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مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثباات کارد اسا  .تجرباه کواوریای
توسعهیافته نوان می دید که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنیا سرمایهگذاری باود اسا ؛ بناابرای
جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تأثیرگذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در یر کوور یا منطقاه اسا .
سرمایه گذاری در یر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی اس  .نظریهیاای اقتصاادی ،نقا

عوامال

اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان کرد اند در حالی که سرمایهگذاری میتواند تابع مجموعهای از عوامال
غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی ،امنیتی ،فرینگی ،قانونی و  ...باشد .ای
متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یا

کواور باشاد .در تحقیاق حارار ،مواناع غیراقتصاادی جاذب

سرمایهگذاری در استان لرستان بررسی شد اس  .ای
به کم

عوامال در یار منطقاه مایتواناد

تحقیق به روش میدانی با استفاد از ابزار پرسونامه و

روش مدل یابی معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شد اس  .نتایج نواان داد کاه مواناع

سیاسی امنیتی با رریب تأثیر  0/99بیوتری تأثیر را در عدم جذب سرمایهگذاری در استان لرستان داشته و در
رتبه اول جای دارد .در ای خصوص موانع فرینگی اجتماع ی و موانع بروکراتی
و  0/72در رتبهیای دوم و سوم قرار دارند .یمچنی

به ترتیب با ررایب 0/80

موانع زیرساختی باا راریب  0/53و مواناع قاانونی و

قضائی با رریب  0/39نیز در عدم جذب سرمایهگذاری در استان لرستان مؤثر بود و از لحاظ تأثیرگاذاری
در رتبهیای چهارم و پنجم جای دارند.
واژگان کلیدی :موانع غیراقتصادی ،سرمایهگذاری ،لرستان.
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 .1مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی و سدرمایهگدذاری را اب داز کدردهاندد تجربده کشدوریای توسدعهیافتده نشدا
می دید که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آ یا سرمایهگذاری بوده اسد .بعیدی اا مااععداز
نشا دادهاند که سرمایه گذاری خصوصی نس  .به سرمایهگذاری دوعتی تأبیر قویتر و مناسد تدری
بر رشد اقتصدادی دارد ییوسدفی و عزیزند،اد )1388؛ بندابرای ذدذس سدرمایهگدذاری عامدل مهدم و
تأبیرگددذار بددر رونددت اقتصددادی و ایجدداد اشددتکاو در یددر کشددور یددا مناقدده اسدد .اگددر در یددر مناقدده
سرمایه گذاری در حد و اندااه الام صورز نگیرد رشد اقتصادی کند یا متوقف میشود بدر اسدا
گزارش آنکتاد ی )2015میدزا سدرمایهگدذاری خدارذی در ذهدا ددی دیده  1990بده بعدد رونددی
افزایشی داشته و نرخ رشد سرمایهگذاری در بااه امانی به مرات

بیشتر اا دیهیای ق دل بدوده اسد.

ای روند در ساویای منتهی به  2015به اوج خود رسید بررسییای بیشتر نشا میدیدد کده ذدذس
سرمایهگذاری بیشتر در کشوریای توسعهیافته اتفاق افتاده اس .موفقی .کشدوریای توسدعهیافتده در
ذذس سرمایه گذاری مدیو ب از امنی .سیاسی و رشد اقتصادی اسد .عددم موفقید .کشدوریای
آفریقایی و برخی کشوریای آسیایی در ذذس سرمایهگذاری به دعیل ضعف امنید .سیاسدی و افدوو
رشد اقتصادی آ یا بوده اس .در ای بی

موفقی .کشوریای عیدو مندا 1کده ایدرا نیدز ذدزن اید

کشوریا اس .بسیار ضعیف بوده اس .حجم سرمایهگذاری خارذی برای ای کشوریا تنها  64یزار
میلیو اا  12000یزار میلیو دالر در ساو  2014بوده اس .دالیل عددم موفقید .نسد ی کشدوریای
گروه منا و ایرا در ذذس سدرمایهگدذاری بدا وذدود مندابر سرشدار نفد .و گداا را بایدد در سداختار
سیا سی اذتمداعی و اقتصدادی اید کشدوریا ذسدتجو کدرد یخادابی و یمکدارا  )1396ایدرا در
خصوص ذذس سرمایهگدذاری موفقید .دنددانی کسد

نکدرده اسد .بدر اسدا

گدزارش آنکتداد

ی )2015حداکثر میزا سرمایهگذاری مستقیم خارذی در ایرا در سداو  2012بدوده کده حددود 4/6
میلیارد دالر اس .در یمه ساویای پیش و پس اا  2012سرمایهگذاری خارذی اا ای میدزا کمتدر
بوده اس .ای میزا کمتر اا یک درصد توعید ناخاعص داخلی کشور اس .ضم اینکه  75درصدد
 1برخی اا کشوریای گروه منا ع ارز اند اا ایرا اعجزایر بحری
اماراز

ارد کوی .مراکش عما قار عربستا عما ترکیه
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اا یمی مقدار سرمایه گذاری خارذی نیز در بخش نف .و گاا بوده و صرف توعید و صادراز نفد.
مورد بررسی توسط آنکتاد ایرا در رت ه  67ذها اا نظر ذذس سرمایهگذاری مستقیم خدارذی در
ساو  2015و یمچنی در بی  14کشور غرس آسیا رت ه  6را به خود اختصداص داده اسد .یعلدوی و
یاشمی )10 :1395
عوامل مختلفی بر سرمایهگذاری در یر کشور مؤبر یستند بر اسا

دیددگاه کسسدیک انگیدزه

سودذویی عامل اصلی سرمایه گذاری اس .یرده سود بیشتر باشد سدرمایهگدذاری نیدز بیشدتر اسد.
یقرهباغیا  )152 :1372به اعتقاد کینز سرمایه گذاری با نرخ بهره راباه عکس دارد در نظریه کینز
سرمایهگذاری ذزئی اا تقاضای کل بوده و افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش تقاضای کل و درآمد
ملی میشود یتقوی  )59 :1382در نظریه شتاس سرمایهگذاری ناخاعص تابعی مستقیم اا تقاضای کل
و تابعی معکو

