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 چکیده

الملل منجر به افزایش رقابت در بخش خدمات شده امروزه افزایش اهمیت صنایع خدماتی و تجارت خدمات بین
را در  وکارکسب هایفرصت اینکه وجود باقوی و رو به رشد،  المللیبین هایگرایشهای خدماتی، است. برای بنگاه

ژوهش پ .ایجاد می کند شدید رقابت با ارتباط در نیز توجهیابلق هایچالش اما دهدمیبازارهای جدید جغرافیایی ارائه 
شور های خدماتی داخل کاستراتژی رقابت بنگاهگذاری داخلی رقبای خارجی بر تاثیر سرمایه بررسی هدف باحاضر 

جهت تحلیل  .پرداخته است 9311 -9332طی دوره صنایع خدماتی ایران  بر اساس اطالعاتالمللی در سطح بین
 رابطه حاکی از عدم وجودنتایج پژوهش  شده است.خطی و غیرخطی استفاده ARDLاقتصادسنجی از روش  هاداده

پرداخته  بلندمدت روابط وجود غیرخطی به بررسی چارچوب از استفاده با بنابراین. باشدمی خطی چارچوب در بلندمدت
تی می ارجی بر تامین منابع بین المللی بنگاه های خدماتاثیر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خها بیانگر شد. یافته

 میزان واردات بخش خدمات داری درمعنی افزایش باعث گذاری مستقیم خارجیسرمایه افزایشباشد  به عبارتی 
سط بر کاهش تامین منابع بین المللی تو قویتریدار و تأثیر معنی گذاری مستقیم خارجیسرمایه کاهشولی  شده

همچنین سهم بازار داخلی مطابق انتظارات تئوریکی تاثیر منفی بر استراتژی  .داشته است خدماتی داخلی بنگاه های
  تامین منابع بین المللی بر بنگاه های خدماتی دارد ولی از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

 
 .مستقیم خارجی گذاریسرمایه، رقابت، المللیبینمنابع  تأمینتجارت خدمات،  های کلیدی:واژه

 .JEL:N70, P33, F12, G24 یبندطبقه

                                                                                                                                        
 (Email: mrsalmani_2005@yahoo.com ، تبریز، ایران.  )نویسنده مسئول:تبریز دانشگاه بازرگانی و مدیریت اقتصاد، دانشکده . استادیار9
 ، تبریز، ایران.تبریز دانشگاه بازرگانی و مدیریت اقتصاد، دانشکده دکتری . دانشجوی2

http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/
http://jiba.tabrizu.ac.ir/


 9317 پاییز، 2 مدیریت کسب و کارهای بین المللی، سال اول، شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 53

 مقدمه
 ملی زندگی استانداردهای کنندهتعیین و جهانی اقتصاد در قدرتمندی نیروی عنوانبه خدمات بخش

، نسبت رو به رشد تجارت جهانی به 9108از دهه  (.9103 ریدل ،مثالعنوانبه) 9است شدهشناخته
 خدماتی هایبنگاه برای .2(2893سازمان تجارت جهانی، ) است شدهدادهتجارت خدمات تجاری نسبت 

 یجغرافیای جدید بازارهای در را تجاری هایفرصت تنهانه رشد، به رو و قوی المللیبین هایگرایش
بلی تا تحقیقات ق .کنندمی ایجاد شدید رقابت با ارتباط در نیز را مهمی هایچالش بلکه ،دهندمی ارائه

 هایرصتفتا  کنندمیهای خدماتی تمرکز برای بنگاه المللیبینورود به بازار  حد زیادی بر روی راهبرد
و مارشت،  ، السنر2883 ،برچرز) خارجی را گسترش دهند و حجم فروش را افزایش دهند وکارکسب
ا خدماتی ب هایبنگاهعلیرغم افزایش توجه علمی به بخش خدمات، این پرسش که چگونه . 3(2891

این  .ماندمی، همچنان بدون پاسخ شوندمیشدن مواجه  المللیبینافزایش فشارهای رقابتی مرتبط با 
 المللینبیمنابع  تأمین هایاستراتژیو به بررسی اینکه چه میزان  پردازدمیمطالعه به این شکاف 

 وردبررسیم، شودمیاستفاده داخلی با رقابت  قابلهبرای م ایوسیله عنوانبههای خدماتی توسط بنگاه
ای را درباره تأثیرات نیروهای رقابتی داخلی و برای رسیدگی به این سؤال، ما فرضیه .گیردمیقرار 

فاده از تجربی با است صورتبه. مدهیمی خدماتی توسعه هایبنگاهعرضه  المللیبینخارجی بر رفتار 
ا نظری ر هایبینیپیشهای خدماتی ایران از بنگاه فردمنحصربهسری زمانی  هایدادهیک مجموعه 

 .کنیمآزمون می
ع خود، درگیر شوند و مناب ن است در پیکربندی جهانی زنجیره تامینممک هابنگاهعالوه بر این، 

قابتی ر فشارخود را افزایش دهند و  المللیبینخارجی جذب کنند تا بتوانند رقابت  هایمحلخود را از 
 سهم بازار خود را افزایش دهند دیگرعبارتبه دن، کاهش دهشوندمیرا که در بازار داخلی مواجه 

 .1(2880، کاوسگول، یپرک و یو، 9113سوامیداس، )
خود  لیالملبین هایمکانهای تولیدی، رفتار و تصمیمات بنگاهکه  دهدمیمطالعات متعدد نشان  

خارجی به بازارهای  هایورودیواکنش استراتژیک به  عنوانبهخاص  ایزنجیره هایفعالیترا برای 
هاتزشن رویترز و گرون  ،9109آرپان، دی ال تره و توین،  ،9175مکسون ) کنندمیداخلی خود، سازگار 

ثبتی بر م تأثیر توانندمیهای تولیدی بنگاهچنین واکنشی،  درنتیجه .5(2898، کافمن و کروت، 2881
 از را المللیبینمستقیم منابع  طوربهیا  3(9115موری، کوتابه و ویلدت، ) سودآوری خود داشته باشند

 المللیبینمنابع  تأمین، روازاین .بیابند المللیبین تامینطریق زنجیره  از غیرمستقیمواسطه یا  هاینهاده

                                                                                                                                        
1. Riddle.  

2. WTO. 

3. Brouthers, Elsner, & Morschett. 
4. Swamidass, Cavusgil, Yaprak, & Yeoh. 

5. Moxo, Arpan, De La Torre & Toyne, Hutzschenreuter & Gröne, Kaufmann & Körte. 

6. Murray, Kotabe & Wildt. 
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ازده فروش( و ب مثالًمالی تولیدی ) بنگاهمثبت بر یک  طوربهاست که  شدهشناختهاستراتژی  عنوانبه
، کوتابه و 9115، موری و همکاران، 9101کوتابه و امورا، ) گذاردمی تأثیرسهم بازار(  مثالًاستراتژیک )

