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 چکیده
در عصر تجارت جهانی، سرمایه گذاری های مشترک بین المللی تبدیل به ابزار مهمی جهت حضور شرکای بین المللی در عرصهه ههای        

جهانی گشته اند. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که سازمان های مختلف بنا بر شرایط متفاوت دست به تشکیل سرمایه گهذاری  
طالعه مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی با نقش تعهدیلگر  های مشترک می زنند. در این م

ری ههای  اانگیهزه بهرای سهرمایه گهذ    پویایی های بازار مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور در ابتدا عوامل مربوطه به شرکا شامل 
شرکا، سپس عوامل مربهو  بهه سهرمایه گهذاری     اندازه ، استراتژی های رقابتی، م خارجیگذاری مستقیسرمایه  تجربه، مشترک بین المللی

مکانیزم و همچنین عوامل مربو  به ارتبا  بین شرکا شامل سبک مدیریت،  اطمینان کشور مقصد عدممالکیت، نحوه تاسیس، توزیع شامل 
 تقلید ناپذیری، کمیابی،ارزشمندیارتباطات و ویژگی های منابع برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شامل  ، میزانتعهد و اعتماد، کنترل
 با نقش تعدیلگر پویایی های بازار تشریح شد و نهایتا مدل مفهومی ارائه گشته است.   جانشین ناپذیریو 

 

 ی های بازارعملکرد، سرمایه گذاری های مشترک بین المللی، پویای کلمات کلیدی:
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 مقدمه .1
در عصر تجارت جهانی، سرمایه گذاری های مشترک بین المللی تبدیل به ابزار مهمی جهت حضور شرکای بهین المللهی در        

عرصه های جهانی گشته اند. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که سازمان های مختلف بنا بر شرایط متفاوت دسهت بهه   

مل مؤثر بر سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و عملکرد آنها مهی توانهد   عواتشکیل سرمایه گذاری های مشترک می زنند. 

دو راه برای اندازه گیری عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی   .قرار بگیرد طالعهم مورد های مختلف نظری رویکردبا 

 و  هزینهه  ، سنتی مانند سودآوری، رشدلی ماشامل انواع شاخص های  استفاده از شاخص های ذهنی عملکرد وجود دارد. راه اول

ثبات مالکیت و مهذاکره مجهدد بهرای قهرارداد سهرمایه      مدت زمان  و دیگری استبقاء سرمایه گذاری های مشترک بین المللی  

توضیح شکل گیری سرمایه گذاری های مشهترک  زمینه دیدگاه های نظری گوناگون در   [.1]گذاری مشترک بین المللی است 

اسهتفاده  در ایهن حهوزه   للی  و شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد آنها اعمال نشده اند. پنج دیدگاه نظری که معموال بین الم

قهدرت اانهه    (5و ) ( وابستگی به منابع4( یادگیری سازمانی؛ )3) ;( رفتار استراتژیک2) ;ههزینه های معامل( 1شامل ) می شود

 . اسهت  سرمایه گذاری های مشترک بهین المللهی   مورد استفاده شرکا در   منابع شترکصر ماشامل عنتمام این دیدگاه ها  .زنی

، در است در تبادل منابعی ری های مشترک بین المللاسرمایه گذدر  انهفرصت طلبهای رفتار در ارتبا  با هزینه معامله دیدگاه 

. دیهدگاه   است و سرمایه گذاری های مشترک بین المللی  کارفتار های استراتژیک در رابطه با رقابت بالقوه شردیدگاه حالی که 

وابستگی به منهابع  دیدگاه های در نهایت،  و منابع دیگربرای یادگیری با دستیابی به  شرکا یادگیری سازمانی در رابطه با توانایی

کیهل و سهین     [.2]باشهد  آن هها مهی   و سطح مشهارکت   دیگر منابع به شرکابا وابستگی متقابل  در ارتبا  اانه زنی قدرت و 

( در مطالعه خود بیان نمودند شرکت ها بدین دلیل در یک سرمایه گذاری مشترک وارد می شوند که همکاری بها شهرکا   2002)

تاثیر بیشتری، نسبت به اینکه به تنهایی فعالیت کنند، دارد. به عنوان مثال اگر سرمایه مورد نیاز برای یک تجهارت خیلهی زیهاد    

ین است که بنگاه های کواک و متوسط با شرکت ههای دیگهر شهریک بشهوند. در شهکل گیهری سهرمایه گهذاری         باشد، ارجح ا

مشترک، شرکت ها معموال نه فقط منابع سرمایه ای، بلکه همچنین مدیران، کارمندان، محصوالت، سرمایه ههای فکهری، دانهش    

برای ایجاد سهرمایه گهذاری ههای مشهترک مهی تهوان بهه         فنی مدیریتی و ... را تسهیم می کنند. از دیگر انگیزه های شرکت ها

تقسیم هزینه ها و ریسک، دستیابی به منابع مالی جدید، صرفه جویی های تولید انبوه، دستیابی بهه تکنولهو ی هها و مشهتریان     

امل بسهیاری بها   با بررسی ادبیات موضوع می توان ادعا کرد که عو.  [3] جدید و آشنایی با شیوه های مدیریتی جدید اشاره کرد

عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی در ارتبا  هستند که از جمله ان ها می توان به عوامل مربوطه به شرکا شهامل  