اا سرمایهگذاری دوره ق ل اسد .یرحمدانی  )192 :1380در نظریده نووکسسدیک

سرمایهگذاری ذه .تأمی حجم سرمایه بهینه انجام میگیرد و متکیر اساسی ذه .تعیی حجم سرمایه
بهینه نس  .اراش حقیقی سرمایه به دستمزد حقیقی اس .تووری  Qتوبی نیز سدرمایهگدذاری را بده
اراش باااری سهام ارت دا مدیدیدد نظریده یدای اقتصدادی در حقیقد .نقدش عوامدل اقتصدادی بدر
سرمایهگذاری را بیا کردهاندد در حداعی کده سدرمایهگدذاری مدیتواندد تدابر مجموعدهای اا عوامدل
غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی امنیتی فرینگی و باشد تحقیقاز ایادی نیز در خصدوص نقدش
عوامل غیراقتصادی بر سرمایه گذاری انجام شدده اسد .در تحقیدت حاضدر عوامدل مدؤبر بدر ذدذس
سرمایه گذاری با رویکرد نقش عوامل غیراقتصادی بررسدی مدیشدود اید تحقیدت در اسدتا عرسدتا
صورز می گیرد استا عرستا یکی اا استا یای کمتر توسعه یافته در کشور اس .بدر اسدا

آمدار

مربو به ذمعی .و توعید اا ساو  1390تا  1395با اینکه  2/33درصد اا ذمعی .کل کشور در استا
عرستا اس .اما تنها  1/23درصد اا توعید ناخاعص داخلی کشور در ای استا توعید شده اس .یساعنامه
آماری کشور )1394-5؛ به ع ارز دیگر سهم استا عرستا اا توعید ملی بسیار پایی تدر اا مقدداری
اس .که باید باشد ای توعید کم میتواند ناشی اا کم ود سرمایهگذاری در ای استا باشد متوسط
نرخ بیکاری در استا در  5ساعه منتهی به ساو  1394برابر  14/9درصد اس .در حاعی که میانگی نرخ
بیکاری کل کشور در ای بااه امانی  11/28اس .یساعنامه آماری کشور  )1394نتیجده اینکده ندرخ
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بیکاری در استا عرستا باالتر اا میانگی کشوری بوده اس .با ای اوصداف وضدعی .اقتصدادی در
کم ود سرمایه در ای استا اس .اا درف دیگر با توذه به محدود بود منابر ماعی دوع .و با توذه
به سیاس.یای خصوصیساای در دو دیه گذشته یمه نگاهیا به سرمایهگذاری خصوصی داخلی و
خارذی معاوف شده اس .با ای وذود استا عرستا علیرغم داشت مزی.یای گوناگو د یعی و
انسانی در خصوص ذذس سرمایهگذاری نیز دندا موفقیتی کس

نکرده اس .بدر اسدا

گدزارش

اتاق باارگانی واارز صنع .معد و تجارز در ساو  94اا مجموع  107درح ذذس سرمایهگذاری
خارذی استا خراسا رضوی با  29درح میزبا باالتری سرمایهگذار خارذی بوده اس .پس اا آ
استا تهرا با  11درح در ذایگاه دوم قرار دارد استا یای آذربایجا غربی شرقی اع را و فار
ترتی

به

در ذایگاه یای بعدی قرار دارند در ای گزارش  20استا کشدور نشدا داده شدده اسد .کده

ذایگاه بیستم مربو به استا سیستا بلودستا با یک درح سرمایهگدذاری خدارذی اسد .در اید
گزارش استا عرستا در امره ای  20استا قرار نگرفته اس .به ع ارز دیگر ییچ درح سرمایهگذاری
خارذی در استا عرستا انجام نشده اس .یواارز صم .اتاق باارگانی  )1395اینکه درا با وذود
مزی.یای گوناگو کمتر سرمایهیا وارد ای استا میشود؟ یا موانر ذذس سرمایهگذاری در استا
عرستا کدامند؟ سؤاعی محوری اس .که تحقیت حاضر ذه .پاسخ به آ صورز گرفته اس .موانر
ذذس سرمایهگذاری میتوانند اقتصادی یا غیراقتصادی باشند ای تحقیت صرفاً بر موانر غیراقتصادی
ذذس سرمایه گذاری تمرکز دارد ای مواندر غیراقتصدادی مدیتوانندد فرینگدی سیاسدی اذتمداعی
ایرساختی ساختاری اداری قانونی و قیائی و باشند؛ بنابرای سؤاالز دیگری مارح میشود که
کدام دسته اا عوامل غیراقتصادی مانر ذذس سرمایهگذاری در استا عرستا مدیباشدند آیدا عوامدل
فرینگی مانر ذذس سرمایه گذاری یستند یا عوامل سیاسی اذتماعی یا عوامل دیگر سهم یرکدام اا
ای عوامل بر ذلوگیری اا ذذس سرمایهگذاری در استا عرستا دقدر اسد.؟ اا اید رو شدناخ.
دقیت موانر سرمایهگذاری و تجزیه و تحلیل آ یا موضوعی مهم و ضروری به نظر میرسد
 .2مبانی نظری
تحقیقاز ایادی در خصوص عوامدل غیراقتصدادی مدؤبر بدر سدرمایهگدذاری انجدام شدده اسد .یدر
تحقیت بخشی اا ی عوامل را مارح کرده اس .برخدی اا تحقیقداز بدر مواندر بروکراتیدک تأکیدد
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داشته و برخی دیگر عوامل سیاسی و فرینگی را موانر سرمایهگذاری قلمداد کردهاند عدهای دیگدر
خصوص سرمایهگذاری باایمی .دانستهاند در ای تحقیت بر اسدا

مااععداز انجدام گرفتده عوامدل

غیراقتصادی مؤبر بر سرمایهگذاری به پنج دسته عوامل فرینگی -اذتماعی عوامل سیاسدی -امنیتدی
عوامل بروکراتیک عوامل ایرساختی و عوامل قانونی و قیائی تقسیم شدهاند
 .1-2عوامل فرینگی  -اجتماعی

اکثر کشوریای در حاو توسعه با دیدی استثمارگرایانه به سرمایهیای خدارذی مدینگرندد و معتقدندد
که سرمایهگذارا خارذی قصد استثمار مندابر آ یدا را دارندد یکدی اا دالیدل موفقید .کشدوریای
آسیای ذنوس شرقی نس  .به کشوریای آمریکای التی در ذذس سرمایهگذاری خارذی تکییر اید
نوع نگاه به سرمایهگذاری اس .داشت ذینی .منفی نس  .به سرمایهگذارا خارذی تعامل ضعیف
بی ات اع ایرانی و سرمایهگذارا خارذی یم ااذمله مواندر فرینگدی در اید امینده تلقدی مدیشدوند
یی،بر کیانی و ناییدی  )1390ذامعه ایرا ینوا به اراش سرمایه بده عندوا عامدل حرکد .دیندده
اقتصاد پی ن رده اس .و غاع اً آ را با بار منفی و به عنوا وسیلهای که عداع .اذتمداعی را بدر یدم
میاند و محروما را محرومتر میکندد تعریدف و معندا کدرده اسد .مدا در سداویدای اوعیده بعدد اا
انقسس به ذای درد سرمایهدارا وابسته کل سرمایهگذاری را نفی کردهایم به دوری که در عمل
سرمایهگذاری اا وفاق و یمدعی ذامعه و دوع .برخوردار ن وده اس .ذامعه ما سرمایهگدذاری را
یمواره با سرمایهداری انگلی و غی موعد در یک دراا میبیند و به آ نگاه خصمانه دارد درنتیجده
وذود دنی تفکری تشکیل سرمایه در ایرا با مشکل مواذه میشود یری ر و یمکارا )1386
یکی اا مؤعفهیای تأبیرگذار بر سرمایهگذاری سرمایه اذتماعی اسد .کده مدیتواندد سردشدمه
بسیاری اا فعاعی.یای باادارنده دیگر مانند ناامنی و بینظمی باشد سرمایه اذتماعی موذ