در حال رشد است، مطالعات  طورکلیبهخدمات  هایبنگاهتحقیقات در مورد  کهدرحالی .9(9113موری، 
 هابنگاهدمات کردن خ المللیبینتحقیقات در مورد  و شدن صنایع خدماتی کم است المللیبینمربوط به 

کوندو و ) همخوانی ندارد هاسالدر طول  چندملیتیخدمات  هایبنگاهخدمات و  سابقهبیبا رشد 
 .2(2895الهیری، 

ات خدم خاص هایویژگیسازی خدمات، از  المللیبیننیاز به یک برنامه تحقیق متمایز برای 
 زمانهم طوربه هاآنتولید و مصرف  که این خصوصیات شامل خدمات غیر فیزیکی هستند .است

یک فهم مشترک در حوزه بازاریابی  .و خدمات به ارتباط متقابل مشتری بستگی دارد گیردمیصورت 
 المللیبینمتمایز خدمات پیامدهای مهمی برای روند  هایویژگیوجود دارد که این  المللبینو تجارت 

، ص 9118پورتر ) دارد هاآنو پیامدهای عملکرد  المللیبین هایاستراتژیخدماتی،  هایبنگاهشدن 
قابت ر مقابله با افزایش هایاستراتژیاین است که آیا  خدماتی، سؤال هایویژگیبه دلیل این . 3(218

 بر هستند؟معت المللی شدن(بین) خدماتتولیدی به همان اندازه در بخش  هایبنگاهبرای  شدهشناسایی
 بنگاه مللیالبینرقابت در بازار داخلی بر روی استراتژی  تأثیر هدف از این مقاله بررسی چگونگی

بر اساس موقعیت رقابتی   خدماتی بنگاهالمللی بینکه استراتژی  توان بیان کردمی  .است خدماتی های
ت ( و همچنین شدالمللیبینمبادله  هایفعالیت)سهم بازار( و محیط بازار مربوطه )آن در بازار داخلی 

ظار انت گیرد.می شکلمستقیم خارجی داخلی(  گذاریسرمایه)آن بازار  دررقبای خارجی  هایدرگیری
زمینه  دری خدمات هایبنگاهمثبتی بر تصمیم  تأثیرخارجی مستقیم  گذاریسرمایهو  سهم بازار  رودمی
ج نتای .پژوهشی را می تواند تقویت کنددو جریان ادبیات  حاضرمطالعه  .داشته باشدشدن  المللیبین

ادبیات  .شودخدمات اضافه  هایبنگاه المللیبین هایاستراتژیبه دانش موجود در مورد موجود می تواند 
 بروچرز،) تمتمرکز اس بنگاه ها کردن المللیبین منظوربهبازار  ایجاد هایانگیزهعمده بر  طوربهپیشین 
های تولیدی از منابع بنگاه تنهانهکه  دهدمیاین مطالعه نشان  .1(2891، اسوبودا و همکاران، 2883

فزایش سهم داخلی و ا رقابت کاهش فشاربرای  ایوسیله عنوانبه المللی()تامین بین المللیبینورودی 
 گیریصمیمترقبای خود در هنگام  تأثیرخدماتی نیز تحت  هایبنگاه بلکه کنندمیاستفاده  بازاری خود

 .گیرندقرار می المللیبیندر مورد راهبردهای 
 
 

                                                                                                                                        
1. Kotabe & Omura, Murray et al, Kotabe & Murray. 
2. Kundu & Lahiri. 

3. Porter. 

4. Brouthers & Brouthers, Swoboda et al. 
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 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
مللی در تامین منابع بین ال از بعد یخدمات یهابنگاهشدن  المللیبین بربرخی مطالعات تجربی اخیر 

در خارج از  جدید هایقابلیتیافتن منابع و د نو بیان می کن دنمی باشمتمرکز جهانی   زنجیره تامین
منابع ،  المللیبینتامین ارزیابی  .گرددجلوگیری از افزایش فشارهای رقابتی  باعثکشور ممکن است 

طریق پراکندگی  از المللیبینهای است که با گسترش دامنه بنگاه المللیبینیک جنبه متمایز از تنوع 
 شودمیمربوط  باال مانند تهیه، تولید و توسعه محصول جدید افزودهارزش هایفعالیتجغرافیایی 

های بنگاه المللیبینکه تنوع  دهندمینشان   2(2880) راگمن و وربکه .9(2899ویرسما و باوون، )
های تولیدی بسیار ، نسبت به بنگاهشودمیمحاسبه  هاآن هایداراییکه توسط فروش و  خدماتی
باالدستی و  هایفعالیتتطبیق  هایچالشهای خدماتی با افزایش است، زیرا بنگاه ترکوچک
 .ستنددور روبرو ه هایمکانجداگانه در  طوربه دستپایین هایفعالیت

دماتی خ هایبنگاه اگرچه بیان می کند بنگاه های خدماتی المللیبیندر مورد راهبردهای مطالعات 
باشند،  دنشجهانی، فاقد دستپایینباالدست و  هایفعالیتپراکندگی جغرافیایی  ازلحاظممکن است 

را که در  تامین منابع باالدستی هایفعالیتسهم  تدریجبهاما هنوز در پاسخ به افزایش فشار رقابتی 
 .دندهمیافزایش  شود،میخارج از کشور انجام 

راتژی یک است عنوانبهبنگاه برای  منابع از داخل و خارج  تامین نتایج وتحلیلتجزیه کهزمانی
 در صورتی .3(2893اشمایسر، ) ادبیات موجود بیشتر بر بخش تولید تمرکز دارد شودمیشرکت مطرح 

که این  دندهمید و نشان نهای صنایع خدماتی تمرکز داربنگاهبر  صراحتبه برخی مطالعات اخیر  که
رای موفقیت در ب ایوسیله عنوانبه المللیبینمین منابع أخدماتی و ت هایفعالیتبر  تدریجبهها بنگاه

 .می نگرندرقابت 
ی که با فشار های خدماتبنگاهیک استراتژی رقابتی مناسب  عنوانبه المللیبینیافتن منابع ورودی  

محرک برای  با توجه به نیروهای .گرددمی تواند مطرح شان مواجه هستند رقابتی در محیط داخلی
 هاینگاهب المللیبین یافتن منابع هایشیوه شواهد تجربی نشان می دهدچنین رفتار استراتژیک، 

هرچه اعتماد رقبای داخلی نسبت به منابع  .مرتبط است هاآن یمستقیم با رفتار رقبا طوربهخدمات 
به منابع ورودی خدمات های خدماتی بنگاه، تمایل یابدمیافزایش  هانهادهواردات در مورد  المللیبین
 .شودبیشتر می المللیبین هایمکاناز 

