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هدف اصلی پژوهش تعیین و اولویتبندی موانع توسعه سرمایهگذاری در استان آذربایجان شرقی با استفاده
از روش  AHPاست که به صورت توصیفی  -پیمایشی انجاا گرتتاه اساته هات ماعآوری دادههاا از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده استه پرسشنامه محقق با بررسی و مطالعه مقاالت و کتب در حوزه مطالعه
سرمایهگذاری تهیه شده و در اختیار  20تن از خبرگان شامل اساتید محتر دانشگاه و اعضای هیاأت علمای
همچنین کارشناسان قرار داده شده استه پرسشنامه مذکور شامل پنج شاخص اصلی موانع اداری و قاانونی،
موانع اقتصادی ،موانع ترهنگی و ا تماعی ،مواناع دولتای و مواناع منطقاهای باوده کاه هار یا

از ایان

شاخصهای اصلی به چندین زیر شاخص تقسیم شدهاند درمجموع  39زیر شااخص تعیاین ( 7زیار شااخص
موانع اداری و قانونی 10 ،زیر شاخص موانع اقتصادی 7،زیر شاخص مواناع ترهنگای و ا تمااعی 10 ،زیار
شاخص موانع دولتی و  5زیر شاخص موانع منطقهای) شده استه نتاایج باهدساتآماده نشاان داد کاه در
شاخصهای اصلی مهمترین موانع توسعه سرمایهگذاری در استان آذربایجان شرقی عبارت اسات از مواناع
اقتصادی (وزن نهایی نرمال شده  ،)1موانع اداری و قانونی (وزن نهایی نرمالشاده  ،)0.783مواناع دولتای
(وزن نهایی نرمال شده  ،)0.45موانع ترهنگی و ا تماعی (وزن نهایی نرمالشاده  ،)0.339مواناع منطقاهای
(وزن نهایی نرمال شده )0.208ه
واژگان کلیدی موانع ،توسعه سرمایهگذاری ،صنعت ،روش

AHPه
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1ه مقدمه

سرمایهگذاری الزم در بخشهای اتتاادی و و یدی منجر به کندی با حتهی وته

رشهد اتتاهادی

خواهد شد این مسئله به نوبه خود کاهش رفاه نمومی و افهاایش نهر بیکهاری را بهه دنوهاخ خواههد
داش .این موضوع اهمی .وجه به مسئله سرمایهگذاری را افاایش میدهد یکن بررسهی مطا عها
انجههامشههده ط هی سههاخهههای گذشههته نشههاع م هیدهههد کههه موانههع و نلههو نمههدهای وجههود دارنههد کههه
سرمایهگذاری در بخشهای و ید و صنعتی را کاهش داده اس( .غفاری آشتیانی و پاشوی)1395 ،
آذربایجاع شرتی با مرکا صنایع و ید ماشینآال و جهیاا در مرکا استاع ( وریها) یکهی از
تطبهای صنعتی کشور به شمار میرود این استاع از حاظ عهداد کارگهاهههای صهنعتی ،چههارمین
تطب صنعتی کشور محسوب مهیشهود و از امکانها و تابلیه.ههای وسهعه صهنعتی شهایاع هوجهی
برخوردار اس .که بخشی از آع ها نوار نهد از وجهود  33شههر

صهنعتی و خااهی و  14ناحیهه

صنعتی؛ وجود دانشگاههای وریا ،صنعتی سههند ،آزاد اسه می و واحهدهای دانشهگاه جهامع نلمهی،
کاربردی و مؤسسا

حقیقا صنعتی در استاع؛ وجهود مایه .نسهوی در  13رشهته فعا یه .صهنعتی

استاع از تویو چرمسازی ،صنایع غذایی و آشهامیدنی ،و یهد مولمهاع و چهوب و محاهوال چهوبی،
تطعه و مجمونهسازی (مخاوصاً در حوزه خودروسازی) ،ماشهینسهازی و شهیمیایی؛ وجهود مراکها
آموزش فنی و حرفهای مجها و مراکا آموزش فنی شرک.های بارگ صنعتی؛ وجهود صهنایع مهادر
پیشرفته ،شهر

های خاای مانند سهرمایهگهذاری خهارجی ،فهنآوری تطعها

خهودرو ،ماها

ساختمانی وریا و سرامیکی مرند و همچنین واحدها و شکوهای صنعتی و صنایع وهدیلی همچنهین
همجواری استاع با کشورهای خارجی و دسترسی آساع بهه بازارههای اروپها و آسهیای میانهه؛ وجهود
پاالیشگاه و مجتمع پتروشیمی وریا و کارخانههای بارگی نظیر راکتورسازی ،ماشینسازی ،فوالد و
کارخانههای و یدکننده نیروی محرکه ،تطعهسازی و تا بسازی برای احداث صهنایع خودروسهازی
و واحدهای صنایع غذایی که در زمره واحدهای صنعتی پیشرو کشور میباشند و نیها صهنایع چهرم و
کفش استاع که پیشرو در کشور هستند همچنین در ساخهای اخیهر بها ایجهاد شهکوههای صهنفی در
زمینه صنع ،.نظیر ا اق بازرگانی و صنایع و معادع ،خانه صنع .و معهدع ،انجمهن مهدیراع صهنایع و
انجمن تطعه سازاع زمینه ار واطی توی بین مراکا صنعتی استاع فراهم گردیده کهه مهی وانهد ا گهوی
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مناسب برای صنایع کشورماع باشد ذا با وجه به مطا ب بیاعشده هدف اصلی مقا ه حاضهر بررسهی
شناخ .موانع وسعه سرمایهگذاری در استاع آذربایجاع شرتی و او وی.بندی این نوامهو اسه .در
فرهنگی  5موانع منطقهای أثیرگذار در وسعه سرمایهگذاری در استاع آذربایجهاع شهرتی مشهخ
گردد ن وه بر این سعی شده اس .از بین موانع مذکور در وسعه سرمایهگذاری آنکه بیشترین هأثیر
را دارد مشخ