میشدود

که اعیا یک ذامعه به یم اعتماد کنند و به تشکیل گروهیا و مجامر داودل انه بپردااند توانایی کدار
ذمعی و معاشرز پذیری به معنی پدذیرش صدداق .اتکاپدذیری قابلید .اعتمداد کدرد ادمیندا و
حس وظیفه اس .آنچه موذ

تقوی .سرمایه اذتماعی در یر ذامعهای میشود ای اس .کده افدراد

در یک ذامعه تنها به فکر منافر خود ن وده و تنها در ذه .دستیابی به آ عمل نکنند بلکه به انجدام
کار ذمعی در قاع

گروهیا و تشکلیدای داودل انده و غیرداودل انده بپردااندد یسدویزی و محمددی
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 )1390اا نظر فوکویاما 1سرمایه اذتماعی مجموعهای اا ینجاریای موذود در سیستمیای اذتماعی
ت ادالز و ارت اداز میشود؛ به ع ارز دیگر مجموعه معیندی اا ینجاریدا یدا اراشیدای غیررسدمی
اس .که اعیای گرویی که یمکاری و تعاو میانشدا مجداا اسد .در آ سدهیم یسدتند او معتقدد
اس .که سرمایه اذتماعی برخسف سرمایه انسانی متعلت به گروهیا اس .نه افراد عذا ینجاریایی که
شاعوده سرمایه اذتماعی را تشکیل میدیند در صورتی معنی دارند که بیش اا یک فرد در آ سهیم
باشند اا نظر فوکویاما سرمایه اذتماعی با شعاع اعتماد ارت ا تنگاتنگی دارد یر دده مقددار شدعاع
اعتماد در یک گروه اذتماعی گستردهتر باشد سرمایه اذتماعی نیز بیشدتر خوایدد بدود و بده ت در آ
میزا یمکاری و اعتماد متقابل اعیای گروه نیز افزایش مییابد یفوکویاما )11-12 :1379
 .2-2عوامل سیاسی  -امنیتی

شواید تاریخی اا افزایش فرار سرمایهیا در اما وقوع انقسسیا آشوسیا و ناامنییا وذود ذدو
ناپایدار سیاسی تنشیای قومی و ق یلهای درگیدرییدای داخلدی و خدارذی برخوردیدا و رقابد.
ناساعم ذناحیای سیاسی و ضعف پاسخگویی دوع .در برابر مردم و نهادیای مردمسداالر حکاید.
دارند سرمایهدار اگر احسا

کند که نظام حاکم بر ذامعه ددار دودستگی شدده و یدا اقتددار الام

برای تسلط بر ناآرامییا یا فشاریا را ندارد بهسرع .اا محیط خارج مدیشدود و بده کشدوری کده
میزبا مناس تری اس .روی میآورد یری ر و یمکدارا  )1386مدیتدوا امنید .اقتصدادی را بده
صورز یک داردوس نهادی که مشوق و موذ

اعتماد پساندااکنندگا و سرمایهگذارا بدوده و

امنی .فیزیکی افراد و امنی .حقوقی معامسز را تیدمی کندد تعریدف کدرد یسدویزی و محمددی
)1390
ایجاد بستریای امنیتی سیاسدی اذتمداعی و حقدوقی الام کده در دداردوس آ سدرمایهگدذار
ادمینا به برگش .اصل و سود سرمایه خود داشته باشد منجر به ایجاد فیای ام اقتصادی خوایدد
شد در ای صورز اوالً سرمایهگذارا داخلی بااار داخلی را به باااریای خارذی ترذیح خوایندد
داد بانیاً بهکارگیری سرمایهیای داخلی سیگناعی به سرمایهگذارا خارذی ذه .نشا داد امنی.

1. Fukuyama
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اقتصادی خواید داد یمچنا که فدرار سدرمایهیدای داخلدی نشدانی اا عددم امنید .اقتصدادی بدرای
امنی .اقتصادی دو ذن ه دارد یکی در عرصه توعید و دیگری در عرصه توایر و مصرف اس.
امنی .در توایر بیشتری موضوعی اس .که مورد بحث واقر شده اس .در حقیق .اا نظر توایر
میتوانیم بگوییم که امنی .اقتصادی به معنی تیمی حداقل درآمد برای افدراد اسد.؛ امدا فریند
توعید فرین

ماعکی .اس .وقتی در خصوص امنی .در توعید یا امنی .در سرمایهگذاری صح .

میشود باید توذه کرد که اا مفهوم امنی .در توایر ن اید در ای باره استفاده شود بدی معنا کده
تیمی سودآوری یا حداقل سود برای توعیدکنندگا و سرمایهگذارا به معنای امنی .اقتصادی در
عرصه توعید نیس .ای تصور اا امنی .سرمایهگذاری در حقیق .تعمیم تصدور تدوایعی بده عرصده
توعید اس .امنی .سرمایهگذاری به معنای ادمینا اا ب از قوانی و مقرراز و تکییرناپدذیری آ یدا
اس .یری ر و یمکارا  .)1386فقدا ب از اقتصادی اا مهمتری مؤعفهیایی اس .کده فعاعید.یدای
اقتصادی را تح .تأبیر قرار میدید ب از اقتصادی به معندی وذدود شدرایط باب داز مامدو و قابدل
پیشبینی برای فعاعی اقتصادی اس .به دوری که شهروندا سرمایهیای خود را به ددور مامدو در
ذریا انداخته و به دور مامو سود خود را برداشد .کنندد در شدرایط عددم ب داز اصدوالً تشدکیل
سرمایه با مانر رو بده رو اسد .و سدرمایهیدای ذامعده بده سدم .فعاعید.یدای غیرموعدد واسداهای و
اودبااده سوق مییابند یسعیدی و میعادی  )1391سیاس.یا و اسدترات،ییدایی کده توسدط دوعد.
اتخاذ میشوند و در مواردی به قانو و مقرراز ترذمه میشوند باید ب از نس ی و پایدداری داشدته
باشند فقدا استرات،ی اقتصادی عدم ارایابی و اذرای برنامهیای مدو کوتاهمدز و میدا مددز
تعویض مدیری.یا و عزو و نص یدای ذاند دارانده و برخوردیدای سدلیقهای در مسدائل سیاسدی
فرینگی و اذتماعی س