انهدازه  ، اسهتراتژی ههای رقهابتی   ، گذاری مسهتقیم خهارجی  سرمایه  تجربه، ری های مشترک بین المللیاانگیزه برای سرمایه گذ

و همچنین عوامهل   اطمینان کشور مقصد عدممالکیت، نحوه تاسیس، توزیع ه سرمایه گذاری شامل شرکا، سپس عوامل مربو  ب

ارتباطهات و ویژگهی ههای منهابع بهرای       ، میزانتعهد و اعتماد، مکانیزم کنترلمربو  به ارتبا  بین شرکا شامل سبک مدیریت، 

با نقش تعدیلگر پویایی ههای بهازار    جانشین ناپذیریو  ریتقلید ناپذی، کمیابی،ارزشمندیدستیابی به مزیت رقابتی پایدار شامل 

 اشاره کرد.

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 2
تهاثیر   ماننهد خهارجی از جملهه عوامهل محیطهی      نیروهای رقهابتی به بررسی تحقیقات سرمایه گذاری مشترک  در به طور سنتی

( در 2002. اینهودین و همکهاران )  [4] پرداخته شده اسهت  در تشکیل سرمایه گذاری مشترک سیاست های دولت کشور میزبان

مطالعه ای تحت عنوان نگرش به منابع و عملکرد در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی با به کارگیری دیدگاه منبع محهور  

اهار مشخصهه  که سرمایه گذاری مشترک بین المللی در مالزی نشان دادند که منابع سازمان در صورتی 29و بررسی آن بر روی 

و عنوان مزیت رقابتی در سهازمان   میتوانند بههدارا باشند جانشین ناپذیری را و  تقلید ناپذیری ، کمیابی ی، ارزشمندیعنی مهم 

 .[5] عمل کنندعوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی 
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سهرمایه   52کرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللهی، بها بررسهی    ای تحت عنوان عمل( در مطالعه2002بوتن  و گالیستر )

و  سرمایه گهذاری ههای مشهترک بهین المللهی     بر عملکرد  محیطگذاری مشترک بین المللی در آفریقای جنوبی نشان دادند که 

مطالعهه ای تحهت    ( در2002لهو )  .[9]تاثیرگذار اسهت ری های مشترک بین المللی ار موفقیت سرمایه گذاندازه شرکت مادر،  ب

سهرمایه گهذاری    134عنوان تنوع محصول در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی: عملکرد در بازارهای نوظهور، به بررسهی  

مشترک بین المللی در کشور این پرداختند. نتایج نشان داد که بین محصوالت شهرکا )داخلهی یها خهارجی( و عملکهرد رابطهه       

 . [2]کندهمچنین تناسب اهداف و وجود منابع مکمل بین شرکا رابطه ذکر شده را قوی تر می مثبت و معنی داری وجود دارد.

( در مطالعه ای تحت عنوان عوامل تاثرگذار بر موفقیت سرمایه گذاری های مشترک بهین المللهی: یهک    2000دمیرب  و میرزا )

ی مشترک ترکیه، با بررسی مطالعهات قبلهی در ایهن    تجزیه و تحلیل تجربی ارتباطات بین شرکا و عملکرد در سرمایه گذاری ها

 . [8] زمینه اااوبی مفهومی در ارتبا  با رابطه میان شرکا )تعارض، تعهد، صداقت، مشارکت واستقالل( و عملکرد ارائه دادند

نفهر از    40طی مطالعه ای تحت عنوان جو سازمانی و عملکرد در سرمایه گذاری ههای مشهترک بهین المللهی بها       (1229) 2فی

مدیران عمومی سرمایه گذاری های مشترک بین المللی مصاحبه ای انجام داد و به این نتیجه رسید که یکی از راه ههای کسهب   

. اینکپهین و  [2] موفقیت در این زمینه این است که سازمانهایی با یکدیگر مشارکت داشته باشند که جو سازمانی مشابهی دارنهد 

ای تحت عنوان سرمایه گذاری های مشترک بین المللی: یهک رویکهرد بهین المللهی سهازی، بهه       ( در مطالعه1224بیرکنشاوت )

بررسی سرمایه گذاری های مشترک آمریکایی و  اپنی با تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری پرداختند. یافته ههای آنهها نشهان    

نین کیفیهت ارتباطهات بهه عنهوان عهاملی مههم و       داد نوع و ماهیت تعامالت بین سازمانی شرکا بر عملکرد تاثیرگذار است. همچ

 .[10] تاثیرگذار بر قدرت اانه زنی شرکا شناخته شد

همانطور که مالحظه می گردد محققان عوامل مختلفی همچون انتخاب شریک، تعداد شرکا، اندازه شرکا، انگیزه های شهراکت را  

جتناب نموده و در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکهرد  بررسی نموده اند که با توجه به گستردگی مطالب از ذکر آن ها ا

 سرمایه گذاری های مشترک در عرصه بین المللی پرداخته می شود.