گردد

2ه پیشینه تحقیق
داوودی و شاهمرادی ( )1383نوامو مؤثر بر جذب سهرمایهگهذاری مسهتقیم خهارجی در  47کشهور
جهاع را بررسی کردند آعها در این حقیق با استفاده از روش دادههای لفیقی به این نتیجه رسهیدند
که وجه به زیرساخ.های تانونی ،شویق و قوی .سرمایهگذاری داخلی بخش خاوصی ،وجه به
کارایی و بهرهوری سرمایهگذاریههای انجهامشهده در زیرسهاخ.هها و حقیهق و وسهعه ،بههرهوری
وسط مهار

نیروی کارا و اتداما ی در جه .افاایش ثوا

سیاسی کشهور شهاید بتوانهد بهه جهذب

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور ایراع منجر شود
طاهری ( )1384در بررسی موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در ایراع ،نتیجه گرفته اسه .کهه
ندم ثوا

سیاسی و اتتاادی ،از موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در ایراع اس .محقق کوشهیده

اس .ضمن پرداختن به موانع فرهنگهی ،اجتمهانی ،سیاسهی ،اتتاهادی و هاریخی تهوانین و مقهررا
دس .و پاگیر کار ،وضعی .نابساماع ارز ،تانوع ثو .شرک.ها ،محدودی .تهانوع جلهب و حمایه.
سرمایههای خارجی و مشک

اصو  81تانوع اساسی مورد وجه ترار دهد نهدم وجهه بهه جهذب

سرمایهگذاری دارای آسهیبههای اجتمهانی بسهیاری ،از جملهه افهاایش آمهار جهرا م و آسهیبههای
اجتمانی ،کاهش سن آسیب دیدگاه اجتمانی ،دختراع فراری ،کار نخوابها ،افهاایش بیکهاری و
انتیاد و حتی فرار مغاها بوده که درنتیجه هدید امنی .اجتمانی و ملی را موجب شده اس.
اباری و یموری ( )2007به بررسی سرمایهگذاری خارجی و منهافع و هدیهدا بها قوه پیرامهوع
آع پرداخته اس .آعها ،انگیاههای الزم برای سرمایهگذاری خارجی ،دالیهو مخا فهاع و طرفهداراع
سرمایهگذاری خهارجی ،موانهع سهرمایهگهذاری خهارجی را شهری و در پایهاع راهکارههای جهذب
سرمایهگذاری خارجی ارا ه کردهاند
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رهور ( )1386در حقیقی با ننواع موانع سرمایهگهذاری و هأثیر آع بهر رشهد اتتاهادی در ایهراع
ش نموده اس .ا أثیر امنی .سرمایهگذاری بر رشد اتتاادی ایراع را مهورد بررسهی تهرار دههد و
متغیرههایی کههه بههر امنیهه .سههرمایهگههذاری در ایهراع ههأثیر دارنههد شناسههایی و اسههتخراو و مههدخهههای
اتتاادسههنجی رشههد اتتاههادی ،بهها اسههتفاده از متغیرهههای اثرگههذار بههر رشههد اتتاههادی ماننههد امنیهه.
سرمایهگذاری ( ،)ISدر کنهار نوامهو و یهد سهنتی نیهروی کهار ( )Lو سهرمایهگهذاری ( )Kرا مهورد
برازش ترار داده و مدخ متفاو ی از رشد اتتاادی ارا ه نموده اس .نتایج بهدس.آمده با ئوریههای
اتتاادی سازگار بوده و از معنیداری آماری برخوردارند به طور خ صه ،نتایج نشاع مهیدهنهد کهه
متغیر امنی .سرمایهگذاری بر رشد اتتاهادی هأثیر مثوه .و معنهیدار دارد در محاسهوه متغیهر امنیه.
سرمایهگذاری به طور رکیوی هم از برآوردهای مؤسسه برآوردکننده ریسک اسهتفاده شهده اسه .و
هم با استفاده از نظر متخاااع در داخو کشور ،مؤ فههای مؤثر در امنی .سرمایهگذاری ،وزع دهی
شده و امنی .سرمایهگذاری به صور کمی برای سری زمانی ساخهای  1363ا  1373محاسوه شهده
اس .و نتایج آع برای دو مقطع  1363ها  1374و  1374ها  1384مهورد جایههو حلیهو تهرار گرفتهه
اس.
شههاکری و سههلیمی ( )1378نوامههو مههؤثر بههر جههذب سههرمایهگههذاری در منطقههه آزاد چابهههار و
او وی.بندی آعها را با استفاده از کنیک ریاضی و در بررسی موانع سرمایهگذاری از طریق کنیک
حلیو سلسله مرا وی به این نتیجه رسیدهاند که ندم شفافی .توانین ،ثوها در تهوانین ،هأمین امنیه،.
عیین شویقهای ما ی در توانین و مقررا  ،در او وی.های باالی نوامو شناختهشده ترار دارد
حسین زاده بحرینی و ملک ا سادا ی ( )1389در حقیقی با ننواع موانع نهادی سرمایهگهذاری و
کسبوکار در ایراع چهار نامو سیاس.ها ،توانین و مقررا  ،ثوا سیاسی و دو  ،.امنیه .حقهوق
ما کی ،.و درنهای .خدما

نمومی و زیرساخ .را به ننهواع موانهع اصهلی در سهرمایهگهذاری نهام

بردهاند
بحرینی و ملک ا سادا ی ( )1390موانع نهادی سرمایهگهذاری و کسهبوکهار در ایهراع را مهورد
مطا عه ترار دادهاند و بیاع داشتهاند که سیاس.گذاراع و برنامه ریااع هر جامعه بایهد بهه طهور مسهتمر
وضعی .امنی .اتتاادی و سرمایهگذاری در آع جامعه را «اندازهگیری» و کنترخ نمایند و بهر اسها
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الزم را برای «جذب سرمایههای خارجی» و «جلوگیری

از فرار سرمایههای داخلی» به نمو آورند
اروند پرداخته اس .درنهای .نتایج حقیق موین این نکته اس .که؛ ندم وجهود امکانها زیربنهایی،
ندم سرمایهگذاری مناسب دستگاههای دو تهی ،نارسها ی تهوانین و مقهررا از موانهع نمهده جهذب
سرمایهگذاری در منطقه آزاد اروند به شمار میروند
قوی و خانی ( )1391به بررسی موانع اتتاادی سرمایهگذاری بخهش صهنع .طهی برنامهه سهوم
وسعه در استاع مازندراع پرداختهاند بر اسا