شده اس .که اقتصاد کشور ب از و پایداری الام را نداشته باشد یری در و

یمکارا )1386
شاخص ریسک در تنظیم یزینهیای سرمایهگذاری و نرخیای بیمه سرمایهگذاری مدؤبر اسد.
در کشوری که ریسک باال وذود دارد یزینهیای سرمایهگذاری و ندرخیدای بیمده نیدز بداال اسد.
بنابرای باادیی نهایی سرمایهگذاری در ای گونه کشوریا کمتر میشود یری در و یمکدارا )1386
در راستای رفر ای نگرانییا کشوریا اا ابزاریای مختلفدی اسدتفاده مدیکنندد یکدی اا اید ابزاریدا
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اذرای قوانی بیمه برای سرمایه گذار خارذی اس .در بسدیاری اا کشدوریا قدوانی بیمده بدی ات داع
عادالنه ایا آ یا را ذ را میکند یسعیدی و میعادی )1390
 .3-2عوامل زیرساختی

با پیچیده شد فرایند توعید کاالیا و خدماز در ذها وذود نیروی کار غیرمایر دیگر مزید .بده
شمار نمیرود؛ عذا منادقی در ذذس سرمایهگذاری موفت یستند کده اا نیدروی کدار آمدواشدیدده
برخوردار باشند وذود نیروی کار اراا قیم .و نیز نیروی کدار آمدواشدیدده بده عندوا محرکدی
ذه .ذذس سرمایهگذاری عمل میکند؛ ایرا اراانی نیروی کار یزینهیای توعید را کایش میدید
و نیروی کار آمواشدیده امینه بهکارگیری و انتقاو فناوری نوی را فرایم میآورد به یمی دعیدل
کشوریای در حاو توسعه در راستای ذذس سرمایهگذاری بده به دود ایرسداخ.یدای آمواشدی و
تأکید وی،ه بر گسترش دانش و تربی .و آمدواش نیدروی کدار تدسش کدردهاندد یعلدوی و یاشدمی
 )14 :1395اا نظر کرنل 1تأبیر ایرساخ.یا بر ذذس سرمایهگذاری اا دو ذن ه بایدد بررسدی شدود
نوع اوو ایرساخ .یا که به خدماز ذهانی ایرساخ.یا معروف اس .شامل راهیا ذادهیا خاو
تلف باب .و یمراه و ش کهیای اینترنتی اس .نوع دوم ایرساخ .یا به ایرساخ.یای بخش اشتکاو
و کاریابی معروف اس .ای ایرساخ.یا اا دریت توسعه و به دود ایرسداخ.یدای اذتمداعی مانندد
بهداش .و سسم .و آمواشیای یمگانی میتواند منجر به افزایش فرص.یای شکلی شود یقدادری
و دیمرده )1392
ایرساخ.یا اا دو ذهد .باعدث افدزایش رشدد اقتصدادی خوایندد شدد اوالً ایرسداخ.یدای
اقتصادی خود عامل انتقاو ادسعاز یستند؛ به دوری که توسعه راهیا ذادهیا و امکا دستیابی بده
ش کهیای ارت ادی مدیتواندد اا وی،گدییدای مهدم انتقداو سدرمایه و نیدز افدزایش کدارایی در انتقداو
ادسعاز محسوس شود در حقیق .ای سیستم بهگونهای عمل میکند که ادسعاز به دور کامدل
به دس .کسانی برسد که به آ یا نیاا دارند و ای خود میتواند به نوعی انتقاو تکنوعوژیکی را نیز
در بر داشته باشد منادقی که اا گسترش انتقاو ادسعاتی و تکنوعوژیکی باالتری بهرهمند باشدند در

1. Kernel
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ذذس سرمایهگذاری و رشد اقتصادی باال موفتتر عمل میکنند؛ بنابرای درمجموع میتدوا به دود
تکنوعوژیکی و یمچنی رسید به رشد اقتصادی باالتر در کشوریا دانس .یمدار 1997 1بده نقدل اا
قادری و دیمدرده  )1392بدرای ایجداد سدرمایهگدذاری بایدد ادسعداز باارگدانی مداعی پدوعی و
اقتصادی به صورز روش و دقیت در اختیار مردم و دس.اندرکارا قرار بگیرد در ای راباده نده
تنها ادسعاز و آمار باید دقیت و صدحیح باشدند بلکده بایدد بده روا شدوند و بده آسدانی در اختیدار
متقاضیا قرار گیرند بااار به انواع ادسعاز شامل ادسعاز اوعیه ادسعاز فصلی ادسعاز م تنی
بر تکییراز اقتصادی ادسعاز دورهای و اظهارنامهیای مختلف نیاامندد اسد .تدا بتواندد فعاعید .و
حرک.یای خود را با آ یماین

کند و واکنشیای الام را بروا دیدد اید امکانداز امیندهسداا

افزایش کارایی بااار و درنتیجه رشد سرمایهگذاری خواید شد یری ر و یمکارا )1386
 .4-2عوامل بروکراتی

بررسی تاریخی موانر توعید ناظر بر ای مال

اس .که تشکیل نهادیدای قدانو گدذاری و نهادیدای

اقتصادی و کیفی .دستگاه اداری و پرییز اا بروکراسی نقش مهمی در سرمایهگذاری داشدته اسد.
تعدد نهادیای اقتصادی و عدم تشکیل نهادیای اقتصادی منسدجم در خصدوص روابدط اذتمداعی و
نظام شکلگرفته م تنی بر آ در مورد ایرا نشا میدید که تکییراز الام برای توسدعه اقتصدادی
در ایرا شکل نگرفته اس .در حاو حاضر تشکیسز و نهادیایی که در ارت ا با بخش اقتصاد در
کشور فعاعی .میکنند مجموعه منسجم و یکپارده نیستند به دوری که بر اسا

برآوردیای انجام

شده بیش اا  50نهاد دوعتی بدا درذداز مختلفدی اا فعاعید .در امدور اقتصدادی نظیدر برنامدهریدزی
نظارز اذرا و توعید آمار و ادسعاز درگیرند یری ر و یمکارا )1386
دوع .مسووعی .بسیاری اا کاریای اقتصادی را در اختیار خویش دارد اا سویی صاح
بزرگی اا منابر مصرفکننده آ اس .عذا در بخش خصوصی اید احسدا
یمواره یک رقی