 زانداچشمکه  افرادی هستند یکی از نخستین 1(9111) هو موری و کوتاب( 9110( و همکاران هکوتاب
و شواهد تجربی را برای  دهدمیفروشنده خدمات ارائه  جایبهخریدار را  عنوانبهخدماتی  بنگاهیک 

                                                                                                                                        
1. Wiersema & Bowen.  
2. Rugman & Verbeke. 

3. Schmeisser.  
4. Kotabe et al , Murray & Kotabe. 
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ماری  .دهدمیو همچنین خدمات تکمیلی ارائه  المللیبینهای اصلی بنگاهارزیابی خدمات  هایشیوه
دا برای در ابت وکارکسبمبنایی برای منبع  ،شدهاصالح(، به دنبال چارچوب استراتژی 9111) 9هو کوتاب

عرضه  هایاستراتژی، دریافتند که ماهیت و ساختار صنعت خدمات بر یافتهتوسعهتولیدی  هایبنگاه
خدماتی در بازار داخلی  بنگاهیک مزیت رقابتی  کههنگامی .گذاردمی تأثیرخدماتی  هایبنگاه المللیبین

از خارج از  مکمل() ممتاز، ممکن است خدمات یابدمیبه علت عرضه فراوان خدمات اصلی آن کاهش 
عالوه بر این، در دسترس بودن خدمات تکمیلی در بازارهای جهانی  .کشور را برای رقابت باقی بگذارد

که  دهدمینشان  (9110) 2و همکاران هکوتاب .گذاردمی تأثیرمنابع خارجی  ارائهبالقوه بر احتمال  طوربه
شرکت  عملکرد بازار تواندمیمنابع برای خدمات اصلی و مکمل  تأمین هایاستراتژیاستفاده مناسب از 

 .خدمات را افزایش دهد
شرح زیر  به تواندمیبین المللی شدن بنگاه های خدماتی  زمینه دروضعیت تحقیق  بطور کلی 

ه شروع پیشینه نظری مناسب و نقط توانندمیمبتنی بر تولید  هاینظریه کهاینخالصه شود: علیرغم 
(، تحقیقات متعددی از پیشرفت 2887) 3مانند جوالگی و مارتین باشندخدماتی  نظریه هایبرای توسعه 

خدماتی  هایهبنگا المللیبینمنابع  تأمین مربوط بهتحقیق و کمبود مداوم نظری و تجربی در مطالعات 
اشاره کردند که  هاآن .1(2880) آگندال( و نوردین و 2882) وایتمانند جوالگی و  کنندمیانتقاد 

 هایاستراتژیبحث در مورد  اگرچه .عملی آن افزایش نیافته است رشدتحقیقات در این زمینه نسبت به 
گان فروشند عنوانبههای خدماتی بنگاه مفهومهای خدماتی همچنان تحت تأثیر بنگاه المللیبین

خریداران  عنوانبهخدماتی  هایبنگاهبه  وجود دارند کهتحقیقاتی  هایخدمات است، اما جریان
یک  عنوانبهمنابع  تأمین حالبااین .زنجیره تامین بین المللی توجه دارندخاصی در فرایند  هایفعالیت

رار گرفته ق موردتوجهکمتر در بخش خدمات  المللیبین هایگرایشپاسخ استراتژیک به رقابت ناشی از 
 هایراتژیاستو گسترش  کنندهتعیینپر کردن این شکاف و پیشبرد درک ما از عوامل  منظوربه .است

تی داخلی نیروهای رقاب تأثیراتدر مورد می توان ای در صنایع خدماتی، فرضیه المللیبینمنابع  تأمین
رقبای خارجی بیشتر زمانی که  .مطرح کردخدماتی  هایبنگاه المللیبینرش و خارجی بر رفتار اخذ پذی

به  اهنهادهواردات  ایدارای خدمات اصلی بر هایبنگاه اکثر، کنندمی گذاریسرمایهدر صنعت داخلی 
استراتژی افزایش تامین منابع از طریق  می تواند یک بنگاه خدماتی .می گردندمتکی  المللیبینمنابع 

می  شتررقابت بی که منجر به در بازار داخلی خارجیهای گذارسرمایهبین المللی نسبت به جریان ورود 
ه های خدماتی بمنابع برای بنگاهتامین های نشان داد که استراتژی می توان .دهدواکنش نشان  شوند،

 در خارجی رقبای با ورود .ت خارجی بستگی داردهای خدماافزایش نفوذ بازار داخلی توسط بنگاه
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ی نسبت به بنگاه های خدمات خارجیرقابتی پیشین و پسین  مزایای که معموال دارای داخلی بازارهای
برخی مطالعات نشان می  .کنند رقابت بازار آن در مؤثر طوربه سازدمی قادر را هاآن می باشند داخلی
عماری شوند، مکه با افزایش رقابت با رقبای خارجی روبرو میداخل هنگامی یخدماتبنگاه های  که دهند

دهند تا برخی معایب را خارجی تغییر می بازارهایزنجیره ارزش خود را به نفع منابع ورودی خدمات از 
لذا انتظار می رود با افزایش جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تامین منابع  .جبران کنند

 المللی بنگاه های داخلی افزایش یابد. بین
برای  هکنندتعیینیک عامل اصلی  عنوانبهموقعیت رقابتی بنگاه خدماتی در بازار داخلی خود 

یک شاخص کلی برای موقعیت رقابتی بنگاه در یک  .است المللیبینمقدار واردات منابع  گیریتصمیم
سهم باالی )پایین( بازار،  .بازار است آن دربرای بنگاه  شدهمشخصبازار مشخص، حجم کل سهم بازار 

توانایی  عنوانبه توانمیسهم بازار را  .دهدمیموقعیت رقابتی قوی )ضعیف( نسبت به رقبا را نشان 
 9(9108)پورتر،  .رقابتی تفسیر کرد هایبنگاهبیشتر نسبت به  کنندگانمصرفیک بنگاه برای جذب 

مقابله با  ورمنظبههای با سطح باال از سهم بازار نسبت به بنگاه ازار پایینسهم بها با بنگاهرفتار 
ی با سطح پایین سهم بازار، در مقایسه با رقبا با سهم بازار هابنگاه .است متفاوتفشارهای رقابتی 

به  شدهارائهمطابق با ادبیات موجود، هر خدمات نهایی زیرا  .بیشتر، مشتری پایه )ثابت( کمتری دارند
( 2) دهدمیخدماتی را تشکیل  ( یک خدمات اصلی است که فعالیت اصلی بنگاه9) :مشتری شامل

و  موری) ارائه شودخارجی  هایکنندهعرضهیا  بنگاهتوسط خود  تواندمیخدمات تکمیلی است که 
 .2(9111 کوتابه،