نتایج بهدس.آمده در کشور و استاع طی برنامه سهوم

بهرهوری نیروی کار بخش صنع .استاع کمتر از سایر بخشهای اتتاادی دیگر بوده به طهوری کهه
متوسط بهرهوری نیروی کار استاع طی برنامه سوم وسعه در بخش کشاورزی  40/60میلیوع ریاخ در
بخش صنع 26/15 .میلیوع ریاخ در بخش ساختماع  27/97میلیوع ریاخ و در بخش خهدما 56/95
میلیوع ریاخ محاسوه گردیده اس .متوسط بههرهوری نیهروی کهار بخهش صهنع .در کشهور 103/59
میلیوع ریاخ بوده اس .همچنین متوسط سههم سههی

پرداختهی بهه بخهشههای کشهاورزی 27/98

درصد صنع .و معدع  18/19درصد ساختماع  23/07درصد و خدما  30/76درصد بوده که سههم
سهی

پرداختی به بخش صنع .کمتر از بخشهای دیگر اتتاادی بوده و جه .گری سههی

انطایی در استاع به سم .بخش صنع .نووده اس.
حمایاع ( )1391در حقیقی با ننواع سرمایهگذاری صنعتی و موانع آع پس از انق ب اسه می
به بررسی وضعی .بخش صنع .سرمایهگذاریهای صنعتی در ایراع پرداخته اس .موانع موجهود در
سرمایهگذاریهای صنعتی در کشور مورد بررسی ترار گرف .یافتههای حقیق نشهاعدهنهده بررسهی
روند صنعتی شدع در کشورهای در حاخ وسعه و حوال

وسعه صهنعتی در کشهورهای پیشهرفته و

فاو های اساسی بین آعها ،ویژگیهای سرمایهگذاری صنعتی و منابع هأمین سهرمایه در صهنع .و
نوامو اصلی فاو بین وسعه صنعتی کشورهای در حاخ وسعه با کشورهای پیشرفته صنعتی اس.
شعواعزاده و دیگراع ( )1391به بررسی موانع سرمایهگذاری بخهش صهنع .در اسهتاع مازنهدراع
طی برنامه چهارم وسعه اتتاادی ( )84-89را مورد بررسی ترار دادهاند بر اسا

نتایج بهدس.آمده

در کشور و استاع طی برنامه چهارم در بخش صنع .استاع کمتر از سایر بخشهای اتتاهادی دیگهر
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بوده به طوری که متوسط سهم سهی

پرداختی به بخشهای کشاورزی  20/43درصد ،صهنع .و

معدع  19/59درصد ،مسکن و ساختماع  25/84درصد و خدما و صادرا  34/13درصد بوده کهه
انطایی در استاع به سم .بخش صنع .نووده اس .همچنین بر اسا

شاخ

مای .نسوی

آشکارشده ( )RCAبخش صنع .در استاع فاتد مای .بوده و مایو به سرمایهگذاری در این بخهش
کمتر میشود
در مطا عه جربی که وسط سازماع امور اتتاادی و دارایی استاع سهمناع ( )1391در خاهو
حلیو موانع سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ارا هه راهکارههایی بهرای جهذب سهرمایهگهذاری در
استاع سمناع انجام گرف ،.چهار نامو اساسی شامو نوامو تانونی و اداری ،نوامو اتتاادی ،نوامو
مربوط به دو  .و نوامو فرهنگی به ننهواع نامهوههای بیرونهی و نوامهو منطقههای بهه ننهواع نامهو
درونی مؤثر بر سرمایهگذاری مورد بررسی ترار گرف .نتهایج مطا عهه نشهاع داد کهه در بهین نوامهو
پنجگانه به ر یب نوامو اتتاادی ،نوامو مربوط به دو  ،.نوامو تانونی و اداری ،نوامهو فرهنگهی
و نوامو منطقهای بیشترین أثیر را بر سرمایهگهذاری بخهش خاوصهی داشهتهانهد از ایهن رو در بهین
نوامو یادشده نوامو اتتاادی با بیشترین أثیر و نوامو منطقهای کمترین اثر را از حیه

اثرگهذاری

بر ورود بخش خاوصی به سرمایهگذاری در فعا ی.های مو د داشتهاند
یاوری ( )1392به بررسی موانع سرمایهگذاری خاوصی در بخهش کشهاورزی ایهراع طهی دوره
 1359-1389پرداختههه اسهه .در ایههن حقیههق ،معاد ههه سههرمایهگههذاری بخههش خاوص هی در بخههش
کشاورزی مدخسازی و معادال مربوطه با استفاده از روش سیستمی برآورد شد نتهایج نشهاعدهنهده
أثیر مثو .و معنیدار ارزش افاوده بر سرمایهگذاری بخش خاوصهی اسه .انتوهارا انطهایی بهه
بخش کشاورزی نیا دارای اثر مثو .و معنیدار بر سرمایهگذاری بخش خاوصی اسه .نهر هورم
دارای أثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش کشاورزی ارزیابی شد
تراخانی ،امیری ( )1394شناسایی و او وی.بندی موانع مؤثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی در
پروژههای باالدستی صنع .نف .با استفاده از روش  AHPرا مورد مطا عه ترار دادهاند نتهایج حقیهق
نشاع میدهد مهم رین موانع اصلی به ر یب موانع سیاسی ،موانع اتتاادی و موانع فرهنگی و حقوتی
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اس .همچنین توانین حریم ،گسترش بیش از حد بخش دو تهی ،نهدم ثوها سیاسهی ،نهدم اجمهاع
داخلی ،مشک

