیرگـذاري  بیـانگر  نتـایج  عمل، در .شود می تحلیل و تجزیه مورد شده کسب نتایج و برآورد) 1381
 جلـب  بر توسعه و تحقیق مخارج و صنعت گرایی برون شدت صنعت، اقتصادي اندازه آوري، سود مانند مهمی

 از ناشـی  هـاي  توانـایی  عوامـل  ایـن  بـاالي  کیفیـت  و ودبهبـ . است پتروشیمی صنعت در خارجی يها سرمایه
 تبـدیل  دار مزیـت  صـنعت  یـک  بـه  را آن و محقق را کشور پتروشیمی صنایع اقتصادي و تولیدي هاي فعالیت

 خـود  مـذاکرات  پیشبرد در را ایران خارجی، مستقیم گذاري سرمایه جذب طریق از تواند می حتی که کند، می
  .رساند يیار تجارت جهانی سازمان در

در بخش نفت و گاز ایران و  گذاري سرمایهمناسب توسعه  ارائه« اي با عنوان در مقاله 1391قلی پور، در سال 
حوزه انرژي بـه بررسـی    کارشناسان واز پنجاه نفر از متخصصین صنعت نفت  »ي مربوطهها تدوین خط مشی

بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه روش       هـا  دادهلی عام لیتحل و  هیتجزبا استفاده از  پرداخت و يقراردادچند روش 
 يهـا  روش ومشارکت در تولیـد   روش و رکارایغدولتی  منابع و نانسیفا وامتیازي در ایران منسوخ  يقرارداد

  .ایران باید اصالح شوند مقررات وبیع متقابل با توجه به شرایط 
حقـوقی حـاکم بـر قرادادهـاي      بررسـی اصـول  «، در مقاله اي بـا عنـوان   1393سال ابراهیمی و همکاران در 

ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حـاکم بـر قراردادهـاي باالدسـتی      »باالدستی صنعت نفت و گاز در ایران
اي و همچنـین بررسـی انـواع قراردادهـاي      صنعت نفت و گاز و بـا در نظـر گـرفتن الزامـات قـانونی و بودجـه      

ر قراردادها، همگی از اصول و قواعـد حقـوقی یکسـانی    رغم تنوع د ی به این نکته دست یافتند که علیباالدست
خـارجی بـا    گـذاري  سـرمایه وري بیشتر، به منظور جلـب   تنوع، براي ایجاد انگیزه و بهره این. کنند میپیروي 

  .پذیرد میحفظ مالکیت ملی بر منابع نفت و گاز صورت 
  

  پیشینه خارجی
 گـذاري  سـرمایه ثیر نوسانات قیمت نفـت بـر   تأ«ان ، در مقاله اي با عنو2011سال ، در 1هنریک و سادورسکی

استراتژیک یک هیئـت   گذاري سرمایهبررسی کردند که چطور نوسانات قیمت نفت در تصمیمات  »استراتژیک
این مقاله از بینش کلیدي جهت توسعه دادن یک مـدل از  . گذارد میي آمریکایی تاثیر ها شرکتبزرگ شامل 

دهـد کـه چطـور تغییـرات و نوسـانات در       مـی کند و نشان  میک استفاده استراتژی گذاري سرمایهي ها شرکت
ي هـا  روشایـن مـدل بـا اسـتفاده از     . استراتژیک ضربه بزنـد  گذاري سرمایهبه تصمیمات  تواند میقیمت نفت 

نتـایج تجربـی   . برآورد کرده اسـت  ها شرکتي ها براي داده اي ي تخمین لحظهها جدید و کلی توسعه تکنیک
 شـرکت  گـذاري  سـرمایه شـکل بـین نوسـانات قیمـت نفـت و       Uند تا نشان بدهند که یک ارتبـاط  ا ارائه شده

                                                        
1 Henriques , Sadorsky 
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ه       گذاران، سیاست گیرندگان، سرمایه نتایج باید براي تصمیم. باشد می گذاران و مـدیران و بقیـه کسـانی کـه ـب

  .استراتژیک در یک جهان نامشخص احتیاج دارند، مفید باشند گذاري سرمایهي ها گیري تصمیم
 »زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز مسائل مربوط به مدیریت«در مقاله اي با عنوان  2007سال  در 2چیما