 

 . سرمایه گذاری های مشترک بین المللی1.2

عملکهرد   گهذار بهر  شناسهایی اسهتراتژی ههای تاثیر   سرمایه گذاری های مشترک بین المللی های مهم پژوهش در یکی از جریان

( یکی از موثرترین راه های رشهد و توسهعه اقتصهادی در    1228از منظر کالیوام ) است. سرمایه گذاری های مشترک بین المللی

کشورهای در حال توسعه و انتقال دانش و تکنولو ی روز از طریق تاسیس شرکت های سهرمایه گهذاری مشهترک بها مشهارکت      

باشد. وی سرمایه گذاری مشترک را قراردادی بین دو یا اند شهخص کهه بهه طهور     شرکت های خارجی و یا داخلی توانمند می 

مشترک تعهد انجام عملی را به عهده گیرند تعریف می کند. سرمایه گذاری های مشترک به معنای فعالیت های مشهترک یهک   

د سازمان )شرکا( منابع خهود  سازمان با یک یا اند سازمان دیگر. یک سرمایه گذاری مشترک هنگامی رخ می دهد که دو یا ان

را به اشتراک بگذارند که این تعریف شامل انواع دیگر قراردادهای مشترک مانند لیسانس،  قراردادههای مهدیریتی، مشهارکت در    

تحقیق و توسعه و .. نیز می باشد. از جمله ا هداف استراتژیک  تشکیل سرمایه گذاری های مشترک شامل کاهش ریسک، ایجاد 

(سرمایه گهذاری  2002از منظر کیل و سین  )[. 10]حاصل از مقیاس، دستیابی به تکنولو ی یا بازارها و... می باشد صرفه های 

مشترک، ایجاد شرکت مستقلی به وسیله دو یا اند شرکت است که سرمایه و منابع مورد نیاز را به طهور مشهترک فهراهم مهی     

وند. در واقع در این روش، شرکت ها بر مبنهای یهک رابطهه قهراردادی،     کنند و در مقابل از خروجی های شرکت بهره مند می ش

شرکت جدیدی ایجاد می کنند که زمینه کاری و حوزه فعالیت آن از پیش مشخص شده است و شرکت های سهرمایه گهذار بها    

   .[3] یکدیگر شرکت جدید را اداره و کنترل می کنند و در نفع و زیان آن نیز به طور طبیعی شریک هستند
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 . عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی2.2

( عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی را استمرار سرمایه گذاری،  بقا و رضایت شرکا تعریهف کهرده   1288هاریگان )

است. سنجش عملکرد با استمرار سرمایه گذاری و بقا مشکل است. به هر حال در سهرمایه گهذاری مشهترک، شهرکا در تکهاپوی      

به طور سنتی سازوکارهای عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللهی   .[2]کسب مزیت از قابلیتهای شریک خود هستند 

بقا و نتایج مالی )مانند برگشت سرمایه و سهم بازار( ذکر شده است. عالوه بر ایهن سهازو کارههای دیگهری نیهز وجهود دارد کهه        

. برخهی از ایهن سهازوکارها عبارتنهد از:     مدیران به دلیل غیر قابل اندازه گیری بودن کمتر آن ها را مورد استفاده قرار می دهنهد 

کیفیت، سنجه های ذهنی  و یا غیر مالی عملکرد )مانند وفاداری مشتری/ارباب رجوع، تعهد کارکنان، بهره وری، عملکرد محیط 

( در مطالعه خود معیارهای سنجش عملکرد سهرمایه گهذاری ههای مشهترک را رضهایت      2002لو )  [.11]و حاکمیت سازمانی( 

. در زمینهه عملکهرد سهرمایه گهذاری ههای      [2] مدیران از سودآوری،  فروش، جایگاه رقابتی و عملکرد کلی تعریف کهرده اسهت  

زمینه در  تجربهاعتماد و تعهد، آموزش/ ،ریاگذکلیدی موثر مانند انگیزه برای سرمایه عاملمحققان اندین مشترک بین المللی 

 فرهن  را نامبرده اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.و  ، کنترلسرمایه گذاری های مشترک بین المللی

 

 .عوامل مربوط به شرکا1.2.2

 انگیزه برای سرمایه گذاری های مشترک بین المللی  .1.1.2.2
مههم تهرین انگیهزه    یی نشئت می گیهرد.  مسائل بازار گرا ازخارجی در اروپای مرکزی و شرقی عمدتا  سرمایه گذاری های انگیزه

 ایجهاد  سرمایه گذاری شرکت های خارجی در اروپای مرکزی و شرقی دسترسی به بازارهای محلی، استفاده از نیروی کار ماهر و

  [.12]است  3طوالنی مدت جایگاه رقابتی

نیاز به مطالعات  است  وبحث برانگیز  اتموضوعاز ری های مشترک بین المللی  و سنجش عملکرد اگذمسائل مربو  به سرمایه 

 4و یانه   احسهاس مهی شهود. ویهتالک     بیشتر در عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی با استفاده از اقدامات مختلف

بههره وری و  ، بهازار   کسهب سههم  سه گروه  در  را لی  سرمایه گذاری های مشترک بین المل های ایجاد( انگیزه 288، ص2002)

کشهورهای  مطالعه خهود بیهان نمودنهد کهه در     ( در 305، ص2009) 5آبراها ور هاید [.13] دسته بندی کرده اند یادگیری/دانش

 ای سوئدیشرکت هورود که انگیزه اصلی  نشان دادآنها نتایج . وجود داردمنطقه بالتیک تقاضا برای محصوالت و خدمات جدید 

ری ههای مشهترک بهین    اسرمایه گهذ است. در مثال قبل پیرامون  بازار کسب سهم هزینه و ، کاهش کشورهای منطقه بالتیک به