امنیتی و بسته بودع اتتااد نیا به ر یب مهم رین موانع فرنی در این زمینه هستند

هرماگاع را با کنیک ( )AHPانجام داده اس .در این پژوهش نتایج  46نظر خورگاع و کارشناسهاع
استاع نشاع میدهد حریم بینا مللی نلیه ایراع ،فساد اداری ،نهدم امنیه .سهرمایهگهذاری در بخهش
موانع سیاسی به ننواع مهم رین موانع سرمایهگذاری خارجی در استاع هرماگاع برآورد شدهاند
حماه کهنهوجی و همکهاراع ( )1395پژوهشهی بها ننهواع بررسهی موانهع سهرمایهگهذاری بخهش
خاوصی در بخش صنع .استاع کرماع انجام دادهاند این پژوهش طی ساخهای  1370-1392انجهام
شده اس .نتایج بهدس.آمده از حقیق ،نشاع میدهد متغیرههای سههی

انطهایی بانهکهها ،نهر

ههورم ،نههر ارز ،ارزش افههاوده دارای اثههر معنههیداری هههم کو ههاهمههد و هههم بلندمههد بههر میههااع
سرمایهگذاری بخش خاوصی در بخش صنع .و معدع استاع کرماع اس.
ونی در حقیقی با ننواع نوامو مهؤثر بهر سهرمایهگهذاری خاوصهی در بخهش کشهاورزی بهها
استفاده از مدخ رگرسیونی ،نوامو مؤثر بر سرمایهگذاری خاوصی را در بخش کشهاورزی بررسهی
کرد نتایج جربی حاصو از خمین معادال مطا عا وی نشاع داد که سهرمایهگهذاری خاوصهی،
و ید ناخا

داخلی و انتوارا کشاورزی همگی با یک ساخ وتفه و سرمایهگذاری زیربنایی هأثیر

مثو .و سرمایهگذاری غیر زیربنایی أثیر منفی بر سرمایهگذاری خاوصی دارند
سرووا و و جایاع در ساخ  2001نوامو عیینکننده سرمایهگذاری خاوصی را در فیجهی مهورد
بررسی و آعها را به  3دسته نوامو نئوک سیکی ،نوامو سیاس.گذاری و نوامو اتتاادی باز قسیم
کردند نتایج این بررسی نشاع داد که متغیرههای اتتاهادی مهورد اسهتفاده در مهدخ (سهرمایهگهذاری
دو  ،.انتوارا  ،نر مواد ه و ) روی رفتار سرمایهگهذاری خاوصهی در کشهور فیجهی نسهو .بهه
نوامو دیگر أثیر کمتری دارد و نوامو اصلی بازدارنده سرمایهگذاری شامو نوامو سیاس.گهذاری
مانند توانین و مقررا دو  ،.موتعی .سیاسی ،هاینههای کهاربردی آب و بهرق و نوهود نیهروی کهار
ماهر اس.
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نشا یس ( )2004نشاع داده اس .که مهم رین موانع در سرمایهگذاری مدیری .کارآمد و وانها،
ار قا کنو وژی و بهوود دانش فنی و زیرساخ.های اتتاادی بوده که به طور مستقیم به قسیمبنهدی
میدین و همکاراع ( )2015در پژوهشی با ننواع موانع سرمایهگذاری در بخهشههای خورشهیدی
در مراکش نشاع دادهاند که مهم رین موانع در جذب سرمایهگذاری نوار اند از نوامهو اتتاهادی،
ثوا در شرایط سرمایهگذاری ،سیاس.های دو  ،.ثوا سیاس .پس از غییر مدیری .و ثوا نسوی
در نر و تیم.ها
شهرام واحهدی ،محمهد فه ( ( )2015بهه ارزیهابی و او ویه.بنهدی موانهع و نوامهو کلیهدی در
موفقی .سرمایهگذاری در صنایع و معادع استاع سمناع با استفاده از روش سلسله مرا وی پرداختههانهد
و نشاع داده اند که در پنج بخش متفهاو

نوامهو اتتاهادی ،نوامهو مهؤثر دو تهی ،سیسهتم نظهار ی،

نوامو فرهنگی ،نوامو منطقهای ،ر وهبندی موانهع بهرای سهرمایهگهذاری شهامو مهدیری .کارآمهد و
وانا ،ار قا کنو وژی و بهوود دانش فنی و زیرساخ.های اتتاادی دارای باال رین ر وهها هستند
ریچارد داویا

و همکاراع ( )2017در طی پژوهشی با ننواع موانع سرمایهگذاری متغیر با زمهاع

و تیم.گذاری صندوق کشور به بررسی موانع سرمایهگذاری پرداختهاند و نشاع دادهاند که نهواملی
همچوع مدیری .مهؤثر و کارآمهد وجهود یهک اسهترا ژی منطقههای بهرای ههدای .سهرمایهگهذاراع،
امکانا زیربنایی ،ار قاء فنآوری و بهوود کنو وژی و امکانا مناسب در بخش خهدما نمهومی
مهم رین نوامو در جلب سرمایهگذاراع اس.
3ه مبانی نظری

فرایند واکاوی سلسله مرا وی یکی از روشهای امیمگیری اسه .انتخهاب سهنجههها ،1بخهش اوخ
واکاوی  AHPاس .سپس بر اسا

سنجههای شناساییشده نامادها ارزیابی میشوند واژه گاینهها

2

گاینهها 2یا نامادها 3به جای هم به کار روند نل .سلسله مرا وهی خوانهدع ایهن روش آع اسه .کهه
ابتدا باید از اهداف و راهوردهای سازماع در رأ

هرم آغهاز شهده و بها گسهترش آعهها سهنجههها را

شناسایی کرد ا به پایین هرم رسید قریواً مامی محاسوا مربوط به فرایند حلیو سلسهله مرا وهی بهر
1. Criterions
2. Alternative
3. Candidates
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اسا

تضاو
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او یه امیمگیرنده که در تا ب ما ریس مقایسها زوجهی ظهاهر مهیشهود ،صهور

میپذیرد و هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و عیین اهمی .بهین گاینهههها و شهاخ