را براي  UCCافزار  این مقاله نرم. پردازد میبه بررسی نقش مدیریت زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز 
م دو مورد از مطالعات براي سرانجا. دهد میمین در صنعت نفت و گاز مورد آزمایش قرار أبهبود زنجیره ت

وري شود، نمایش داده  منجر به بهبود بهره تواند مینمایش این مورد که چگونه بهبود تدارکات زنجیره تامین 
  .شدند

بـه دنبـال    »عوامل خطر در بازده صـنعت نفـت و گـاز   «، در مقاله اي با عنوان 2011سال ، در 3راموس و ویگا
کشور بودند، با توجه به اینکـه بهـاي نفـت     34ر صنعت نفت و گاز بین د گذاري سرمایهتحلیل عوامل ریسک 

بخش نفت و گاز در کشورهاي در حال توسعه به تغییـرات قیمـت   . باشد مییک نرخ جهانی براي صنعت نفت 
ه  ها صنعت نفت و گاز به تغییرات در قیمت. دهند مینسبت به بازارهاي نوظهور بیشتر واکنش نشان  ي نفت ـب

. دهد و افزایش قیمت نفت نسبت به افت قیمـت نفـت تـاثیر بیشـتري دارد     میقارن واکنش نشان صورت نامت
هیچ چیز مشابهی مثل عدم تقارنی که در تغییرات قیمت نفت وجود دارد، در دیگر صنایع مربـوط بـه کاالهـا    

 قیمـت کـاال  تغییـرات منفـی   . باشـد  میاگر هم عدم تقارنی باشد، در موضوعی خالف جهت نفت . وجود ندارد
دهد که صنعت نفت و گـاز توسـط متحمـل     مینتایج نشان . نسبت به مورد مثبت آنها تاثیرات بیشتري دارند

  .باشد میشدن تاثیرات برجسته 
  

  چهارچوب پیشنهادي پژوهش 
  فرضیات تحقیق 

  .باشد میخارجی تاثیرگذار  مستقیم گذاري سرمایهابزارهاي پیش برد قیمتی فروش در جذب 
  .باشد میخارجی تاثیرگذار  مستقیم گذاري سرمایهبرد غیر قیمتی فروش در جذب  ي پیشابزارها

  سواالت تحقیق
  .باشد میخارجی تاثیرگذار  مستقیم گذاري سرمایهبرد قیمتی فروش در جذب  آیا ابزارهاي پیش
  .باشد میخارجی تاثیرگذار  مستقیم گذاري سرمایهبرد غیر قیمتی فروش در جذب  آیا ابزارهاي پیش

  
  روش تحقیق

 ماهیت به توجه با دارد، بنابراین آن اجرایی امکانات و پژوهش ماهیت و هدف به بستگی تحقیق روش
 خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب در فروش پیشبرد ابزارهاي موضوع پژوهش حاضر که بررسی تاثیر

FDI )از نوع حاضر  یقروش تحق. دباش می )ایران نفتی يها فرآورده پخش ملی شرکت در موردي مطالعه
مورد بحث به طور  یايتمام پارامترها و زوا یداز آن جهت که با یفیتوص. باشد می تحلیلی – یفیروش توص

                                                        
2 Chima 
3 Ramosa ,Veigab 
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روش . آن پرداخته شود یحبه بسط و توض یو خارج یداده و با استفاده از منابع و مآخذ داخل یحکامل توض
 یريو اندازه گ یابیدست يبرا یارتباطات اجتماع یلتحلو  یبررس هباشد از آن جهت که ب می یزن یلیتحل
 يا کتابخانه یقاز طر یو خارج یپژوهش با استفاده از منابع داخل یندر ا یازاطالعات مورد ن. باشد می یرهامتغ
  . به دست آمده است ینترنتیو ا

  شینه تحقیقجدول پی
  

  نام محقق
  

  
  سال انجام پژوهش

  

  
  شرح پژوهش

  

  
  ي تحقیقها یافته

  