 ، کت های خارجی در کشورهای منطقه بالتیک استهای شناخته شدن توسط شرراهبازار یکی از ساده ترین  کسب سهم ،المللی

محقق می شهود و دلیهل آن ههم مهی     انگیزه دیگر مانند علم یا دانش سخت ن است. بسیار پاییهزینه ها و  بکرید و جد بازارزیرا 

تواند هزینه های باالی ورود به بازار یا موانع ایجاد شده توسط شرکا برای کسب یا انتقال دانش باشد. رسیدن به بههره وری نیهز   

هزینه های معامله در مهدیریت   ، شرکت های خارجیی با همکاراین به دلیل ممکن است بیش از سایر انگیزه ها محقق شود. و 

. عالوه بر این، ممکن است مدت زمان رسیدن به سطح بههره وری مهورد نظهر    باشدفرایند مذاکره می   و شریک ، رفتاریمشارکت

جههت  ای معامله هزینه هرفتن  منجر به باالتر  را طوالنی ترکرده وشرکت مادر برای سرمایه گذاری های مشترک بین المللی   

 .[14] شود بهره وری رسیدن به
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 گذاری مستقیم خارجی  سرمایه تجربه .2.1.2.2

 از نگاه آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از: آن نوع سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بوده 

شور)شرکت مادر( بر واحد اقتصادی مقیم کشهور دیگهر )شهعبه    دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک ک و نشان

تجربه قبلی  ( در مطالعه ای که بر روی شرکت های  اپنی انجام داد بیان نمود که1225) 9اینکپن [.15]فرعی بنگاه مادر( باشد 

( نیهز نشهان   1288) 2هاریگهان  در همین راسهتا  تاثیر قابل توجهی بر یادگیری از شرکا ندارد. ، سرمایه گذاری مشترکدر زمینه 

شهرکت   استدالل می کنهد  (1222) 8سایمونین ندارد. در مقابل تاثیرسرمایه گذاری مشترک  در  موفقیتبر  که تجربه قبلیداد 

ی در زمینه اشتراک دانش، موفق عمل می کنند که تجربه سرمایه گذاری مشترک در عرصه بین المللهی را دارنهد. از طرفهی    های

تاثیر  احتمال موفقیت مشارکت در سرمایه گذاری برتجربه  ( نیز نشان دادند2002) 10( و نگاین2005) 2و روترملدیگر هوان  

در مهدیریت سهرمایه گهذاری ههای      "آزمون و خطها "هزینه های مربو  به رفتار مثبت و معنی داری دارد. زیرا منجر به کاهش 

 [.4]می شود  مشترک بین المللی 

 

 های رقابتیاستراتژی . 2.1.2.2
استراتژی وی . باشد( 1280توسط پورتر )سازمان ها، استراتژی های مطرح شده رقابتی های استراتژی ین شاید شناخته شده تر

اسهتراتژی رهبهری   در پهورتر،  از منظهر  : نمهوده اسهت   تقسیم دو نوع استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایزهای رقابتی را به 

کسب مهارت های مهندسی فراینهد، هزینهه و یها    هزینه، استفاده از صرفه های حاصل از مقیاس،به دنبال کاهش سازمان هزینه 

، . در استراتژی رهبهری هزینهه  است تولید استاندارد محصولد و کارآمبه طور مهارت های مورد نیاز برای طراحی و برنامه ریزی 

، سهازمان هها بهه    . در اسهتراتژی تمهایز  می باشهد  کیفیت به بازارو بهترین  نهترین هزیبا پایینتمایل به ارائه محصوالت سازمان 

هزینه های اضافی بهه منظهور توسهعه و افهزودن     این امر ممکن است منجر به   تولید محصوالت منحصر به فرد است کهدرصدد 

قدرت خرید کشورهای غربی اروپای مرکزی و شرقی کشورهای منطقه بالتیک نسبت به  در .شود بیشتر به محصول ویژگی های

بایسهتی اسهتراتژی   در ایهن بازارهها   برای موفقیت در سرمایه گذاری مشترک بهین المللهی    شرکت های غربیافراد پایین است و 

ممکن است استراتژی مناسهبی نباشهد زیهرا توسهعه و      کشورهای منطقه بالتیکبرای استراتژی تمایز رهبری هزینه را برگزینند. 

را بهه دنبهال    قیمت نهایی فهروش محصهوالت   افزایش و در نتیجه های تولیدهزینه های اضافی فرایندمایز، فروش محصوالت مت

 [.4]استراتژی تمایز عمل می کند  بهتر ازرهبری هزینه  استراتژیخواهد داشت. در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی 

 

 شرکااندازه . 2.1.2.2

تاثیرگذار ری های مشترک بین المللی ار موفقیت سرمایه گذاندازه شرکت مادر،  ببر این باورند که ( 2002) 11بوتن  و گالیستر

، شرکا  نامتناسهب اسهت   اندازه هزمانی ک، ، در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی معتقد است (1282) . کایلین [9] است

منجر به افزایش هزینه های کسب و امر ی تواند این و  ب استنیز نامتناسفرهن  و سطح بوروکراسی  ، استراتژی های سازمانی

  .[9]ر شودکا
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 : عوامل مربو  به شرکا و عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی1شکل 

 