هها نتیجهه

را مشخ

ساخته و نشاع میدهد که ا چه حد می واع به او وی.ههای حاصهو از مقایسها انتمهاد

کرد جربه نشاع داده اس .که اگر نر ناسازگاری کمتهر از  0/10باشهد سهازگاری مقایسها تابهو
تووخ بوده و در غیر این صور مقایسهها باید جدید نظهر شهود تهدمههای زیهر بهرای محاسهوه نهر
ناسازگاری به کار گرفته میشود
 1محاسوه بردار مجموع وزنی ما ریس مقایسا زوجی در بردار ستونی «وزع نسوی» ضهرب شهده
بردار جدیدی را که به این طریق به دس .میآید ،بردار مجموع وزنی مینامند
2

محاسوه بردار سازگاری با قسیم نناصر بردار مجموع وزنهی بهر بهردار او ویه .بهردار حاصهو
بردار سازگاری نامیده میشود

 3به دس .آوردع  Lmaxکه نوار
 4محاسههوه شههاخ

اس .از میانگین نناصر بردار سازگاری Lmax

سههازگاری  ، CI   Lmax  n  /  n  1کههه  nنوههار اسهه .از عههداد

معیارهای موجود در مسئله
 5محاسوه نسو .سازگاری نسو .سازگاری از قسیم شاخ

سازگاری بهر شهاخ

اهادفی بهه

دس .میآید CR  CI / RI

نسو .سازگاری  0٫1یا کمتر سازگاری در مقایسا را بیاع میکند
این روش یکی از روشهای پرکاربرد برای ر وهبندی و عیین اهمی .نوامو اس .که با اسهتفاده
از مقایسا

زوجی گاینهها به او وی.بندی هر یک از معیارها پرداخته میشود چنانچه گاینهها زیاد

باشد شکیو ما ریس مقایسا

زوجی کار دشواری اس.
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4ه روش تحقیق
از آنجا که پژوهش مورد نظر در مورد ر وهبنهدی نوامهو طوهق روش  AHPاسه .و حهداکثر عهداد
معموخ پیشنهادی در این روش  20نفهر اسه .هذا ایهن عهداد افهراد از میهاع اسها ید نلمهی دانشهگاه،
کارشناساع ،نخوگاع و متخااین مر وط در مورد سرمایهگذاری از جملهه کارشناسهاع اسهتانداری و
اداره کو صنع ،.معدع و جار استاع که در دس .ر

بودهاند انتخاب شده و پرسشنامه از طریق

آعها کمیو شده اس .برای تسم .آماری حقیق ،ر وهبندی موانع شناساییشده بر اسا

اهمی .بر

مونای نظر خورگاع و متخاااع در نظر گرفته شده و برای او ویه.بنهدی گاینهههها از روش حلیهو
سلسههله مرا و هی  AHPو نههرمافههاار  Expert Choice11اسههتفاده خواهههد شههد کههه بههر اسهها

اصههوخ

امیمگیری چند معیاره طراحی شده اس .و دادههای آمهاری حقیهق بهه وسهیله کمیهو پرسشهنامه
وسط صاحبنظراع به دس .آمده اس.
ابتدا محقق با استفاده از مطا عا پیشین به شناسهایی موانهع پرداختهه و سهپس بها وجهه بهه نتهایج
مطا عا

انجامشده در زمینه عیین موانع وسعه سرمایهگذاری اتدام به هیه پرسشنامه نمود دادهها بها

کنیکهای ریاضی AHPبررسی و حلیو شدند موانع شناسهاییشهده در  5تا هب موانهع مهدیریتی،
موانع اجتمانی – فرهنگی ،موانع سیاسی – حقوتی ،موانهع اتتاهادی ،خاوصهیسهازی دسهتهبنهدی
شدند پس از آع پرسشنامهای هیه شده و روایی آع به أیید  5نفر از متخاااع رسید پرسشهنامه در
جدوخ  1نشاع داده شده اس.
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دول 1ه شاخصهای اصلی
های اصلی

تانونی

موانع اداری و تانونی

اجتمانی

دو تی

1
1

موانع اتتاادی

1

موانع فرهنگی و اجتمانی

1

موانع دو تی

1

موانع منطقهای
مأخذ محاسوا پژوهش

نل .نیمهپر بهودع مها ریس پرهیها از کهرار مقایسها اسه .و مقهادیر تسهم .محهذوف دتیقهاً
معکو

مقادیر دروشده در جدوخ خواهد بود ،همچنین تطر اصلی جهدوخ برابهر یهک اسه .چهوع

مربوط به مقایسه آع نامو با خودش اس .و ندد یک نشاعدهنده یکساع بودع دو نامو اس .سهایر
ارزشهای در نظر گرفتهشده در این پژوهش در یک بازه نددی شامو ( -9ا ی  )9اس .که هر یک
از این انداد و ارزشهای مربوط به آعها در جدوخ ( )2وضی داده شده اس.
دول 2ه مقیاس مقایسات زو ی
درجه اهمی.

حداکثر

بسیار زیاد

زیاد

م یم

برابر

م یم

زیاد

بسیار زیاد

حداکثر

نمره

9

7

5

3

1

-3

-5

-7

-9

مأخذ محاسوا پژوهش

همچنین در شکو ( )2اویر مقیا

مقایسا زوجهی در نهرمافهاار  Expert Choiceنشهاع داده

شده اس .که در هنگام کمیو پرسشنامه وسط خورگاع این مقیا ها جه .بررسی و او وی.بنهدی
استفاده شده اس .در ادامه و در بخشهای بعدی نتایج حاصو از عدادی از پاسخهای خورگاع مورد
بررسی به صور موردی ارا ه شده اس.

شکل 2ه مقیاس مقایسات زو ی در نر اتزار Expert choice
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موانع فرهنگی و

موانع

موانع منطقهای
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در این مرحله مسئله عری

میشود و هدف امیمگیری به صور سلسله مرا وهی از نوامهو و

نناصر شکیودهنده امیم رسیم میشود فرآیند حلیو سلسله مرا وی ،شکسهتن مسهئله اهمیم بها
میشود که از سه سط

شکیو شده اس .سط اوخ شامو ههدف کلهی از اهمیمگیهری اسه .در

سط دوم معیارهای کلی ترار میگیرند که امیمگیری بر اسا

آعها صور میگیرد در سهط

سوم زیر معیارها ترار میگیرند شکو ( )3نشهاعدهنهده سهاختار سلسهله مرا وهی او ویه.بنهدی موانهع
وسعه سرمایهگذاری در استاع آذربایجاع شرتی اس.