ر در داخل کشو مؤثر طوربهرا از ارائه و تولید خدمات تکمیلی  هامشتریان ثابت کمتر، بنگاه
که بنگاه خدمات  دهدنمی، اجازه رسدمینهایی که به فروش  «واحد»سطح پایین خدمات  .داردبازمی

 انکنندگتأمینها باید از طریق تهیه این اجزا از در عوض، بنگاه .متنوعی فراتر از خدمات اصلی ارائه دهد
، فیگنباوم و 2885ابن و جوهانسن، ) مین کنندنیازهای مشتریان را برای خدمات تکمیلی تأ المللیبین

اص خ هاینهادهبا افزایش مشتریان ثابت، درونی سازی و تقسیم تولید و فروش  لذا .3(9119کمانی، 
 روازاین .1(2895بری و کال، ) خواهد بود مفید ماتیدبرای یک بنگاه خ شوندمیکه اغلب درخواست 

 کنندگانتأمین)مانند طراحی و یا دانش فنی( توسط  هایویژگیبرخی از  افزایش سهم بازار لزومی ندارد
با موقعیت ضعیف  هاییبنگاهبنابراین  ؛شودارائه می ، بلکه دیگر توسط خود بنگاهشودخارجی دیگر ارائه 

کاهش خواهند داد تا اینکه سهم بازار  المللیبینمنابع خدمات  هاینهاده رقابتی، وابستگی خود را به
، شوندمیبیشتر و بیشتر  که مشتریان ثابت گونههمان .خود را از سطوح کوچک تا متوسط افزایش دهند
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در مورد اجزای خدمات  خصوصبهخدمات خاص،  هایویژگیمشتری در خصوص  هایخواستهتنوع 
دماتی خ احتماالًبا مشتریان بیشتر،  هاییبنگاه، بنابراین .یابدمیمکمل فراتر از خدمات اصلی، افزایش 

مؤثرتر  طوربه توانندمی واست  هاآن فعالیت اصلی منابع برای تأمین که فراتر از کنندمیمین منابع أترا 
مزایای هزینه و دانش، دارای خارجی  کشورهایاز  هانهادهبا تهیه این  .ثانوی را ارائه دهند هاینهاده

 هایهخواستقبول سفارش  اصلی خود متمرکز شود و از هایقابلیتبر  زمانهم طوربه تواندمیبنگاه 

ا بهایی بنگاهکه  انتظار براین است، روازاین .9(9110)کوتابه و همکاران،  بسیار متنوعی برخوردار باشد
هم افزایش س عنوانبه المللیبینموقعیت رقابتی قوی، منابع بیشتری از خدمات خود را در سطح 

رابطه بین سهم بازار و جستجوی منابع  بطور خالصه بر طبق موارد فوق .آورندمیبه دست  شانبازاری
با  دماتیبنگاه های خو برای منفی ضعیف رقابتی  هایموقعیتبا  ی خدماتیهابنگاهبرای  المللیبین

 .باشدمی  مثبت ،رقابتی قوی در بازارهای داخلی هایموقعیت
ناچیزی به بررسی نقش صنایع خدماتی و مطالعات  طورکلیبه، گرفتهانجام یهایبر اساس بررس

خاص، تأثیر نیروهای رقابتی مختلف داخلی و خارجی بر تصمیم  طوربه. همچنین اندپرداخته آن تأثیرات
رار نگرفته ق موردبررسیدر مطالعات داخلی  ازاینپیش المللیبینمنابع  تأمینبنگاه خدماتی درگیر در 

 مرور شده است. اختصاربه شدهانجامدر زیر مطالعات تجربی  .است
بنگاه خدماتی کشور  571تابلویی  هایدادهرویبر  FGLS( با رهیافت 2893) همکارانگلیچ و 

اند و بخش خدمات پرداخته در المللیبینمنابع  تأمین هایاستراتژیی تأثیر رقابت در آلمان به مطالعه

و  یخدمات بنگاهشکل بین موقعیت رقابتی داخلی  U یرابطهبه این نتیجه دست یافتند که یک 
 .وجود دارد: این رابطه ابتدا منفی است و در مراحل بعد مثبت است المللیبین منابعجستجوی 

چندملیتی پرداختند  خدماتهای نظری و شواهد تجربی ( به بررسی دیدگاه2895) کوندو و الهیری
سهم  وتحلیلبرای تجزیه .است چندملیتی خدمات ویژه به موضوع بازپرداخت بخش مقاله درواقع این

، سهم توجه استاند. جالبتوسعه متمرکزشدهیافته و پنج کشور درحالخدمات روی پنج کشور توسعه
 .است توسعهیافته و درحالوسعهتوجهی از کشورهای تبخش خدمات در توسعه اقتصادی، ویژگی قابل

های خدماتی المللی کردن بنگاهی منطق ایجاد ارزش و بین( به مطالعه2891جنسن و پترسن )
ر صریح یا طوالمللی بهوکار و مدیریت بینهای اصلی در کسبکه نظریهو دریافتند درحالی پرداختند

یه در های قبلی برای توسعه نظراست، تالشهای تولیدی بناشده طور ضمنی بر روی مطالعات بنگاهبه
 .های خدماتی کمیاب است و هنوز برای ایجاد چارچوب جامع نیستندالمللی کردن بنگاهمورد بین

های صنعت خدمات و درک المللی کردن بنگاهی بین( به مطالعه2892پال باربر و غوری )
وضوع المللی برای مدتی به مهای بینراتژیهای متمایز پرداختند و دریافتند که فرآیند و استویژگی

ترین سهم از جهان های بخش خدمات در حال حاضر بزرگبنگاه .شودالمللی مربوط میمحققان بین
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در سال  FDI درصد از سهام جهانی 32به  (FDI) گذاری مستقیمسرمایه دهندخارجی را تشکیل می
اری از سپاری در بسیتوسط روند مهم فرایند برونالمللی سازی شود. این فرآیند بینمنجر می 2883
های خدمات المللی و ایجاد و توسعه بنگاههای ارزشمند، آزادسازی بسیاری از قوانین ملی و بینفعالیت

 .شده استالمللی تقویتجدید بر اساس فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات در چهارچوب بین
هایی در سطح بنگاه به بررسی تأثیرات منابع گیری دادهکار( با به2892ژاکلین و همکاران )

 های خدماتی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که نتایج روشالمللی بر تولید در مقابل بنگاهبین
یت المللی مشغول به فعالهای خدماتی که در زمینه تأمین منابع بیندهد که بنگاهمتداول نشان می

مک آورند و به رشد و توسعه اشتغال کیادگیری تکنولوژیکی را به همراه میهستند، بهبود کیفیت و 
 .کنندمی

آوری ادبیات تجربی در این وکار و جمع( با بررسی منابع خدمات کسب2880نوردین و آگندال )
در اکثر مقاالت موردبررسی به این نتیجه رسیدند که خدمات  کنند.زمینه راهکاری برای آینده ارائه می