 ه اغلب همکاری های نامتناسب در عرصه بین المللی، دوام نمی آورند زیهرا  استدالل می کند ک(1288)12هارین به طور مشابه، 

قهوی تهر از شهرکت ههای       بهین المللهی   کار در عرصهه  تجربهو  از لحاظ منابع )مالی، مدیریتی و ...(معموال شرکت های بزرگتر 

رایط یا نیاز بهه مشهارکت بها یهک     کواکتر هستند و تمایل کمتری به مشارکت دارند. حتی ممکن است به هنگام فراهم بودن ش

 [.4]شرکت دیگر، مشارکت با شرکت کواکتر را خاتمه بدهند

 

  12سرمایه گذاری. عوامل مربوط به 2.2.2

 12مالکیتتوزیع .1.2.2.2 

ثبات و اجتناب از هزینهه ههای مهدیریتی در سهرمایه گهذاری      موجبات افزایش  کاشر ی از یک نفوذ(، 1282) 15کایلین  از منظر

 . با ایهن حهال،   می شود به کاهش پیچیدگی در فرآیند تصمیم گیری امر منجر . این را فراهم می آوردهای مشترک بین المللی  

گهذاری مشهترک   که سهم برابر شرکا به این معنی است که به یک اندازه در عملکرد سهرمایه  استدالل می کند (1285)19بمیش

، 1288و همکهاران )  12در همهین راسهتا راماسهامی    [. 4] بیشتری خواهد شهد بین المللی متعهد هستند و این امر موجب ثبات 

سهم مالکیت برابر در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی منجر به اعتماد میان شرکا و کهاهش   که ( بیان می کنند432ص

 18پهژوهش فهی و بمهیش   نتیجه  .[19] هش هزینه های معامله در همکاری بین آنها می شودانگیزه فرصت طلبی و در نهایت کا

رابطهه منفهی بهین مالکیهت در      در روسیه حاکی از وجود سرمایه گذاری های مشترک بین المللی ( در زمینه 820، ص 1282)

که عملکرد سرمایه  ( نشان داد22ص  ،2002) 12اما دان .[12] عملکرد آن می باشدسرمایه گذاری های مشترک بین المللی  و 

نشان دادند کهه  ( 440، ص 1228و همکاران ). راماسامی [18] داردمالکیت  بامستقیم  ارتبا  گذاری های مشترک بین المللی 

بهین   یهیچ رابطه مسهتقیم همچنین  . ارتبا  وجود دارد بین کنترل مالکیت و عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی

 .[12] ندارد آن ها وجودو عملکرد  مالکیت سرمایه گذاری های مشترک بین المللی توزیع

 20. نحوه تاسیس2.2.2.2
هیچ رابطهه روشهنی بهین     نشان داد که (52، ص2010در زمینه تاثیر نحوه تاسیس سرمایه گذاری مشترک بر عملکرد، المیرو )

 و  21بارکمابا این حال،   .[4] آنها وجود نداردو عملکرد  المللیری های مشترک بین اسرمایه گذ نحوه تاسیس و استقرار 
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یهک   بر عملکهرد آن دارد.   قابل توجهی مشترک تاثیر سرمایه گذارینحوه ادغام  کهنیز نشان دادند ( 430ص ،1222همکاران )

  [.20] آن ها وجود داردو عملکرد  سرمایه گذاری های مشترک بین المللی نحوهرابطه مثبت بین 

 عدم اطمینان کشور مقصد . 2.2.2.2
تهاثیر قابهل   عدم قطعیت کشور میزبان نشان دهنده عدم اطمینان از شرایط اقتصادى و سیاسى و سیاست های دولت اسهت کهه   

 کشورهای اروپای مرکزی و شرقی مربو  به خطرات نهادی  درعدم اطمینان . [12] داردعملیات شرکت در آن کشور  توجهی بر

تغییرات در سیاسهت ههای دولتهی    بیان نشده است. ییرات سریع در قوانین و حقوق مالکیت است که هنوز کامال شفاف مانند تغ

   [.21]شود  دارایی سلب مالکیت مواردبرخی مجوز بازگشت درآمد و در  ،ممکن است باعث مشکالت مربو  به مالیات واردات

 

 
 سرمایه گذاری های مشترک بین المللی: عوامل مربو  به سرمایه گذاری و عملکرد 2شکل 

 

المللهی تهاثیر مهی    سرمایه گذاری های مشترک بین بر عملکرد  که محیط( در مطالعه ای بیان کردند 2002بواتن  و گالیستر )

ریهزی کوتهاه مهدت و بلنهد مهدت      مشکالت مربو  به برنامهه  منجر به افزایش عدم قطعیت مربو  به کشور هدفریسک  .گذارد

با آن آماده می کننهد کهه    قابلهکرده اند خود را برای مدرک عدم قطعیت بازار را  ی که . شرکت هایعملیاتی می شودهای واحد

ارزیابی و تنظیم برنامهه هها و اقهدامات خهود بهرای       زیرا به هنگام تغییر محیط بایستی مجددا به .این امر زمانبر و هزینه بر است

 .[9] موجود بپردازند مطابقت با شرایط

 . عوامل مربوط به ارتباط بین شرکا2.2.2

 . سبک مدیریت1.2.2.2
ناسهازگاری و  ممکن است منجهر بهه    دارند که این امرخود را  ی مربو  بهی داخلی و خارجی  معموال  سبک های مدیریتشرکا 