شکل 3ه مدل پژوهش

5ه یاتتههای تحقیق
بعد از کمیو مامی پرسشنامههای وزیعشده در میاع  20خوره مهورد نظهر ،پاسهخنامههههای دریهافتی
جمعآوری شده و مامی پاسهخههای ارا ههشهده در نهرمافهاار  Expert Choiceثوه .گردیهد بعهد از
کمیو کلیه دادههای و بارگذاری مامی پرسشهنامه و پاسهخههای گهردآوریشهده ،نتهایج نههایی بهه
صور

رکیب پاسخ مامی  20خوره شرک.کننده در پژوهش حاضر وسط خود نرمافهاار رکیهب

شده و نهایتاً پاسخ کلی در خاو

عیین و او ویه.بنهدی موانهع وسهعه سهرمایهگهذاری در اسهتاع

Downloaded from ejip.ir at 20:04 +0430 on Tuesday June 25th 2019

چندین شاخ

به صور

سلسله مرا وی از سطو( اسه .بهدین منظهور از درخه .اهمیم اسهتفاده

تعیین و اولویتبندی موانع توسعه سرمایهگذاریههه

آذربایجاع شرتی ثو .گردید که در ادامه و در این بخش نتایج مذکور به ر یب در زیرشاخ
شاخ
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ها و

های اصلی ارا ه شده اس.

اداری و اجرایی ترار دارد در جایگاه سوم بیثوا ی توانین و مقررا مربوط به و ید و سرمایهگذاری
و در جایگاه چهارم ندم شفافی .در ارا ه اط نا و آییننامههای داخلی ،در جایگاه پهنجم تهوانین
ما یا ی سرمایهگذاری ،جایگاه ششم وجود توانین دس .و پاگیر موجود بر راه سرمایهگذاری و نهایتاً
کمترین اهمی .در جایگاه هفتم نورا اس .از ندم هماهنگی بین دستگاههای دو تی استاع

شکل 4ه زیرشاخصهای موانع اقتصادی کل

در شکو ( )4زیرشاخ

های موانع اتتاادی کو ارا ه شده اس .مطابق بها نتهایج ارا هه شهده بهه

ر یب نوود ثوا اتتاادی در کشور ،بسته بهودع اتتاهاد ،نوسهانا شهدید ارزی ،نهدم مشهوقههای
حمایتی اتتاادی الزم از سرمایهگذاری ،هاینههای فراواع و ید ،ندم وجهه منطقههای آزاد جهاری
ار  ،منطقهای ویژه اتتاادی و نلم و فناوری وریا ،وجود حریمهای اتتاادی ،نوود بهازار مناسهب
بور  ،هاینههای زیاد ما یا ی و گمرکی سرمایهگذاری و نهایتاً کمترین اهمی .به باال بودع ریسهک
سرمایهگذاری در استاع اختاا

یافته اس.

شکل  .5زیرشاخصهای موانع فرهنگی و اجتماعی کل
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مطابق با نتایج ارا هشده مهم رین مانع توانین موجود گمرکی بیاع شهده و در جایگهاه دوم موانهع

18

مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  11و 12

در شکو ( )5زیرشاخ

های موانع فرهنگی و اجتمانی کو ارا ه شده مطابق با نتایج ارا هه شهده

به ر یب وجود افکار اجتمانی سوقدهنده نسو .به سرمایهگذاری ،ندم وجهود نهدا  .اجتمهانی،
اجتمانی متناسب با وسعه اتتاادی ،ندم وجود نظهام اجتمهانی در حمایه .از سهرمایهگهذار ،نهدم
وجود تراب .فرهنگی بین کشورها و استاعهای همجوار و ندم وجود فضای اجتمانی مناسهب بهرای
سرمایهگذاری به ثو .رسیده اس.

شکل 6ه زیرشاخصهای موانع دولتی کل

در شههکو ( )6زیرشههاخ

هههای موانههع دو تههی کههو حاصههو از رکیههب پاسههخ مههامی خورگههاع

شرک.کننده نشاع داده شده اس .مطابق با نتایج ارا هشده مهم رین نوامو به ر یهب نوهار انهد از
ندم بهرهمندی از امکانا دو تی در راه سرمایهگذاری ،ندم وجود مدیراع و متخاااع کارآمد در
رأ

مدیری ،.سیاس.های ناکارآمد دو تی ،ندم نضوی .در شرک.های چندملیتی ،کنوانسیوعهها

و موافق.های بینا مللی ،ندم وجود سیستم یکپارچه و پراکندگی سازماعها و نهادهای صهادرکننده
مجوز کسبوکار ،وجود ساختار سخ .نظام مجهوز دههی و ار قهای ر وهه کسهبوکهار ،بروکراسهی
سازمانی یا دو تی ،ندم وجود یک مرکا سرمایهگذاری جه .معرفی مراکا سرمایه پهذیر ،گسهترش
بیش از حد بخش دو تی و نهایتاً فقداع استرا ژی و نقشه جامع سرمایهگذاری در استاع
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ندم وجود نظام فکری متناسهب جامعهه و دو ه .در جهه .سهرمایهگهذاری ،نهدم وجهود غییهرا

تعیین و اولویتبندی موانع توسعه سرمایهگذاریههه
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آخرین مجمونه زیرشاخ

های مورد بررسی زیرشاخ

های موانهع منطقههای بهوده کهه نتهایج

حاصو از رکیب پاسخهای خورگاع در شکو ( )7ارا هه شهده اسه .مطهابق بها نتهایج بههدسه.آمهده
مهم رین مانع نوار اس .از نوود امکانا زیربنایی استانی ،او وی.های دیگهر در زیرشهاخ

ههای

موانع منطقهای به ر یب نوار اند از ندم ار واط ریلی -اجارهای -رانایتی با کشورها و استاعههای
همسایه ،ندم وجود موتعی.های سرمایهگذاری در اسهتاع ،نهدم دسترسهی بهه بازارههای منطقههای و
بینا مللی و نهایتاً موتعی .جغرافیایی استاع آذربایجاع شرتی در ادامه و در شکو ( )8مقایسه مهامی
زیرشاخ