د، انهای اطالعاتی / خدمات فناوری اطالعات، بیشترین توجه را به خود جلب کردهنتقال دستگاها
در اکثر مقاالت،  .اندطور که خریداران خدمات اروپایی و آمریکای شمالی نیز دریافت کردههمان
 های آماری مورداستفاده قرارگرفته است.روش

ه های خدماتی بهای خدماتی توسط بنگاهجهانی فعالیت( با بررسی تأمین 2881) کوتابه و موری
ریت های اخیر توجه بیشتری به مدیهای خدماتی در سالاین نتیجه رسیدند که تدارکات جهانی فعالیت

های خدمات خود را از خارج از های خدماتی بخشی از فعالیترسد که بنگاهبه نظر می .داشته است
سال گذشته قطعات اجناس و کاالهای آماده  38های تولیدی در بنگاه طور کهکنند همانکشور آغاز می

 . شده استحال، کمی در مورد ماهیت استراتژی تأمین منابع جهانی خدمات شناختهبااین ،اندداشته
و یا  شدههای اصلی خدمات انجامدهد که در میان دیگران، میزان عدم قطعیت فعالیتنتایج نشان می

بنگاه است و  «خالص»توجهی باالتر از خدمات طور قابلشده بهارائه «خالص» هایتوسط بنگاه
گیری ترین عامل تأثیرگذاری در تصمیممنابع گوناگون خارجی مهم تأمینهای غیر خالص خدمات بنگاه

مفاهیم مدیریتی و نظری  .های اصلی خدمات استکنندگان بالقوه برای فعالیتدر انتخاب تأمین
 .قرارگرفته استموردبررسی 

( با استفاده از یک مدل احتمالی استراتژی ارزیابی جهانی، این مطالعه به 9111موری و همکاران )
شده عوامل مرتبط با منابع ارزیابی در رابطه با استراتژی ارزیابی و عملکرد بررسی اثرات تعدیل

مدل احتمالی استراتژی ارزیابی  آمده از حمایت ازدستنتایج به .پردازداستراتژیک و مالی محصول می
توجه برای جهانی در نوآوری محصول، نوآوری در فرایند و خصوصیات دارایی متغیرهای مهمی قابل

کرار زنی تأمین و تحال، نتایج هیچ پشتیبانی برای قدرت چانهبااین .عملکرد مالی، اما نه استراتژیک بود
 در دستیابی به عملکرد مالی باال برای یک محصول .عنوان متغیرهای تعدیل ارائه نکرده استمعامله به
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که آیا یک استراتژی خاص باید برای یک محصول خاص مورداستفاده قرار گیرد، بستگی به سطح 
 .وری در فرآیند و خصوصیات دارایی داردنوآوری محصول، نوآ

منابع جهانی خدمات و عملکرد بازار، با اصالحات  تأمین( با بررسی 9110کوتابه و همکاران )
 .دهدیممنابع کاالیی به بخش خدمات ارائه  تأمینمناسب، یک بخش جامع در مورد چارچوب استراتژی 

 هایادهدمنابع جهانی برای خدمات با استفاده از این اولین تحقیق تجربی در مورد پیامدهای عملکرد 
 .چند صنعت است
پاسخ به افزایش واردات و  عنوانبه( مطالعه ای بر نوآوری محصول و فرآیند 9115)بیراسکیک 

زار یک شرکت خارجی که در باکه  یافتدستمستقیم خارجی انجام داد و به این نتیجه  گذاریسرمایه
یک سری نقاط قوت مختص به شرکت را دارد و  کندمیداخلی فعال است و در بازار داخلی فعالیت 

فعالیت شرکت در رشد و شکوفایی بازار داخلی سودمند است. اغلب محصوالت جدید و فرایندهای 
اخلی های دبنگاهبرای  فّناوری. اگر یک قسمت از این سود به خاطر تبادل اندمربوطابتکاری به هم 

 روازاین .شودداخلی می هایبنگاهجدید در  هایفعالیتسودمند باشد پس این مزیت موجب تحریک 
 .افتدمیداخلی اتفاق  هایبنگاهتغییر فرایند در 

 

 هادادهمعرفی مدل و 
-9332 زمانیدوره  طی کشور ایران برای و بانک جهانی آنکتاد برای این مطالعه، از پایگاه اطالعاتی

 .است شدهاستفاده)به دلیل دسترسی به اطالعات این دوره(  9311
 متغیر وابسته:

ارجی خ کشورخدماتی خاصی که در یک  هاینهادهکه  افتدمیزمانی اتفاق  المللیبینخدمات  تأمین
 عنوانبهاطالعات واردات خدمات ساالنه  از .شوندمی داخلی کشور، وارد روند تولید در شوندمیتولید 

 .کنیممیاستفاده  المللیبیناصلی خدمات  تأمینیک پروکسی برای 
 متغیرهای مستقل:

 ارزش تولید خدماتتفاضل میزان )سهم بازار خدمات داخلی به دلیل محدودیت دسترسی به آمار از  -
به  (از صادراتارزش تولید خدمات حاصل تفاضل میزان )/(بخش داخلی از صادرات به مجموع واردات

 .آیددست می
آن از  جایبهدر وابستگان خارجی  FDI عمده به شکل طوربهدر صنایع خدماتی، رقابت خارجی  -

که  دهدمیمطالعات متعدد نشان  .دهدمیخارجی رخ  هایکشورطریق صادرات خدمات نهایی از 
مستقیم خارجی برای ورود به بازار و عرضه خدمات  گذاریسرمایهعمده از  طوربهخدماتی  هایبنگاه

، زیرا صادرات خدمات کامل نهایی به مشتریان در سایر کشورها کنندمیبه بازارهای خارجی استفاده 
خدمات خارجی  هایبنگاهکه از طریق  FDI هایسرمایه، با استفاده از روازاین .)غیرممکن( گران است
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از  ،گیرندمیقرار  مورداستفادهیک پروکسی برای رقابت خارجی  عنوانبهدر صنعت خدمات داخلی 
 .شودیمموجود( استفاده  هایبنگاهمستقیم خارجی )برای ایجاد و یا گسترش  گذاریسرمایهجریان ورود 

ون در گذاریسرمایهدر سطح رقبای خارجی را به یک  بنگاه گذاریسرمایه هایدادهبرای این منظور، 
 .کنیممی تبدیلصنعت 

 متغیرهای کنترلی: -
 المللینبیجدا کردن اثرات فرضیه از عوامل دیگر که ممکن است به یک استراتژی ارزیابی  منظوربه

 .نرخ تورممانند  شودمی ی به مدل اضافهخدماتی برسد، متغیر کنترل بنگاه
 

 ARDL یرخطیغخطی و رویکرد تخمین مدل با 

 گذارییهسرماسهم بازار داخلی و در مورد رابطه  9ARDL یرخطیغرویکرد خطی و  در تحقیق حاضر
های محدود برای داده ARDLمدل  .قرار خواهد گرفت یموردبررس میزان وارداتبا  مستقیم خارجی