اداری، انتظهارات کارکنهان و   شهیوه ههای سهازمانی و    . علت این امر می تواند تفاوت در فرهن  سهازمانی،  [22]تضاد منافع شود

و کنهد  داخلهی و خهارجی    رکایاین ممکن است منجر به اانهه زنهی و مهذاکره بهین شه      .باشد به مسائل استراتژیک گوییپاسخ

فرهنه    نفهاوت در . در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی شودافزایش هزینه های معامله  تصمیم گیری و روند  22شدن

مهی   یکهار  ههای  یا سیاست و  دستمزد کارکنان ، صادرات، سازمانی شرکای داخلی و خارجی اغلب  مربو  به کیفیت محصول

ن شهرکا شهود   های اداری اانه زنی و مذاکره بیهزینه ،طلبی ، فرصتاطمینان باالتر این ممکن است منجر به عدمو [. 23]باشد 

[24.] 

 مکانیزم کنترل . 2.2.2.2
 ری های مشهترک بهین المللهی   ادر سرمایه گذ به اهمیت مدیریت کنترل (1282)برای مثال گرینگر و هبرت، بسیاری العات مط

یعنهی مکانیسهم هها،     ری های مشهترک بهین المللهی   اسرمایه گذکنترل در سه بعد به در مقاله معروف خود  آنها.اشاره کرده اند

 رای ب شرکت ها های کنترل شامل کنترل های رسمی و عمومی هستند کهمکانیسم [. 4]و تمرکز اشاره کرده اند  23میزان
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شهرکا   ،تمرکز کنتهرل بر اساس بعد  از آن استفاده می کنند.حفاظت از منافع خود در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی  

کنتهرل عملیهاتی و کنتهرل    های سرمایه گذاری ههای مشهترک بهین المللهی  از جملهه      فعالیت می توانند کنترل گسترده ای بر

 کهه تاکیهد آن بهر مهمتهرین      مانند کنتهرل اسهتراتژیک   نند و یا فقط فعالیت های کلیدی متمرکز شوندانتخاب کرا استراتژیک 

مطالعه ای عنوان نمودند که اجتمهاعی نمهودن تهاثیر قابهل     ( در 41، ص2008و همکاران ) 24کازینس[. 25] فعالیت ها می باشد

تعهادل بهین کنتهرل و    ارد و علت این امر هم نیاز سرمایه گذاری ههای مشهترک بهین المللهی بهه برقهراری       توجهی بر عملکرد د

مانند مالقات های عمومی و غیر رسمی منجر به افزایش اعتماد بین شرکا شهود.    کنترل اجتماعیشرکا می باشد. هماهنگی بین 

  عالوه بر این، با تمرکز وکارهای کنترل رسمی را فراهم کند.موجبات کاهش هزینه های معامله ناشی از سازمی تواند  همچنین

منجهر بهه   مشهترک بهین   اری فعالیت های سرمایه گذ در مابقیکنترل  کاهشبر کنترل خود را در برخی از فعالیت های خاص و

 . [29] شرکا به همکاری و فعالیت بیشتر شودق یشوت

 تعهد و اعتماد. 2.2.2.2

ری ههای مشهترک بهین    ایه گهذ به خصهوص سهرما   [.22ها ]اعتماد و تعهد معموال به عنوان عوامل مهم موثر بر عملکرد شرکت 

منجهر بهه    امهر  ایهن  را دارند کهه  متعهد انتظار سود بلند مدت به جای سود کوتاه مدت شرکایلذا  .[28] استالمللی بیان شده 

تجزیهه و  نتایج  [. 8]می شود ری های مشترک بین المللی اسرمایه گذکرد بهترافزایش تعهد به تالش برای عمل و تناقضکاهش 

این  موفقیت عامل درمهم ترین عملکرد،  به  شرکاکه تعهد  نشان دادری های مشترک بین المللی در روسیه اتحلیل سرمایه گذ

کاهش هزینه  د بین شرکا می تواند منجر بهتاثیر ندارد. اعتماعملکرد  بدون اعتماد در بهبودمدت ارتباطات بلند .شرکت ها است

. بنابراین، اعتماد و تعهد بهه کهاهش    شوددر مالکیت مشترک و بهبود هماهنگی در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی  ها

 افهزایش رفتهار  در عهوض  همکهاران و  انه فرصت طلب، رفتار های هزینه های معامله در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی 

  .  [22] تی شودهای تعاونی و مشارک

 25ارتباطات . میزان2.2.2.2
در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی هر اه تجربه همکاری بیشتر باشد، نحوه انجام فعالیتها و در نتیجهه عملکهرد بهتهر     

دارنهد. عهالوه بهر ایهن پهس از      می شود. طی سال های اولیه شرکا در انجام فعالیت ها و کار کردن با یکدیگر مشکالت بسهیاری  

مرحله شکل گیری سرمایه گذاری مشترک، مدیران به دنبال بهترین روش مدیریت کردن به منظور دستیابی به اهداف مشترک 

 [.30]در هرصورت با گذشت زمان و افزایش اعتماد بین شرکا نیاز به مکانیسم های کنترل کاهش می یابد  .هستند

 

 
 ارتبا  بین شرکا و عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی : عوامل مربو  به3شکل 

 