های موانع اصلی کو حاصو از رکیب پاسخ مام خورگاع ارا ه شده اس .مطابق با نتایج

ارا هشده به ر یب ده مانع اوخ نوار ند از  1نوو
نوسانا

ثوا اتتاادی در کشور؛  2بسته بودع اتتااد؛ 3

شدید ارزی؛ 4توانین موجود گمرکهی؛  5موانهع اداری و اجرایهی (اخهذ مجوزهها ،کهار

بازرگانی ،ابعی .و )؛  6بیثوا ی تهوانین و مقهررا مربهوط بهه و یهد و سهرمایهگهذاری؛  7نهدم
بهههرهمنههدی از امکانهها دو تههی در راه سههرمایهگههذاری؛  8نههدم شههفافی .در ارا ههه اط نهها و
آییننامههای داخلی؛  9ندم مشوقهای حمایتی اتتاادی الزم از سرمایهگذاری و  10وجود افکهار
اجتمانی سوقدهنده نسو .به سرمایهگذاری
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شکل 8ه مقایسه تمامی زیرشاخصهای موانع اصلی کل

6ه نتیجهگیری
امروزه اتتااد به ننواع محوری رین معیار وسعه در هر کشوری مورد ارزیابی جهانی تهرار گرفتهه و
بر پایه شاخ

های موجود در اتتااد ،وضعی .وسعهیافتگی در هر جامعهای مورد اندازهگیری ترار

میگیرد و ید ملی از بارز رین نمادهای وسعه اتتاادی در هر کشور اس .که شهرایط مطلهوب آع
نشانگر وضعی .تابو تووخ در زمینه فعا ی.ههای اتتاهادی اسه .و از سهوی دیگهر ،الزمهه مطلوبیه.
و ید ملی در یک جامعه ،وجود شرایط کاری مناسب و استفاده بهینه از سرمایههای داخلی اس .از
این رو ،حمای .از کار و سرمایهههای داخلهی در سهط جامعهه مهی وانهد نقشهی بهیبهدیو در زمینهه
شکوفایی اتتاادی ایفا نموده به و نحو مؤثری شرایط اتتاادی مناسوی را بهرای رشهد و وسهعه مهیها
سازد ا انگیاههای فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایهگهذاراع ایجهاد نمایهد درواتهع ،یکهی از

تعیین و اولویتبندی موانع توسعه سرمایهگذاریههه

محر

21

های اصلی پیشرف .و وسعه اتتاادی ،افاایش سرمایهگذاری اس .که مهی وانهد خاهی

صحی و مطلوب منابع بین بخشهای مختل

اتتااد کشور را در جه .قوی .بنیه و ید داخلی بهه

با بهکارگیری صحی سرمایه و رکیب آع با دیگر نوامو و ید و استفاده بهینه از منهابع محهدود
می واع ظرفی .و ید را افاایش داد به نوار دیگر ،وسعه فعا ی.های اتتاادی بدوع فراهمسازی
شرایط افاایش شکیو سرمایه در این فعا ی.ها امکاعپذیر نخواهد بود شکی نیسه .کهه الزمهه ایهن
امر ،عیین و او وی.بندی موانع وسعه سرمایهگذاری اسه .از ایهن رو در پهژوهش حاضهر عیهین و
او وی.بندی موانع وسعه سرمایهگذاری در استاع آذربایجاع شرتی با اسهتفاده از روش  AHPمهورد
مطا عه ترار گرف .در این راستا پرسشنامه محقق با بررسی و مطا عه مقاال و کتب در حوزه مطا عه
سرمایهگذاری هیه شده و در اختیار  20ن از خورگاع شامو اسا ید محتهرم دانشهگاه و انضها هیهأ
نلمی همچنین کارشناساع ترار داده شده اس .پرسشنامه مذکور شهامو پهنج شهاخ

اصهلی موانهع

اداری و تانونی ،موانع اتتاادی ،موانع فرهنگی و اجتمانی ،موانع دو تی و موانع منطقههای بهوده کهه
هر یک از این شاخ
عیین ( 7زیر شاخ

های اصلی به چندین زیر شاخ
موانع اداری و تانونی 10 ،زیر شهاخ

فرهنگی و اجتمانی 10 ،زیر شاخ

قسیم شدهاند در مجموع  39زیهر شهاخ
موانهع اتتاهادی 7،زیهر شهاخ

موانع دو تی و  5زیر شاخ

موانهع

موانع منطقهای) شده اس .بعد از

کمیو پرسشنامههای وسط خورگاع مشارک.کننده نتایج وسهط نهرمافهاار  ECمهورد ارزیهابی تهرار
گرف .نتایج بهدس.آمده نشاع داد که در شاخ

های اصلی مهم رین موانع وسعه سهرمایهگهذاری

در استاع آذربایجاع شرتی نوار اس .از
 1موانع اتتاادی؛
 2موانع اداری و تانونی؛
 3موانع دو تی؛
 4موانع فرهنگی و اجتمانی؛
 5موانع منطقهای
همچنین در بررسی زیرشاخ

های مورد مطا عه به ر یب مهم رین موانع وسعه سرمایهگهذاری

در استاع آذربایجاع شرتی نوار اس .از
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کار گیرد
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 1نوود ثوا اتتاادی در کشور؛
 2بسته بودع اتتااد؛
 4توانین موجود گمرکی؛
5

موانع اداری و اجرایی (اخذ مجوزها ،کار بازرگانی ،ابعی .و )؛

 6بیثوا ی توانین و مقررا مربوط به و ید و سرمایهگذاری؛
 7ندم بهرهمندی از امکانا دو تی در راه سرمایهگذاری؛
 8ندم شفافی .در ارا ه اط نا و آییننامههای داخلی؛
 9ندم مشوقهای حمایتی اتتاادی الزم از سرمایهگذاری؛
 10وجود افکار اجتمانی سوقدهنده نسو .به سرمایهگذاری؛
 11توانین ما یا ی سرمایهگذاری؛
 12هاینههای فراواع و ید؛
 13ندم وجود ندا  .اجتمانی؛
 14ندم وجود مدیراع و متخاااع کارآمد در رأ