دارند،  I(1)یا  I(0)ها سطوح انباشتگی متفاوتی را نظیر نظیر این مطالعه و نیز در شرایطی که متغیر
((. در این مطالعه برای ارائه توجیه عدم انباشتگی در 2889) 2مناسب است )پسران، شین و اسمیت

Iسطح دو  ( برای تعیین سطح ADF) 3یافتهیمتعم، بین متغیرها، از آزمون ریشه واحد دیکی فولر (2)
 شود.میانباشتگی متغیرها استفاده 

 منظوربه، 9332-9311برای دوره زمانی  ARDL یرخطیغرویکرد خطی و  در تحقیق حاضر
رار خواهد ق یموردبررس در بخش خدمات یالمللنیبمنابع  نیتأم یهایاستراتژتأثیر رقابت در  برآورد
 یلهوسهبسپس وجود رابطه بلندمدت  بدین منظور ابتدا به بررسی پایایی متغیرها پرداخته و .گرفت
 .شودبررسی می  4ARDLآزمون

 

 متغیرها آزمون پایایی

، پایایی متغیرهای مدل تحقیق قرارگرفته است. نتایج ADFدر این قسمت با استفاده از آماره آزمون 
شده ارائه (9ها در جدول )آن و دوم تفاضل مرتبه اول ها وبررسی پایایی متغیرهای مدل در سطح داده

 .است

                                                                                                                                        
1. Auto Regressive Distributed Lag 
2. Pesaran, Shin and Smith 

3. Augmented Dickey Fuller 

4. Auto Regressive Distributed Lag 



 35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خارجی ... مستقیم گذاریسرمایه ورودی جریان تأثیر

 ADFبررسی پایایی و ناپایایی متغیرهای مدل با استفاده از آماره آزمون  ذیلر اساس نتایج جدول ب
شده دیکی همواره قدر مطلق آماره محاسبه ها، ناپایا بوده ودر سطح داده رهایمتغاغلب  دهدینشان م
 .باشدیتر ماز مقادیر بحرانی مک کینون کوچک یافتهیمفولر تعم

 

 نام متغیر 
آماره آزمون 

ADF 

نتیجه  بحرانیسطح 

 %98 %5 %9 کلی

 ناپایا -Log Import 21/9- 33/3- 13/2- 32/2 در سطح

 پایا -Log Import 38/3- 33/3- 13/2- 32/2 تفاضل گیری مرتبهیکبا 

 پایا -Log Market share 30/3- 33/3- 13/2- 32/2 در سطح

 ناپایا -Log(FDI) 18/3- 33/3- 13/2- 32/2 در سطح

 پایانا -Log(FDI) 27/2- 33/3- 13/2- 32/2 تفاضل گیری مرتبهیکبا 

 پایا -Log(FDI) 15/5- 37/3- 13/2- 32/2 تفاضل گیری دومرتبهبا 

 ناپایا -Log Inflation 95/9- 37/3- 13/2- 32/2 در سطح

 پایا -Log Inflation 50/3- 33/3- 13/2- 32/2 تفاضل گیری مرتبهیکبا 

 ADF(: آزمون پایایی متغیرها با استفاده از آزمون 9جدول )
 

سهم بازار جز به رهایتمامی متغ که شودیها مشخص مآزمون در مورد تفاضل دادهبا تکرار این 

نی شده و فرضیه صفر مب تفاضل گیری، پایا بارکیپس از گذاری مستقیم خارجی یهسرماداخلی و 

ها و ناپایایی رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر پایایی در اول داده برداشتن ریشه واحد تفاضل مرتبه

 .شودیپذیرفته م %15سطح 

 

 خطی ARDLالگوی 
توسط  ARDLرابطه خطی آزمون باند  شدهارائهارتباط میان سطح تولید و قیمت نفت را در چارچوب 

 (9) است: شدهیانبزیر  صورتبه(، 2889( و پسران و همکاران )9111پسران و شین )

 باشد.می 9( بیانگر اختالل نوفه سفیدبیانگر عامل دیفرانسیل مرتبه اول و اپسیلن )  کهیطوربه

نشانگر  INFLATION ،سهم بازار داخلیبیانگر  Sو  میزان واردات خدماتگر اشاره IM ینهمچن

                                                                                                                                        
1. White Noise 
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( به ترتیب پارامتر )( و نیز ) است. پارامتر آلفا مستقیم خارجی گذارییهسرمابیانگر  FDIتورم و 

هم بررسی  منظوربه ARDL باند آزمون مدت است. رویکردرابطه بلندمدت و کوتاه دهندهنشان

 .شودمی انجام مستقیم خارجی گذارییهسرماسهم بازار داخلی و  و میزان وارداتمیان  یانباشتگ

 :کرد یفتعر زیر صورتبه توانیم را خطی مدتبلند معادله باشد، داشته وجود خطی یهم انباشتگ اگر

(2) tttt LFDILINFLATIONLSLIMt  3310   

) بردار پارامترهای بلندمدت است( بیانگر بردار هم انباشتگی یا پارامترهای ) کهیطوربه

121 .) 
 

 غیرخطی ARDLالگوی 

زیر ارائه  صورتبهغیرخطی را  ARDLتوان رویکرد (، می2891رو مطالعه شین و همکاران )دنباله

 نمود:

(3) 
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دهنده ضرایب بلندمدت است. (، نشانبیانگر تعداد وقفه و پارامترهای آلفا ) rو  q کهیطوربه

همچنین  


r

i i0  و 


r

i i0 هم سمدت توزیع نامتقارن وقفه پارامترهایی هستند که اثرات کوتاه

کنند. بیان می میزان وارداترا بر  مستقیم خارجی گذارییهسرمابازار و 
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1tS ار و سهم باز مستقیم خارجی گذارییهسرمامجموع جزئی از تغییرات مثبت و منفی در

 زیر محاسبه شود: صورتبهنمونه  عنوانبهتواند که می هستداخلی 
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زیر  ورتصبهغیرخطی وجود داشته باشد، معادله بلندمدت غیرخطی  صورتبه یهم انباشتگاگر رابطه 

 خواهد بود:

(6) 
tttttt LFDILFDILINFLATIONLSLIM    43210   

  

 یا بردار پارامترهای بلندمدت هستند، تحت یهم انباشتگپارامترهای آلفا بیانگر بردار  کهیدرحال

121این شرایط    132و  سهم جهت و بزرگی افزایش و کاهش  دهندهنشان

 باشند.در ایران میمیزان واردات بر روی  مستقیم خارجی گذارییهسرمابازار و 

 