  
  خسرو زاده و همکاران

  
1393  

  
 و نفتی غیر تجارت عنوان اثرات

FDI صنایع در ISIC رشد  بر
  ایران در اقتصادي

  
 گذاري سرمایه و تجاري آزادسازي

 مستقل صورت خارجی به مستقیم
  دارند تاثیر اقتصادي رشد بر

  

  
  بابایی مهر و اسماعیل نسب

  

1393 
  

  
 اقتصادي تحریم گذاري تأثیر دالیل

 و خارجی گذاري سرمایه رجذبب
 ایران گاز و نفت صنعت

  

  
 گذاري سرمایهاقتصادي،روند تحریم

 را ایران گاز و نفت صنعت توسعه و
 توجه قابل يها چالش و موانع دچار

  است کرده
  

  
  جهانگرد و شیر مرد

  

1392  
  

  
 خارجی مستقیم گذاري سرمایه اثر
 ایران در داخلی ناخالص تولید بر

  

  
 منفی اثر بیانگر تحقیق نتایج
ي دولت بر ها اندازه هزینه ومعنادار

  تولید ناخالص داخلی ایران است
  

  
  گوگردچیان و طیبی

  

  
 

1390 
  

  
 گذاري سرمایه جذب عوامل
نفتی  صنایع در خارجی مستقیم

 تابلویی يها داده روش به ایران
  

  
 عوامل تاثیرگذاري بیانگر نتایج

 اندازه آوري، سود مانند مهمی
 برون شدت صنعت، ياقتصاد

 و تحقیق مخارج و صنعت گرایی
 خارجی يها سرمایه جلب بر توسعه
 است پتروشیمی صنعت در

  

  قلی پور
  1391  

  
  

 گذاري سرمایهمناسب توسعه ارائه 
در بخش نفت و گاز ایران و تدوین 

  ي مربوطهها خط مشی
  

  
  

امتیازي در ایران  يقراردادروش 
دولتی  منابع و نانسیفا ومنسوخ 

مشارکت در تولید  روش و رکارایغ
بیع متقابل با توجه به  يها روش و

ایران باید اصالح  مقررات وشرایط 
  شوند
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  وري اطالعات ابزار گردآ 
 هـا  نامـه  ، فرهنـگ المعـارف  ةدایرمانند کتاب، مجالت،  یهمه اسناد چاپوري اطالعات در این تحقیق گردآ ابزار

 یمتون چـاپ  ها نامه چاپ شده، پژوهش يها ، مصاحبهها نامه ، لغتها ، ماهنامهها ، سالنامهها نامه ، هفتهها روزنامه
ه  . باشـد، اسـت   ییقابل شناسا یکه به صورت چاپ یو هر منبع ینترنتو ا یاطالعات يها شده در بانک یهنما ـب

و  یقـ گردد با اسـتفاده از اصـول منط   یو هدف پژوهش تالش م یتبه ماه جهپژوهش با تو یندر ا یبترت ینا
و پرسشنامه تحقیـق حاضـر ایـن امـر را      مورد بحث پرداخته شود يها یدهپد یقدق یفو توص یینبه تب یعلم

 یملـ  يهـا  شرکتکارشناسان و مدیران  يدر جامعه آمار یپژوهش حاضر به روش مقطع. محقق ساخته است
نفر بودند کـه بـا    90تعداد ) یبا توجه به اطالعات بدست آمده از روابط عموم(ایران  ینفت يها وردهآخش فرپ

 Spss از نرم افـزار  آوري شده با استفادهکه اطالعات گرد. انتخاب شدند گیري هدفمند روش نمونهاستفاده از 
  .از طریق آزمون پیرسون و مدل آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

  
  تجزیه و تحلیل اطالعات

تست نرمالیته 
ایـن  . شـود  مـی کلموگروف استفاده  -ن توزیع متغیرهاي اصلی از آزمون اسمیرنوفبه جهت بررسی نرمال بود
اي به مقایسه تابع توزیع تجمعی مشاهده شده با تابع توزیع تجمعـی مـورد انتظـار     آزمون در حالت تک نمونه

  . پردازد می اي فاصلهدر یک متغیر در سطح سنجش 
صـورت توزیـع    بیشتر باشد، در آن 05/0شاهده شده از در تفسیر نتایج آزمون، چنانچه مقدار سطح خطاي م