مدیری.؛

 15وجود توانین دس .و پاگیر موجود بر راه سرمایهگذاری؛
 16ندم وجه منطقهای آزاد جاری ار  ،منطقهای ویژه اتتاادی و نلم و فناوری وریا؛
 17سیاس.های ناکارآمد دو تی؛
 18وجود حریمهای اتتاادی؛
 19ندم وجود نظام فکری متناسب جامعه و دو  .در جه .سرمایهگذاری؛
 20وجود ساختار سخ .نظام مجوزدهی و ار قای ر وه کسبوکار؛
 21ندم وجود سیستم یکپارچه و پراکندگی سازماعها و نهادهای صادرکننده مجوز کسبوکار؛
 22ندم نضوی .در شرک.های چندملیتی ،کنوانسیوعها و موافق.های بینا مللی؛
 23هاینههای زیاد ما یا ی و گمرکی سرمایهگذاری؛
 24نوود بازار مناسب بور ؛
 25باال بودع ریسک سرمایهگذاری در استاع؛
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 3نوسانا شدید ارزی؛

تعیین و اولویتبندی موانع توسعه سرمایهگذاریههه
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 26بروکراسی سازمانی یا دو تی؛
 27ندم هماهنگی بین دستگاههای دو تی استاع؛
 29ندم وجود نظام اجتمانی در حمای .از سرمایهگذار؛
 30ندم وجود یک مرکا سرمایهگذاری جه .معرفی مراکا سرمایه پذیر؛
 31نوود امکانا زیربنایی استانی؛
 32ندم ار واط ریلی -اجارهای -رانایتی با کشورها و استاعهای همسایه؛
 33ندم وجود تراب .فرهنگی بین کشورها و استاعهای همجوار؛
 34گسترش بیش از حد بخش دو تی؛
 35ندم وجود موتعی.های سرمایهگذاری در استاع؛
 36فقداع استرا ژی و نقشه جامع سرمایهگذاری در استاع؛
 37ندم دسترسی به بازارهای منطقهای و بینا مللی؛
 38ندم وجود فضای اجتمانی مناسب برای سرمایهگذاری؛
 39موتعی .جغرافیایی استاع آذربایجاع شرتی
ثبات شاخصهای کاالن اقتصاادی بها وجهه بهه اثهر منفهی هاینههههای و یهد و نوسهاع نهر ارز بهر
سرمایهگذاری کارگاههای صنعتی متوسط ،کاهش هاینههای و ید و نوساع نر ارز و یا بهه نوهار
دیگر ،ثوا

شاخ

های ک ع اتتاادی می واند نقش مؤثر و مثوتی جه .برتهراری ثوها  ،افهاایش

اطمیناع و انگیاه سرمایهگذاراع جه .سرمایهگذاریهای مو د در اتتااد شود
ساختارهای سیاستی ا رایی اتداما

سیاستی ،اجرایهی و تهانونی الزم جهه .بسترسهازی مناسهب و

افاایش سط اطمیناعبخش خاوصی مهی وانهد بها کهاهش موانهع اداری و اجرایهی (اخهذ مجوزهها،
کههار بازرگههانی ،ابعیهه .و ) همچنههین افههاایش ثوهها تههوانین و مقههررا مربههوط بههه و یههد و
سرمایهگذاری و بههرهمنهدی از امکانها دو تهی در راه سهرمایهگهذاری بهه همهراه شهفافی .در ارا هه
اط نهها و آیههیننامههههههای داخلههی و نهایتههاً مشههوقهههای حمههایتی اتتاههادی الزم بانهه

بهوههود

سرمایهگذاری و کاهش موانع افاایش سرمایهگذاری بخش خاوصی گردد که از اهداف اصهو 44
تانوع اساسی اس.
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 28ندم وجود غییرا اجتمانی متناسب با وسعه اتتاادی؛
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منابع

سههوم وسههعه در اسههتاع مازنههدراع» کنفههرانس ملهی کههارآفرینی و مههدیری .کسههبوکارهههای
دانشبنیاع
 حسااین زاده بحریناای ،؛ ملاا الساااداتی ،س (« )1390موانههع نهههادی سههرمایهگههذاری وکسبوکار در ایراع» کار و جامعه ،دوره  ،138شماره  ،1ص

.68–49

 حمزه کهنو ی ،ا؛ زاینادهرودی ،؛ رئای پاور ،ع (« )1395بررسهی موانهع سهرمایهگهذاریبخش خاوصی در بخش صنع .استاع کرماع» سهومین کنفهرانس بهینا مللهی پهژوهشههای
نوین در مدیری ،.اتتااد و نلوم انسانی ،کرماع.

 حمصیان« )1391( ،سرمایهگذاری صنعتی و موانع آع پهس از انقه ب اسه می» پایهاعنامههکارشناسی ارشد دانشگاه هراع.

 داوودی ،پ؛ شاه مرادی ،ا (« )1383بازشناسی نوامو مؤثر بر جذب سرمایهگهذاری مسهتقیمخارجی ) (FDIدر اتتااد ایراع و  46کشور جهاع در چارچوب یهک ا گهوی لفیقهی» دوره
 ،6شماره  ،20ص

.113–81

 -مهدی ،ا؛ محسن ،ه ن (« )1384سرمایهگذاری خارجی در بور

اوراق بهادار فرصه.هها و

هدیدهای با قوه» سومین کنفرانس بینا مللی مدیری ،.هراع
 رهبر ،ف؛ مظفری خامنه ،ف؛ محمدی ،ش (« )1386موانع سرمایهگذاری و أثیر آع بهر رشهداتتاادی در ایراع» حقیقا اتتاادی دوره  ،81شماره  ،1ص

.138–111

 شاکری ،ع؛ سلیمی ،ف (« )1385نوامو مؤثر بر جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار واو وی.بندی آعها با استفاده از کنیک ریاضی  ،»AHPدوره  ،6شماره  120ص
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