 نتایج آزمون هم انباشتگی

 مستقیم خارجی بر میزان واردات خدمات گذاریسرمایهو  بررسی تأثیر سهم بازار منظوربهدر این مطالعه 

 مستقیم خارجی و میزان واردات خدمات گذاریسرمایهو  شامل سهم بازار داخلی متغیره که 3از معادله 

و نتایج  شدهاستفادهخطی و غیرخطی  ARDLاز الگوی  ذکرشدهخواهد شد. برای برآورد روابط 

است. نتایج بیانگر آن است  شدهداده نشان 2در جدول ( 9رابطه هم انباشتگی طبق معادله )حاصل از 

ادی اقتصخدمات  در بخشبا میزان واردات  مستقیم خارجی و سهم بازار داخلی گذاریسرمایهکه بین 

 یرخطیغهای هم انباشتگی خطی وجود ندارد. از سوی دیگر، نتایج آزمون ایران هیچ نوع رابطه بلندمدت

مستقیم خارجی و سهم بازار داخلی با میزان  گذاریسرمایه بینحاکی از آن است که رابطه بلندمدتی 

 واردات در بخش خدمات اقتصادی ایران برقرار است.
 یهم انباشتگ. نتایج آزمون 2جدول 

 درصد( 5 دارییمعننتایج )در سطح  F I(0) I(1)آماره  متغیر وابسته

ARDL خطی 

Log Import 00/8 71/2 37/3 رد هم انباشتگی 

ARDL یرخطیغ 

Log Import 32/2 53/2 11/3  هم انباشتگیتأیید 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

 یرخطیغ ARDLبرآورد الگوی 
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سهم بازار داخلی و  تأثیر در بررسی یرخطیغ ARDL برآورد الگوی از حاصل ( نتایج3) جدول
 ضرایب .دهدمی ارائه( 3) معادله اساس بر را بر میزان واردات خدمات مستقیم خارجی گذارییهسرما

ها حاکی از آن است یافته .است شدهیانبتشخیص  هایآزمون نتایج با همراه (3) جدول در شده برآورد
وزیع تها طبق آماره جارکو برا دارای تفسیر مناسب هستند و باقیمانده برای شده برآورد هایمدل که

مواجه است. همچنین نتایج آزمون  یخودهمبستگبا عدم  (LMنرمال بوده و بر مبنای آزمون )
(ARCHحاکی از عدم وجود همسانی واریانس میان جمالت خطا می )سازگاری بررسی باشد. برای 

شود. آزمون والد استفاده می Waldاین الگو از آزمون  نامتقارن غیرخطی و تشخیص رفتار مدل
 صورتبهبررسی عدم تقارن بلندمدت بوده و فرضیه صفر در آن  منظوربه

32   باشد. همانمی-

است، نتایج این آزمون حاکی از برقراری رابطه غیرخطی در الگوی  مالحظهقابل( 3طور که در جدول )
 برآورد شده است.

 غیرخطی ARDL برآورد الگوی . نتایج3 جدول

 
 وابستهمتغیرهای 

DLIM 

 احتمال ضرایب متغیرهای توضیحی

 8888/8 23/20 مبدأعرض از 

POS (-1) 05/8 8888/8 

NEG(-1) 30/2- 8825/8 

LIM(-1) 21/9- 8888/8 

S(-1) 32/9- 8880/8 

INFLATION(-1) 8887/8- 87/8 

DINFLATION(-1) 99/9- 83/8 

DLIM(-1) 3/8 8885/8 

DLIM(-2) 2/8- 23/8 

DPOS (-1) 30/8- 3/8 

DPOS (-2) 0/8- 82/8 

DNEG (-1) 52/8 18/8 

DNEG (-2) 3/9- 811/8 

 های تشخیصآزمون

JB 9/2 35/8 

LM 29/2 91/8 

ARCH 70/8 31/8 

Wald 71/30 8888/8 
 های تحقیقمنبع: یافته

* POS مستقیم خارجی گذارییهسرما های مثبتبیانگر شوک ،** NEG مستقیم خارجی گذارییهسرما های منفیبیانگر شوک 
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 برآورد ضرایب بلندمدت

 تأثیرات است. این ضرایب بیانگر شدهداده نشان (1) جدول در بلندمدت ضرایب نتایج حاصل از برآورد

مستقیم خارجی و سهم بازار  گذاریسرمایه بر واردات بخش خدمات کاهش و افزایش از داریمعنی

 فزایشا منجر به تواندمی خارجی گذاریسرمایه در یک درصد افزایش طبق نتایج حاصله، .داخلی است

 خارجی گذاریسرمایه درصدی در 9 کاهش دیگر، سوی از گردد. واردات بخش خدمات درصد در 7/8

حاکی از  مطالعه حاضرنتایج . گردد واردات بخش خدمات در درصدی 87/5 کاهش به تواند منجرمی

 آن زایشاف به نسبت اقتصاد بر دار و بیشتریمعنی تأثیر خارجی گذاریسرمایه کاهش که آن است

اتی در بهبود عملکرد خدمصنایع خدماتی ایران در و عدم انگیزه  نشانگر ضعف تواندمیکه  داشته است

 مبادله رقبای المللیبیناین است که رفتار  مؤید POSنتیجه حاصل برای  .باشد غیاب رقبای خارجی

مینه خدماتی در ز هایبنگاهمثبتی بر تصمیم  تأثیرداخلی رقبای خارجی  هایگذاریسرمایهداخلی و 

موجب  به ترتیب و تورم داخلی شده است. همچنین یک درصد افزایش در سهم بازار داخلی المللیبین

 گردد.درصدی در میزان واردات بخش خدمات می 95و  31/8کاهش 
 برآورد پارامترهای بلندمدت. 1 جدول

 متغیر وابسته 

 LIM 

 احتمال ضرایب متغیر توضیحی

 8888/8 39/28 مبدأعرض از 

POS 75/8 8880/8 

NEG 87/5- 887/8 

Log Market Share 31/8- 22/8 

Log Inflation 95/8- 10/8 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 گیرینتیجه

به  که پردازدمی المللیبینمنابع  یافتن دربنگاه های خدماتی   این مطالعه به بررسی نحوه رفتار

خدماتی از طریق  بنگاهیک  کههنگامی .محیط رقابتی در بازار داخلی خود بستگی دارند هایمحرک

دمات ختامین ، با افزایش میزان شودمیداخلی رقبای خارجی با رقابت بیشتر مواجه  گذاریسرمایه

ات شدن خدم المللیبیننتایج این مطالعه به ادبیات موجود در مورد  .دهدمینیز واکنش نشان  المللیبین

داده عالوه بر این، نشان  .شود اضافه می تواند منابع جهانی تأمین هایاستراتژیو همچنین در  هابنگاه