دست آمـده توزیـع    هیعنی توزیع ب.مشاهده شده با توزیع نظري یکسان است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد
گاه توزیع مشاهده شده بـا توزیـع مـورد     کوچکتر باشد آن 05/0اما چنانچه مقدار معنی داري از . نرمال است

  .و توزیع فوق نرمال نخواهد بودانتظار متفاوت است 
  

  نتایج تست نرمال بودن توزیع متغیرها .1جدول 
پیش برد قیمتی   متغیر

  فروش
پیش برد غیر قیمتی 

  فروش
Z 1.631  0.554  

سطح معنی 
  0.621  0.952  داري

  
  .است و این به معناي توزیع نرمال متغیرهاست 05/0سطح معناداري بیشتر از در جدول فوق 
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 فرضیاتآزمون  
 فرضیه اول

 باشد میمستقیم خارجی تاثیرگذار  گذاري سرمایهابزارهاي پیش برد قیمتی فروش در جذب.  
H0 : وجود نداردمستقیم خارجی تاثیر معنادار  گذاري سرمایهجذب و ابزارهاي پیش برد قیمتی فروش بین.  
H1 : وجود داردرجی تاثیر معنادار مستقیم خا گذاري سرمایهجذب و ابزارهاي پیش برد قیمتی فروش بین.  
  

  گذاري سرمایهجذب و ابزارهاي پیش برد قیمتی فروش بین آزمون همبستگی . 2جدول 

  ابزارهاي پیش برد قیمتی فروش  مستقل  متغیرها
  گذاري سرمایهجذب   وابسته

  پیرسون  آزمون
  0.36  میزان

  0.000  سطح معناداري
  90  تعداد

  
آنالیز رگرسیون  

  .معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون آنوا محاسبه شده است در جدول زیر
  

  ANOVA جدول. 3جدول
 F sig  میانگین مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 000/0 11.723 404.370 1 404.370 رگرسیون
   34.493  68 6277.668  باقی مانده

    69 6682.038  کل

 
بوده و نشان از معنادار بودن  0.000اسبه شده براي آماره برابر با توجه به جدول فوق سطح معناداري مح

.درصد دارد 0.99رگرسیون در سطح   
رگرسیونی ضریب تاثیر. 4جدول   

 Beta t sig  خطاي استاندارد B متغیر

 000/0 12.325  2.001 24.664 )ثابت(
ابزارهاي پیش برد قیمتی 

 000/0 3.424 0.360 0.154  0.527  فروش

  
توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میـزان ضـریب نوشـته شـده      میبه نتایج جدول فوق  با توجه

، ابزارهاي پیش برد قیمتی فـروش  یا به عبارت دیگر با افزایش یک واحد. متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد
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ه ضـرایب   نتایج آزمون ضرای. پیدا خواهد کردافزایش  گذاري سرمایهجذب یک واحد  0.360 ب تاثیر مربوط ـب

  .کند میرگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تایید 
  فرضیه دوم

 باشد میمستقیم خارجی تاثیرگذار  گذاري سرمایهابزارهاي پیش برد غیر قیمتی فروش در جذب.  
H0:  وجود نداردعنادار ممستقیم خارجی تاثیر گذاري سرمایهجذب زارهاي پیش بردغیرقیمتی فروش واببین.  
H1:  وجود داردمعنادار یرتاثمستقیم خارجی  گذاري سرمایهجذب فروش و یمتیق یرغبرد یشپ يابزارهابین.  

  
  گذاري سرمایهجذب و ابزارهاي پیش برد غیر قیمتی فروش آزمون همبستگی بین . 5جدول 

  ابزارهاي پیش برد غیر قیمتی فروش  مستقل  متغیرها
  گذاري سرمایهجذب   وابسته

  پیرسون  آزمون
  0.31  میزان

  000/0  سطح معناداري
  90  تعداد

  
سـطح معنـاداري پـایین تـر از     (دهد که بین دو متغیر باال رابطه معناداري وجـود دارد   نتایج آزمون نشان می

اسـت   31/0شدت رابطه برابر . شود میشود و فرضیه محقق پذیرفته  میبنابراین فرضیه صفر رد ). است 05/0
  .باشد میه میزان قوي ک