 مزیت رقابتی پایدار  برای کسبویژگی های منابع . 2.2.2
و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری عنوان مزیت رقابتی در سازمان  اهار مشخصه مهم را برای منابعی که میتوانند بهه

  :که عبارتند از شده است کنند، ذکرعمل های مشترک بین المللی 

 

                                                        
24

 Cousins 
25 Age of IJV relationship. 
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فرصتها و خنثی نمودن تهدیدهای  منابع ارزشمند، منابعی هستند که بتهوان از آنهها در جههت بههره بهرداری از :29یارزشمند

 محیطی استفاده کرد؛

 منابع باید در میان سازمانهای فعلی و رقبای بالقوه کمیاب باشند؛ : 22کمیابی

 منابع باید به صورت کامل قابل تقلید نباشند؛ : 28تقلید ناپذیری

در ادامه به صهورت   .[5] داشته باشد های یکسانی برای این منهابع وجهوداز لحاظ استراتژیک نباید جانشین :22جانشین ناپذیری

 کامل تر به هر کدام پرداخته می شود:

 منابع ارزشمند. 1.2.2.2
هایی که موجهب بهبهود کهارایی و بههره وری     که به سازمان در اجرای استراتژی باشهند منابع سازمانی، تنها زمانی ارزشمند مهی

. منابع سازمان هنگامی ارزشمند هستند که منجر به توسعه یا پیاده سهازی اسهتراتژی ههای    کمک نمایند شهوند، سهازمان مهی

( در مطالعهه  53، ص2002و همکهاران )  30دیناینهو  [.31] سازمانی شوند که موجبات کارایی و اثربخشی سازمانی را فراهم آورد

خود نشان دادند که عملکرد سازمانی با بهبود کارایی یا اثربخشی از طریق توسعه منابع ارزشهمند ارتبها  مثبهت و معنهی داری     

   .[5] دارد

 منابع کمیاب. 2.2.2.2
توانند برای یک سهازمان خهاص مزیهت    شد، نمیبا روشن است که اگر منابع ارزشمند در اختیار تمهامی سهازمانهها قهرار داشهته

برای خلهق مزیهت رقهابتی پایهدار داشهته باشهند، کمیهابی         که یک منابع باید ای رقابتی پایدار ایجاد کنند؛ لذا دومین مشخهصه

ا بهه کهار   نوعی اسهتراتژی ارزش مهدار ر   یک سازمان تنها زمانی میتواند از مزیت رقابتی پایدار برخوردار شود کهه [.31]آنهاست 

بالفعل به کار گرفته نشده باشد و ایهن امهر فقهط در صهورت وجهود       گرفته که همزمهان توسهط ههیچ کهدام از رقبهای بهالقوه و

 باید توجه کرد که منابع ارزشمندی که فاقد مشخصه کمیابی هستند، تنها میتوانند بهه بقههای   .کمیابی منابع امکان پذیر است

رقهابتی پایهدار ایجهاد کننهد      توانند بهرای سهازمان مزیههت باشد، کمک کرده، نمیبری رقابتی مهم میسازمان در صنعتی که برا

[32.] 

 منابعی که به صورت کامل قابل تقلید نباشند. 2.2.2.2

کنند. ارزشمندی و کمیابی را دارا باشند، میتوانند به عنوان منبع مزیت رقابتی عمل  روشن است که منابعی کهه دو خهصوصیت

عمهل میکننهد. امها     که این نوع منابع را در اختیار دارند، معموالً به عنهوان نهوآوران اسهتراتژیک در عرصهه صهنعت، سازمانهایی

بها نگهاهی بهه ادبیهات     [. 31]قابل تقلید نباشهند   ههابرای اینکه مزیت رقابتی به دست آمده پایدار باقی بماند باید ایهن نهوآوری

اند که منابع ارزشهمند و کمیهاب    اظهار کرده محققان. ید که محققین دیگری نیز این مهم را تأیید کهرده انهدموضوع خواهیم د

سازد، تقلیهد ناپهذیری ایهن    کسب مزیت رقابتی عمل کنند؛، اما آنچه این مزیت را پایدار می میتواننهد بهه عنهوان منبعهی بهرای

ناپهذیر   تواننههد تقلیههد   . منابع سازمانها به انهد دلیهل مههی  [32] [33]کرده اندیا منابعی است که این مزیت را ایجاد  مزیهت

 :باشند که عبارتند از

  سازمان دارد؛ توانمندی کسب منابع توسط سازمانی خهاص بهه دلیهل شهرایط تهاریخی خاصهی کهه آن .1

 علی باشد؛ زمانی که رابطه بین منابع سازمان ومزیت رقابتی پایدار سازمان دارای ابهام  .2

 

 

                                                        
26

 valuable 
27

 rare 
28

 imperfectly imitable 
29

 non-substitutable 
30

 Ainuddin 
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 [.34]منابع سازمان نوعی مزیت ایجاد کنند که از لحاظ اجتماعی بسیار پیچیده باشد   .3

 جانشین پذیری. 2.2.2.2
هیچ جانشین کمیاب و غیهر قابهل تقلیهدی بهرای آن      آخرین خصوصیت یک منبع برای کسب مزیت رقابتی پایدار این است که 

منابع مورد نظر وجود داشته باشد، آنگاه به کارگیری استراتژیهای مهورد نظهر بها     معادلی برایوجود نداشته باشد؛ زیرا اگر منابع 