خدماتی به افزایش نفوذ بازار داخلی توسط  هایبنگاهمنابع برای  هایاستراتژیکه پیگیری  شد
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 بنگاه، داخلی بازارهای در خارجی رقبای هایدرگیری چنین .خدمات خارجی بستگی دارد هایبنگاه

 ددهمی نشان داخلی کشور از بیش را خارجی رقبای مزایای از برخی هاآن ازآنجاکه .است هشداردهنده

، این مطالعه شواهد تجربی را ارائه روازاین .کنند رقابت بازار آن در مؤثر طوربه سازدمی قادر را هاآن که

یره ، معماری زنجشوندمیفزایش رقابت با رقبای خارجی روبرو ابا  کههنگامیخدمات داخلی  که دهدمی

تا برخی معایب را جبران  دهندمیخارجی تغییر  هایمکانارزش خود را به نفع منابع ورودی خدمات از 

که یک عامل  کندمیسهم بازار ثابت  .ما پیامدهای مهمی برای مدیران دارد هاییافته .کنند

مدیران باید  .گذاردمیخدماتی تأثیر  بنگاه المللیبیناست که بر یک استراتژی ارزیابی  ایکنندهتعیین

بازار سهم ) ندکمیبیشتری نسبت به رقبایش جذب  هایمشترییک بنگاه  کههنگامیآگاه باشند که 

خدماتی  هایبنگاه .ثیر بگذاردأآن در حال افزایش است(، این ممکن است بر رفتارهای یافتن منابع رقبا ت

تری ها( را برای برآورده شدن نیازهای مشنهاده) منابع سختیبهضعیف دارند،  نسبتاًکه موقعیت رقابتی 

 خارجی کنندگانتأمینعمده به  طوربه هابر این اساس، این بنگاه .دارندمیفراتر از خدمات اصلی نگه 

رقبای داخلی بیشتر در  کههنگامی .دهندمیکه خدمات اضافی را برای مشتری نهایی ارائه  اندوابسته

م منابع خدمات، سه دهندهارائه بنگاهکه  دهدمیما نشان  هاییافته، کنندمیشرکت  المللیبینمنابع 

با انجام این کار، بنگاه ممکن است  .دهدمیایجاد ارزش نیز افزایش  درروندرا  المللیبینورودی 

هیه خدمات ت درنهایتبا هزینه کم و یا  وریبهرهدر صنعت داشته باشد، از قبیل بهبود  هاییپیشرفت

 یک المللیبینطراحی زنجیره ارزش  مجدداًبنابراین، مدیرانی که  ؛شدهارائهاضافی و افزایش خدمات 

بردهای و راه کنندمیپیروی  هاآناز  ، نباید تعجب کرد که رقبای داخلیدهندمیخدماتی را انجام  بنگاه

منجر به  تواندمی، چنین رفتاری وجودبااین .کنندمیتقلید  المللیبینمنابع ورود  تأمین زمینه درخود را 

خارجی افزایش  کشورهای از افزایش رقابت در بازارهای ورودی شود زیرا تقاضا برای برخی واردات

 .یابدمی

در دسترس نبودن پایگاه داده مانع اضافه : ازجملهتحقیق حاضر با تعدادی محدودیت مواجه بود 

عالوه بر این،  .ارزشمند است وتحلیلتجزیهکه برای  شودمی کردن اطالعات اضافی در سطح بنگاه

 طوربه توانیممینتعبیرمی کنیم،  المللیبینرفتار  عنوانبهواردات بنگاه از کشورهای دیگر را  کهازآنجایی

انحصاری در فرآیند تولید خدمات نهایی استفاده  طوربهرد کنیم که این واردات این فرضیه را کامل 

 .شودنمی

مستقیم خارجی، سهم بازار داخلی و تورم داخلی با میزان  گذاریسرمایه رابطه تحقیق، این در
 .شد قرارگرفته موردبررسی غیرخطی و خطی ARDL رویکردهای از استفاده با واردات بخش خدمات

 هم وتحلیلتجزیه .است شدهاستفاده خطی بلندمدت روابط بررسی منظوربه خطی ARDL رویکرد
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 اب بنابراین، ؛وجود ندارد خطی چارچوب در بلندمدت رابطه نشان داد که هیچ نوع ARDL انباشتگی
گر آن ها بیانیافته ادامه، در. بلندمدت پرداخته شد روابط وجود به بررسی غیرخطی چارچوب از استفاده
 میزان واردات بخش خدمات داری درمعنی افزایش باعث مستقیم خارجی گذاریسرمایه افزایش بود که
اد در اقتص میزان واردات در این بخش بر ایمالحظهقابل باعث کاهش نیز آن کاهش کهدرحالی شده،

ین و همچن هستند. مستقیم خارجی گذاریسرمایه هایشوک تأثیر تحت خدمات بخش شود.ایران می
. استاخلی د های خدماتموقعیت ضعیف رقابتی بنگاه دهندهنشانسهم بازار  منفی بودن ضریب متغیر

های دادهبر روی FGLS( که با رهیافت 2893) گلیچ و همکاران هاییافتهبا  راستاهماین نتیجه 
های تأمین منابع ی تأثیر رقابت در استراتژیبنگاه خدماتی کشور آلمان به مطالعه 571تابلویی 

ی، با موقعیت ضعیف رقابت هاییبنگاهبنابراین،  ؛باشدمیبودند،  بخش خدمات پرداخته المللی دربین
اهند داد تا اینکه سهم بازار خود را از کاهش خو المللیبینمنابع خدمات  هاینهاده وابستگی خود را به

( نیز که اولین تحقیق تجربی در 9110کوتابه و همکارانش ) .سطوح کوچک تا متوسط افزایش دهند
های چند صنعت را انجام داده بودند مورد پیامدهای عملکرد منابع جهانی برای خدمات با استفاده از داده

 تواندمی یگذاری خارجسرمایه در یک درصد افزایش حاصله، به نتایج مشابهی دست یافتند. طبق نتایج
ی خارج گذاریسرمایهبنابراین ضریب مثبت  ؛گردد واردات بخش خدمات درصد در 7/8 افزایش منجر به

 گذاریرمایهسواردات منابع به هنگام رقابت بیشتر در  بیشتر بر اتکای برفرضیه این مطالعه را که مبنی 
 به تواند منجرمی گذاری خارجیسرمایه در درصدی 9 کاهش دیگر، سوی از .نمایدمیرا تأیید  باشدمی

گردد که نشان از کاهش انگیزه برای بهبود خدمات  واردات بخش خدمات در درصدی 87/5 کاهش
 غیرخطی اثرات باید گذارانسیاست ،ترتیباینبه .استداخلی در غیاب رقبای خارجی  هایبنگاهتوسط 
 محیطی ظحف به قادر شدهتدوین هایسیاست تا بگیرند نظر در را مستقیم خارجی گذاریسرمایه شوک

 .باشد اقتصادی رشد تقویترقابت و در راستای  مطلوب
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