  .در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون آنوا محاسبه شده است
  

  ANOVA جدول. 6جدول
 F sig  میانگین مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 000/0 1.884 17.232 1 17.232 رگرسیون
     68 1664.502  باقی مانده

    69 1681.734  کل

 
بوده و نشان از معنادار بودن  0.000دول فوق سطح معناداري محاسبه شده براي آماره برابر با توجه به ج

.درصد دارد 0.99رگرسیون در سطح   
  ضریب تاثیر رگرسیونی. 7جدول 

 Beta t sig  خطاي استاندارد B متغیر

 000/0 11.427  0.976 11.157 )ثابت(
 یمتیق یربرد غ یشپ يابزارها

 000/0 0.109 0.310 0.080  .109  فروش
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توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر وابسته به میزان ضریب نوشته شده  میبا توجه به نتایج جدول فوق 
 یمتیقیربرد غ یشپ يابزارها یا به عبارت دیگر با افزایش یک واحد. متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد

نتایج آزمون ضرایب تاثیر مربوط به ضرایب . اهد کردافزایش پیدا خو گذاري سرمایهواحد جذب  0.31، فروش
  .کند میرگرسیون نیز تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تایید 

  
  یري گ نتیجه

گمـان نقـش    یدولت بـ  يکالن اقتصاد هاي یاستس باشد که اتخاذ مینتایج این پژوهش حاکی از این مسئله 
دولـت   يو ارز یمال ی،مناسب پول هاي یاستس. دارد یخارج یممستق گذاري یهدر جذب سرما يا کننده یینتع

کـارا،   یـاتی مال هـاي  یاسـت به هنگام و متنوع، س یو مال یو مهار تورم، خدمات بانک ياقتصاد یتدر جهت تثب
. باشند میی خارج يها گذاري یهمهم جذب سرما یاراز ملزومات بس ياقتصاد یتجاد امنیقانون کار و ا يبازنگر

ـ از مهمترین  ي در حـال توسـعه، فـراهم آوردن    هـا  خصـوص کشـور   هعوامل موثر بر رشد اقتصادي کشورها و ب
  .است گذاري سرمایهمنظور تأمین مالی طرحهاي ه سرمایه ب

، تمایل شـدید بـه جـذب    گذاري سرمایهواسطه کافی نبودن منابع داخلی براي  هبسیاري از کشورهاي جهان ب 
ه        ه ذاران خارجی نیز بـ ي خارجی دارند و سرمایه گها سرمایه منظـور کسـب سـود و بـازده بیشـتر متمایـل ـب
 4تـوان بـه    مـی  یهعوامل مـؤثر در جلـب سـرما   در این میان در مورد  .اند گذاري در سایر کشورها شده سرمایه

 یـان جر یا المللی بین گذاري سرمایه. نمود اشاره یاسیو عوامل س یقیو تشو یتیاقتصادي، حما یعی،بخش طب
 یممسـتق  گـذاري  سـرمایه ی، رسـم  هـاي  یـان جري، تجار يها وام: شود میر چهار شکل عمده انجام د یه،سرما
مسـتقیم   يگـذار  سرمایه .یدر سبد مال یخارج گذاري سرمایه یا یخارج یممستق یرغ گذاري سرمایهی، خارج
ت بگـذارد؛  تـأثیر مثبـ   يهایش بر رشد اقتصـاد  با مزیت تواند میاست که  ياقتصاد ياز متغیرها ییک یخارج

 یوجود بازار مـال  يبر رشد اقتصاد یمستقیم خارج يگذار مثبت سرمایه يتأثیرگذار ياز شروط الزم برا ییک
 يهـا  وجوه موجود در کشور به سمت بخش یتو هدا یزدر تجه کلیدي نقش یمال يبازارها. یافته است توسعه

موتـور محـرك رشـد     یمـال  يازارهـا ب گسـترش  .دارنـد  يو به تبع آن بهبود رشـد اقتصـاد   یو صنعت یديتول
 یخارج يها گذاري سرمایه استفاده بهتر از يراه را برا یافته توسعه یمال يوجود بازارها. کشورهاست ياقتصاد