 .  [31]شود جانشین برای سایر سازمانها امکان پذیر می استفاده از منهابع

 

 
 : ویژگی های منابع و عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی4شکل 

 

بین میزان منابع جانشین پذیر و عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بهین   نشان دادند که( 54، ص2002اینودین و همکاران )

المللی ارتبا  مثبت وجود دارد. آنها همچنین بیان کردند هنگامی که منابع جانشین پذیر استراتژیک وجود دارد، مزیت رقهابتی  

است، ممکن است از طریق فعالیتهای بازاریابی مسهتقیم  دوام زیادی ندارد. برای مثال، سازمانی که فاقد شبکه کسب و کار قوی 

 . [5] یا مدیریت اند مجموعه با هم، به کنترل سازمان ها بپردازد

 

 بازارهای پویایی . 5.2.2
پویایی یا بی ثباتی بازار یک ساختار اندبعدی مبهم است که هنوز هیچ تئوری مشخص نکرده است که اه ابعهادی بهری ان در   

است، ادبیات تجربی نیز نشان دهنده این عدم دقت می باشد، مطالعات مختلف، اغلب آمیخته ای از ابعاد ماننهد   نظر گرفته شده

 [.  35]پیچیدگی، سرعت، غیر قابل پیش بینی بودن و ابهام را بر شمرده اند که ممکن است اثرگذار باشند 

 

 
 ثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی: نقش تعدیلگر پویایی های بازار در ارتبا  بین عوامل تا5شکل 
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( پویایی یا بی ثباتی بازار را میزان تغییر در ترکیب مشتریان و ترجیحات آن ها می داننهد و  10، ص1220کوهلی و جاورسکی )

ر نیازههای مشهتریان و   این طور بیان می کنند که واحدهای تجاری که در محیط بازار بی ثبات کار می کنند با تغییهر سهریع د  

 . [39] ترجیحات آن ها و الزامات و تقاضاهای پیش بینی نشده مواجه اند

( درباره منابع شرکت، پویایی بازار را تغییر در تکنولو ی تولید یا خدمت، شدت رقابهت و میهزان کلهی    125،ص1284ورنرفلت )

 کنترل کننده  که 32موانع بنگاهیو  31رصت های ساختاریفتغییر در یک صنعت می داند. در این تحقیق با مرور ادبیات قبلی، 

های عمومی هستند و نقش میانجی در ارتبا  با عمکرد دارند، به عنوان ابعاد پویایی های بازار در نظر گرفته شده اند. هنگهامی  

ارتبها  قهوی    کمتری دارنهد تقارن  ،یا اهدافهم هستند و  مورد استفاده در سرمایه گذاری مشترک بین المللی مکمل که منابع

 را فراهم می کند یهنگامی که یک بازار در حال ظهور فرصت های کمتر. [32] تری بین عوامل تاثیرگذار بر عمکرد وجود دارد

   [.2]، ارتبا  ذکر شده ضعیف تر است استبیشتر محیط نهادی موانع و یا 

 

  نتیجه گیری -2
ترک بین المللی تبدیل به ابزاری مهم جهت حضور شرکای بین المللی در عرصه درعصر تجارت جهانی، سرمایه گذاری های مش

ای شرکت های بسیاری جهت حفظ مزیت رقابتی خهود و حضهور در بازارههای سهایر کشهورها بها       های جهانی گشته اند به گونه

مهی شهود کهه عوامهل متعهددی      یکدیگر وارد سرمایه گذاری مشترک بین المللی می شوند. با بررسی ادبیات موضوع، اسهتنبا   

 برعملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی موثر هستند که در این مطالعه به برخی از آن ها اشاره شد.

 
 : مدل مفهومی 9شکل

 

( که ارتبا  عوامل مربو  به شهرکا شهامل   2015لذا بر اساس پژوهش های پیشین و با توجه به مطالعات آنتروالمیرو و نجین )  

 اندازه ، استراتژی های رقابتی، گذاری مستقیم خارجیسرمایه  تجربه، ری های مشترک بین المللیاانگیزه برای سرمایه گذ

                                                        
31

 structural opportunity 
32

 institutional deterrence 
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و همچنین عوامهل   اطمینان کشور مقصد عدممالکیت، نحوه تاسیس، توزیع شرکا، سپس عوامل مربو  به سرمایه گذاری شامل 

و اینهودین و همکهاران   [4]ارتباطهات   ، میهزان تعهد و اعتمهاد ، مکانیزم کنترلت، مربو  به ارتبا  بین شرکا شامل سبک مدیری

جانشهین  و  تقلیهد ناپهذیری  ، کمیابی،ارزشهمندی ( که ویژگی های منابع برای دستیابی به مزیهت رقهابتی پایهدار شهامل     2002)

( که پویایی های بازار را به عنوان تعدیلگر در ارتبا  بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سهرمایه  2002و در نهایت لو ) [5]ناپذیری

  .را ترسیم نمود تحقیقان مدل مفهومی ، می تو[ و جمع بندی آن ها2]گذاری های مشترک بین المللی مورد بررسی قرار دادند

مختلف بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی بها نقهش تعهدیلگر پویهایی     تاثیر عوامل  بیانگر تحقیقمدل مفهومی 

 های بازار  می باشد.
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