قدرتمند که صداح

بخش

بده وذدود آمدده کده

اختیداراز و اقتددار وسدیر اسد .در مقابدل او قدرار دارد و

میتواند با او به صورز ناساعم رقاب .کند بزرگ بود دوع .س

ضعیف شد سیاس.گذاری

1. Marr
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ایفای وظایف حکومتی عدم اعماو نظارز مؤبر و افزایش فساد میشود ای ضعف س

میشدود

تصمیماز درستی اتخاذ کند یری ر و یمکارا  )1386یکی اا مدواردی کده موذد

سدرخوردگی

سرمایهگذار می شود مقرراز اداری پیچیدده و ددی کدرد مراحدل اداری ایداد دده در ینگدام ورود
سرمایه و ده ینگام اذرای برنامه اس .یسعیدی و میعادی )1390
 .5-2عوامل قانونی و قضائی

سیاس.یا و استرات،ی یایی که توسط دوع .اتخاذ میشوند و در مواردی به قانو و مقرراز ترذمده
میشود باید یک ب از نس ی برخوردارداشته باشدند متأسدفانه قدانو گدذارییدای اقتصدادی تأمدل و
دق .و کارشناسی الام را نداشته و فعل و انفعاویای سیاسی و بحرا یدای مقاعدی بده دور نیسدتند و
تح .تأبیر شرایط خاصی بدو آنکه یمه ذوان

و ابعداد مختلدف فرینگدی اذتمداعی و اقتصدادی

مسوله دیده شود انجام میگیرند درنتیجه در قوانینی که تنظیم میشود سیاسد.یدای یمگندی دن داو
نمیشود و یمی مسوله نایماینگی بی اذزای مختلف اقتصدادی را ایجداد مدیکندد اا سدوی دیگدر
تکییراز مکرر در قوانی و مقرراز آیی نامهیا و بخشدنامهیدا بددتری ضدربه را بدر امنید .اقتصدادی
کشور وارد می کند گرده برخی اا ای تکییراز در ابدر تصدمیماز خدارج اا دسدتگاهیدای اذرایدی
اتخاذ می شوند اما برای سرمایهگذار تفاوتی نمیکند که تصدمیمگیدر دده کسدی بدوده اسد .بدرای
سرمایه گذار امانی امنی .وذود دارد که او ادمینا داشته باشد حداقل قوانی و مقدرراز باارگدانی
ارای و در یک دوره پنجساعه تکییر نمیکنند یری ر و یمکارا  )1386یکدی اا مدواردی کده در
حواه قوانی و مقرراز سرمایهگذاری را متأبر می کند بحث ماعکی .و پای ندی دوعد .بده تعهدداز
خود اس .حتی اگر انگیزهیای اقتصادی ماعی و فنی برای سدرمایهگدذاری کدامسً مسداعد باشدد امدا
سرمایه گذاری با خاراتی اا ق یل سل

ماعکی .عدم امنی .ذانی و ماعی ریسک انتقاو پدوو نقدض

قراردادیا و غیره مواذه باشد وی اقدام به سرمایهگذاری نخواید کرد یری ر و یمکارا )1386
فساد و رشوه خواری یکی اا پدیدهیای شدایر در سداح ذهدا اسد .کده اا دیربداا و یمدزاد بدا
پیدایش نخستی شکلیای دوع .و حکوم.داری وذود داشته اس .بررسییا نشا داده اسد .کده
فساد یکی اا ترمزیای مهم رشد اقتصادی اس .فساد اغل

به عندوا پیامدد محدیط نهدادی نامناسد

تصور و نقش آ بر فعاعی.یای اقتصادی اا ایمی .خاصی برخوردار اس .مفاسدد اقتصدادی باعدث
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ناامنی اقتصادی فرار سرمایه یا افزایش یزینه معامسز رسمی گسترش قلمدرو اقتصداد ایرامیندی و
سرمایهگذاری را کایش میدیند یکردی و خداپرس )1395 .فسداد مدیتواندد بده اشدکاو مختلفدی
ظایر شود که اا آ ذمله میتوا به اختس
مجوا کس

بودذه خدماز دوعتی پرداخ .رشدوه بدرای دریافد.

و کار رشوهخواری و ران .خواری در قراردادیای دوعتی رشوه و ران .در مجوایای

وارداز و صادراز فساد در دریافد .تسدهیسز بدانکی و پرداخد .ماعیداز اشداره کدرد یکدردی و
خداپرس)1395 .
 .3پیوینه تحقیق
 .1-3مطالعات داخلی

خاابی و یمکارا ی )1396در یک تحقیت عوامل مؤبر بدر ذدذس سدرمایهگدذاری را در کشدوریای
عیو گروه منا بررسی کردهاند بر اسا

نتایج ای تحقیت نرخ رشد اقتصادی نرخ تورم و باا بود

تجاری تأبیر مث  .و شاخص حکمرانی تأبیر منفی بر ذذس سرمایهگذاری دارد در ای تحقیت عدم
موفقی .کشوریای مناقه منا در ذذس سرمایهگذاری به بیب اتی سیاسدی و اقتصدادی و پدایی بدود
امنی .و یمچنی ساختاریای سیاسی نس  .داده شده اس.
بهروای مفرواعو و یمکارا ی )1394در یک تحقیدت مواندر و محددودی.یدای سدرمایهگدذاری
خارذی در ایرا را بررسی کردهاند ای تحقیدت بده صدورز میددانی در  300ددرح سدرمایهگدذاری
خارذی انجام شده اس .نتایج نشا می دیدد کده عوامدل سیاسدی سداختاری و ذکرافیدایی در کندار
عوامل اقتصادی بر روی سرمایهگذاری خارذی مؤبرند در ای تحقیت عدم ب از سیاسدی بده عندوا
شاخص عوامل سیاسی در نظر گرفته شده اس .ساختار نظدام حقدوقی و قیدائی قدوانی حمدایتی و
تشویقی ایرساخ.یا تسهیسز بانکی نظدام بیمدهای حقدوق ماعکید .و سداختار دیدوا سداالری و
سیستم اداری تح .عنوا عوامل ساختاری و حمایتی در ای تحقیت بهکار برده شدهاند
بشیری و یمکارا ی )1393در یک تحقیت عوامل مؤبر بر توسعه سرمایهگذاری در ایدرا را بدا
توذه به تحقیقاز انجام شده شناسایی و دستهبندی کردهاند در ای راستا  19شداخص شناسدایی و
در  5عامل کلی شامل عوامل اقتصادی عوامل سیاسی عوامدل سداختاری عوامدل د یعدی و دوعد.
د قهبندی شدهاند عوامل سیاسی شامل ب از سیاسی خار بروا تنشیای داخلدی خادر درگیدری-
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یای خارذی و توسعه روابط سیاسی یسدتند عوامدل ایرسداختی نیدز ایرسداخ.یدای حمدل و نقدل
ایرمجموعه دوع .نیز عواملی مانند کیفید .نظدام اداری حاکمید .قدانو و مقدرراز فسداد اداری
بیاعتنایی به قراردادیا و سل