کننـده در   تسـهیل  عامـل  یـک به عنـوان   ینکهاز ا يجدا یمال يگسترش بازارها .سازد میو جذب آنان هموار 
ي نشـانه ثبـات اقتصـاد    تواند میهست که  یزاقتصاد ن یاییونق و پور یانگراست، خود ب یخارج گذاري سرمایه

  .باشد یزن یخارج گذاري سرمایه یشتربر جذب ب یشود و عامل محسوب
ی در فـروش نکتـه قابـل تـوجه     یشـبرد پ هـاي  یـک و تاکت هـا  ياسـتراتژ در این راستا بازاریابی و به کارگیري 

بـا اسـتفاده    زمـان  هـم . ی ایـران را دارد نفتـ  يهـا  ردهوآخـش فـر  پ لیم يها شرکتي مالی از جمله ها سازمان
 یابیفروش به دنبال دست هاي یشبردپ یهکه با ارا یندمشخص نما یدبا این سازمانفروش،   یشبردروزافزون از پ
از  یـک نقـش هـر    یـین و تع یـت موقع یـل و تحل یـه بـا تجز  یـد با یابان این شرکتبازار. هستند یبه چه اهداف

کـه برنامـه    ینـد نما یـین تع یدآنها با. بپردازند یابیبازار یکپارچهارتباطات  امهبرن یندوفروش به ت هاي یشبردپ
معطـوف بـه چـه      برنامـه  ینشده است و ا یطراح یبه چه اهداف یابیدست يفروش برا هاي یشبردمربوط به پ
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 یمسـتق م گـذاري  یهدر جـذب سـرما   یـران ا یزناچ در نتیجه این پژوهش سهم. باشد یاز جامعه هدف م یبخش

و مقـررات در   یندر قـوان  ياقتصـاد  ياصـالحات سـاختار   یازمنـد ن یـران معناسـت کـه ا   ینبد یحاًتلو یخارج
  .است ياقتصاد يمقررات کار و آزادساز ی،تجارت خارج یات،مال ی،خارج گذاري یهاز سرما یبانیپشت

باشـد تـا    هـا  گـذاري  اسـت یو س ياقتصاد یو بازده گذاري یهسرما یتامن رب یمبتن یدبا گذاري یهسرما يفضا 
در کشـور بـا فـراهم شـدن      خوشـبختانه،  .را فراهم سـازد  یخارج گذاران یهبتواند موجبات جلب اعتماد سرما

 یعنـی دو حرکت مثبـت،   یزو نی خارج گذاري یهسرما یتو حما یققانون تشو یبتصو یژهالزم، به و يبسترها
. اسـت  یـده هموار گرد ها گذاري یهگونه سرما ینذب اج ي، راه براها یاتقانون مال یلشدن ارز و تعد یتک نرخ

عمل آن به نحـو مناسـب موجبـات اسـتفاده      یزماست که مکان يبازار یهبازار کارآمد پول و سرما یبه طور کل
. سـازد  مـی را ممکـن   يرا فراهم آورده و حصول به رشـد مطلـوب اقتصـاد    یو مال یپول یاباز منابع کم ینهبه
 یطتحـت شـرا   یو مـال  یپـول  یـاب همگان به منابع کم یامکان دسترس یلدل هازارها بب یندر ا یگر،عبارت د هب

شـود کـه    مـی گذار داده  یهاجازه به سرما ینا یرد،گ میت أمشابه که از وجود رقابت سالم و اطالعات فراوان نش
  .کند گذاري سرمایهامکانات موجود  ینتر مطلوب یا ینانداز جامعه را در بهتر پسمنابع 

از جهـاتی   ی ایـران نفتـ  يها وردهآخش فرپ یمل يها شرکتخارجی در  گذاري سرمایهنگاه کلی، اثرات در یک 
افزایش نقـدینگی بازارهـاي سـرمایه محلـی      ،رشد اشتغال و سرمایه انسانی ،ساختار و عملکرد صنعتی :چون

  . باشد می، قابل بررسی المللی بینپیوند اقتصاد ملی با اقتصاد 
  

  تشکر و قدردانی
  استاد گرامی جناب آقاي دکتر احد مطلقی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران: ا تشکر از ب

  جناب آقاي مهندس احمدي معاونت محترم اداره کل سوختگیري هواپیمایی کشور : با تشکر از 
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