ماعکی .توسط دوع .قرار گرفتهاند

وفا و معمارااده دهرا ی )1393موانر سرمایهگذاری ایربنایی در ایدرا را بررسدی کدردهاندد در
ای تحقیت اا ابزار پرسشنامه و دیف پنج گزینهای عیکرز استفاده شده اس .ذامعه آماری تحقیت اا
اساتید حواه ماعی و سرمایه گذاری و کارشناسا ای حواه تشکیل شده اس .نتایج ای تحقیت نشا
می دید که عدم توذه به ایرساخ .یای قانونی موانر قانونی ب د .شدرک.یدا عددم ب داز قدوانی
شفاف ن ود قانو و عدم امنی .سدرمایهگدذاری مهدمتدری مواندر ذدذس سدرمایهگدذاری ایربندایی
یستند
گرایین،اد و یمکارا ی )1393عوامل مؤبر بر ذدذس سدرمایهگدذاری را بدا تأکیدد بدر متکیریدای
نهادی و ساختاری بررسی کردهاند اید تحقیدت بده روش گشدتاوریای تعمدیمیافتده 1و بدا اسدتفاده اا
دادهیای  30کشور انجام شده اس .نتایج حاکی اا آ اسد .کده شداخص حکمراندی خدوس تدأبیر
مث  .بر ذذس سرمایهگذاری دارد شاخص حکمرانی خوس دربرگیرنده عواملی مانندد پاسدخگویی
دوع .کارآمدی دوع .ب از سیاسی ن ود قوانی و مقرراز اضافی عدم فساد اداری و ماعی اس.
معمددارااده دهددرا و امینددی ی )1391در یددک تحقیددت بدده شناسددایی و اوعویدد.بندددی موانددر
سددرمایهگددذاری در ایددرا پرداختددهانددد در اید تحقیددت عوامددل اقتصددادی عوامددل حمددایتی عوامددل
سدداختاری فرینگددی و اذتمدداعی و عوامددل قددانونی و مقرراتددی بدده عنددوا عوامددل مددؤبر بددر ذددذس
سرمایهگذاری در نظدر گرفتده شدده اندد عوامدل حمدایتی شدامل سده شداخص بیمده سدرمایهگدذاری
حمای .یای دوع .و فناوری یای ارت ادی اس .برای بررسی عوامل ساختاری فرینگی و اذتمداعی
سه شاخص احسا

عدم امنی .فردی بحرا سیاسی ذامعه و کم ود امینهیای فرینگی– اذتمداعی

در نظر گرفته شده اس .عوا مل قدانونی و مقرراتدی نیدز شدامل شدش شداخص عددم ب داز قدوانی و
مقرراز قوانی تیمی کننده بااگش .اصل و فرع سرمایه قوانی کار افشای ادسعاز حسابداری
قوانی ماعیاتی و میزا حمای .اا حقوق سرمایهگذار اس.
1. Generalized Method of Moments
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سعیدی و میعادی ی )1390موانر ذذس سرمایهگذاری خارذی را در ایرا بررسی کردهاندد اید
اس .بر اسا

نتایج ای تحقیت شاخص یای شروع کس

و کار اخذ مجوایای الام ب  .امدواو

حمای .اا سهامدارا ذزن پرداخ .ماعیاز و الاماالذرا شدد قراردادیدا ااذملده عوامدل مدؤبر بدر
ذذس سرمایهگذاری یستند
یوسفی و عزیزن،اد ی )1388با استفاده اا روش تجزیه واریانس تدأبیر متکیریدای توعیدد ناخداعص
داخلی سرمایه گذاری دوعتی نرخ تورم و نقش نهادیدایی مانندد امنید .حقدوق ماعکید .قدوانی و
مقرراز فساد اداری و امنی .اذتماعی را بر سرمایهگدذاری خصوصدی در ایدرا بررسدی کدردهاندد
نتیجه تحقیدت نشدا مدی دیدد در حداعی کده توعیدد ناخداعص داخلدی و ایرسداخ.یدا تدأبیر مث د .بدر
سرمایه گذاری خصوصی دارند مهمتری عوامل باادارنددگی سدرمایهگدذاری خصوصدی در ایدرا
مربو به مسائل حقوقی و قیائی ن ود امنی .سرمایهگذاری حقوق ماعکی .فساد اداری و راند.
اس.
ری ر و یمکارا ی )1386موانر سرمایهگذاری و تأبیر آ را بر رشدد اقتصدادی در ایدرا بررسدی
کردهاند ای تحقیت با تأکید بدر نقدش امنید .بدر سدرمایهگدذاری انجدام شدده اسد .بده اید منظدور
متکیریایی که بر امنی .سرمایهگذاری در ایرا تأبیر دارند شناسدایی شددهاندد مواندر سیاسدی مواندر
فرینگی موانر اذتماعی بزرگ بود دوع .عدم تعریف مناس

قانو و امنی .عدم دسترسدی بده

ادسعاز الام و وذود ران.یا و رقاب.یای نابرابر به عنوا موانر غیراقتصادی ذذس سرمایهگذاری
معرفی شدهاند
 .2-3مطالعات خارجی

اوالفمی 1و یمکارا ی )2016به بررسی تأبیر امنید .بدر سدرمایهگدذاری پرداختدهاندد اید تحقیدت بدا
استفاده اا دادهیای سری امانی انجام شده اس .در ای مااععه اا مخارج ساالنه دوع .ذه .دفاع و
امنی .به عنوا شاخص امنی .استفاده شده اس .نتایج نشا میدید که امنید .تدأبیر معندیداری بدر
ذذس سرمایهگذاری در نیجریه داشته اس.

1. Olufemi
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عورینته 1ی )2015نقش عوامل بروکراتیک بر ذذس سرمایهگذاری در کشور رومدانی را بررسدی
عنوا شده اس .فقدا شفافی .در نهادیای دوعتی مدزاما انتظار برای حل یک مشکل خداص
فساد و رفتار نامناس

کارکنا دوع .ااذمله شاخصیای بروکراسی پیچیده در ای تحقیدت معرفدی

شدهاند عسوه بر ای

عوامل دیگری مانند عدم ایرساخ.یای کافی بیب اتی سیاسی ماعیاز باال و

عدم ب از قوانی و مقرراز به عنوا سایر موانر سرمایهگذاری در رومانی در مدو عحاظ شدهاند
فیتریندی و یمکارا ی )2014تأبیر ایرساخ.یا را بر ذذس سدرمایهگدذاری در مندادت مختلدف
اندونزی بررسی کردهاند ای تحقیت به روش پانل دیتا بدرای  30اسدتا کشدور انددونزی انجدام شدده
اس .ظرفی .توایر آس ظرفی .توایر برق امکاناز مخابراتی راهیا و ذادهیا به عنوا متکیریای
تشکیلدینده ایرساخ.یا در نظر گرفته شددهاندد نتدایج نشدا مدیدیدد کده اسدتا یدایی کده دارای
ایرساخ.یای قویتری یستند سرمایهگذاری بیشتری ذذس کردهاند
اعکسیس 2و یمکارا ی )2014تأبیر عوامل اذتماعی سیاسی و قیائی در کنار عوامدل اقتصدادی
را بر سرمایهگذاری خصوصی در کشوریای آمریکای التی بررسی کردهاندد اید تحقیدت بده روش
پانل دیتا برای  20کشور انجام شده اس .نتایج نشا میدید که تأبیر عوامدل اقتصدادی بدر سدرمایه-
گذاری در محیطیایی که به عحاظ شاخصیای سیاسی اذتماعی و قیائی مناس تدر باشدند بیشدتر
اس .نتایج حاکی اا آ اس .که در کشوریایی کده سیسدتم قیدائی قدویتدری وذدود دارد میدزا
سرمایهگذاری خصوصی نس  .به کشوریای دیگر  2/29درصد بیشتر اس .یمدنی به ود نهادیدای
سیاسی کنترو فساد و دسترسی بهتر به آاادییای سیاسی و مدنی میتواند میدزا سدرمایهگدذاری را
 1/84درصد افزایش دید
ورنیک 3و یمکارا ی )2014تأبیر حاکمی .را بر ذذس سرمایهگذاری در  64کشدور آفریقدایی
بررسی کردهاند در ای تحقیدت اا شدش شداخص آاادی بیدا پاسدخگویی دوعد .فسداد کیفید.
دسددتگاه یددای نظددارتی شددفافی .قددوانی و ب دداز سیاسددی بدده عنددوا عوامددل غیراقتصددادی مددؤبر بددر
سرمایهگذاری در کنار عوامل اقتصادی در نظر گرفته شده اس.
1. Laurentiu
2. Alexis
3. Wernick
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آسیدو و عی  1ی )2011به بررسی ابر دموکراسی بر سرمایهگذاری مستقیم خدارذی پرداختده اندد
حقوق سیاسی و فعاعی.یای احزاس به عنوا شاخصیای دموکراسی مؤبر بر ذذس سدرمایهگدذاری
عحاظ شده اند در کنار ای عوامل متکیریدای دیگدری ااذملده فسداد بروکراسدی پیچیدده بدیب داتی
قوانی و مقرراز نیز به عنوا عوامل مهم و تأبیرگذار بر سرمایهگذاری در مدو آورده شدهاند
 .4موانع غیراقتصادی جذب سرمایهگذاری
اا آنجا که یدف اا تحقیت حاضر شناسایی موانر غیراقتصادی ذذس سرمایهگذاری در استا عرستا
اس .عذا با توذه به م انی نظری و مااععاز ق لی داخلی و خدارذی تعدداد  31گویده در پدنج دسدته
موانر فرینگی -اذتماعی موانر سیاسی– امنیتی موانر ایرساختی موانر بروکراتیک و موانر قانونی
و قیائی به شرح ذدوو ی )1استخراج شد
جدول  .1موانع جذب سرمایهگذاری در استان لرستان
ردیف

عنوان

نماد

منبع

موانع فرینگی  -اجتماعی
1

ذینی .منفی نس  .به سرمایهگذارا خارذی

Cultural1

ی،بر کیانی و ناییدی ی)1390

2

وذود تفکراز ضد سرمایهداری

Cultural2

ری ر و یمکارا ی)1386

Cultural3

محقت

Cultural4

فوکویاما ی)1379

کار ذمعی

Cultural5

سوئیزی و محمدی ی)1390

پای ندی به قانو

Cultural6

عظیمی ی)1388

Cultural7

محقت

3
4
5
6
7

وذود فرین

ذستجوی کار دوعتی به ذای کارآفرینی

عدم حس اعتماد و ادمینا در ذامعه
عدم فرین
عدم فرین
وذود فرین

دایفهگرایی و تعص از قومی
موانع سیاسی و امنیتی

1

عدم امنی .ذانی و ماعی سرمایهگذارا

Political1

سعیدی و میعادی ی)1390

. Asiedu & Lien

1
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2

ضعف پاسخگویی نهادیای دوعتی در برابر مردم و نهادیای مردمساالر

Political2

ری ر و یمکارا ی)1386

3

رقاب .ناساعم ذناحیای سیاسی

Political3

ری ر و یمکارا ی)1386

4

تنشیای قومی و ق یلهای

Political4

ری ر و یمکارا ی)1386

5

تعویض مدیری.یا و عزو و نص یای ذان دارانه و برخوردیای سلیقهای

Political5

ری ر و یمکارا ی)1386

6

عدم ب از اقتصادی و سیاسی

Political6

سعیدی و میعادی ی)1390

موانع زیرساختی
1

کم ود ایرساخ.یای فیزیکی مانند راه ذاده فرودگاه و یتل

Infrastr1

قادری و دیمرده ی)1392

2

عدم مهارز کافی نیروی انسانی

Infrastr2

علوی و یاشمی ی)1395

3

عدم ش که ادسعرسانی گسترده به سرمایهگذارا

Infrastr3

قادری و دیمرده ی)1392

4

عدم دسترسی سرمایهگذارا به ادسعاز و آمار اقتصادی الام

Infrastr4

ری ر و یمکارا ی)1386

5

عدم شناخ .کافی سرمایهگذارا اا منابر د یعی و ذکرافیایی

Infrastr5

محقت

موانع بروکراتی
1

دوالنی بود فرایند صدور مجوا سرمایهگذاری

Bureauc1

سعیدی و میعادی ی)1390

2

بزرگ بود دوع .و عدم یماینگی بی نهادیای دوعتی مختلف

Bureauc2

ری ر و یمکارا ی)1386

3

فقدا استرات،ی و نقشه ذامر سرمایهگذاری در استا

Bureauc3

ری ر و یمکارا ی)1386

4

عدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی مؤبر اا سرمایهگذاری

Bureauc4

معمارااده تهرا و امینی ی)1391

5

فقدا شفافی .در نهادیا و سااما یای دوعتی

Bureauc5

عورینته ی)2015

6

پیچیدگی فرایند دریاف .اعت ار اا سیستم بانکی

Bureauc6

ری ر و یمکارا ی)1386

7

نظام بیمهای ناکارآمد ذه .حمای .اا سرمایهگذارا

Bureauc7

معمارااده تهرا و امینی ی)1391

موانع قانونی و قضائی
1

وذود ران .و فساد در سیستم ماعی و اداری

Legal1

آعکسیس و یمکارا ی)2014

2

عدم شفافی .در قوانی و مقرراز

Legal2

ورنیک و یمکارا ی)2014

3

سل ماعکی .سرمایهگذارا توسط دوع.

Legal3

بشیری و یمکارا ی)1393

4

نقض قراردادیا به صورز یکدرفه توسط دوع.

Legal4

سعیدی و میعادی ی)1390

5

عدم ب از در قوانی و مقرراز

Legal5

آسیدو و عی ی)2011

6

عدم وذود قوانی و مقرراز مترقی برای حمای .اا سرمایهگذاری داخلی و خارذی

Legal6

محقت
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 .5مواد و روش

داده ای تحقیت در امره پ،ویشیای توصیفی یغیرآامایشی) د قهبندی میشود اا میا روشیدای
گوناگو پ،ویشیای توصیفی روش انجام ای تحقیدت اا ندوع پد،ویشیدای یم سدتگی بده شدیوه
تحلیل کوواریانس اس .ذمرآوری داده یا در ای تحقیت به صورز میدانی انجام شده اس .کده در
آ داده یا اا دریت ابزار پرسشنامه محقت ساخته ذمرآوری شد پرسشنامه اا نوع بسدته دندگزیندهای
بوده که گزینه یای پرسشنامه بر اسا

دیف عیکرز پنج گزینهای شامل خیلی ایداد ایداد متوسدط

کم و خیلی کم در نظر گرفته شد روایی محتوایی پرسشنامه با توذه به نظراز کارشناسدا و اسداتید
دانشگاه تایید شد ذامعه آماری تحقیت شامل اسداتید و نخ گدا دانشدگایی در حدواهیدای مختلدف
اقتصاد مدیری .علوم سیاسدی ذامعدهشناسدی حقدوق و کارشناسدا و مددیرا اذرایدی در حدواه
سددرمایهگددذاری بدده عددسوه سددرمایه گددذارانی کدده در حدداو حاضددر و یددا در گذشددته در ای د اسددتا
سرمایهگذاری کردهاند اس .روش نمونهگیدری بده صدورز نموندهگیدری در دسدتر

اا  3خوشده

اساتید و نخ گا دانشگایی کارشناسا و مدیرا اذرایی در حواه سرمایهگذاری و سرمایهگدذارا
داخلی و خارذی در استا عرستا انجام گرف .پرسشنامه تهیه شده یدم بده صدورز اعکترونیکدی اا
دریت فیای مجاای و ایمیل و یم به صورز کاغذی اا دریت مراذعه مستقیم بی ذامعه آماری بده
روش نمونهگیری در دستر

توایر شد با برگش 140 .پرسشنامه کار تجزیه و تحلیل انجام گرف.

در ای تحقیت اا تحلیل عاملی تأییدی برای شناخ .متکیریای مکنو استفاده شد و تخمدی ضدرای
مسیر اا روش معادالز ساختاری 1با رویکرد تحلیل عاملی مرت ه دوم در قاع

نرمافزار عیزرو 2انجدام

گرف .مدو معادالز ساختاری یدا بده ددور اختصدار  SEMاا روشیدای ذدیدد آمداری و یکدی اا
قویتدری روش یدای تجزیده و تحلیدل دنددمتکیره اسد .کده بده آ تحلیدل سداختاری کواریدانس و
اعگوساای نیز میگویند تحلیل دند متکیره به یک سری روشیای تجزیه و تحلیل گفته میشود کده
وی،گی اصلی آ یا تجزیه و تحلیل یماما دند متکیر مستقل با دند متکیر وابسته اس .در مدویدابی
معادالز ساختاری بعیی اا متکیریدا کده متکیریدای مشدایدهپدذیر 3ندام دارندد اا دریدت گویدهیدای
1. Structural Equation Model
2. LISREL
3. Observed Variables
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پرسشنامه به دور مستقیم اندااهگیری می شوند ای بخش مربو به انددااهگیدری مددو اسد .برخدی
متکیریای آشکار به دس .آمده و روابط بی آ یا سنجیده میشود ای بخش مربو به تحلیل مسدیر
مدو اس .تا مدو نهایی ترسیم شود
در تحقیت حاضر سرمایهگذاری یک متکیر درو اای وابسته اس .و مواندر فرینگدی اذتمداعی
موانر سیاسی امنیتی موانر حقوقی و قیائی موانر ایرساختی و موانر بروکراتیک متکیریدای درو -
اای مستقل یا به ع ارتی متکیریای میانجی یستند گویهیای پرسشنامه نیز متکیریای مشایدهپذیر می-
باشند در ای تحقیت یک متکیر درو اای وابسته  5متکیر درو اای مستقل و  31متکیر مشدایدهپدذیر
وذود دارد
 .6تجزیه و تحلیل داد یا
 .1-6آمار توصیفی

در ابتدا آمار توصیفی ذمعی .نمونه ارائه شده اس .در ذدوو ی )2توایر فراوانی پاسخدیندگا بدر
حس

ساح تحصیسز آمده اس .مشایده میشود کده  20درصدد پاسدخدینددگا دارای مددر

کارشناسی  37درصد کارشناسی ارشد و  43درصد دارای مدر

دکترا یستند

جدول  .2توزیع فراوانی پاسخدیندگان بر حسب سطح تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

کارشناسی

28

20

کارشناسی ارشد

52

37/1

دکترا

60

42/9

کل

140

100

مأخذ :محاس از تحقیت

توایر فراوانی پاسخدیندگا اا عحاظ نوع شکل در ذدوو ی )3آمده اس .بر اسا

ای ذدوو

اا مجموع  140نفر حجم نمونه تعداد  54نفر یعنی  38/6درصد اا اعیای علمی دانشگاهیای اسدتا
یستند یمچنی تعداد  22نفر یعنی  15/7درصد سرمایه گذارا در استا عرستا یستند  15نفر یعندی
1. Latent Variables
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 10/7درصددد اا کارشناسددا حددواه سددرمایهگددذاری و  49نفددر یعنددی  35درصددد کارشناسددا سددایر
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخدیندگان از لحاظ نوع شغل
نوع شغل

فراوانی

درصد فراوانی

عیو ییو .علمی دانشگاه

54

38/6

سرمایهگذار

22

15/7

حواه سرمایهگذاری

15

10/7

سایر حواهیای اقتصادی

49

35

140

100

کارشنا
کارشنا

کل
مأخذ :محاس از تحقیت

در ذدوو ی )4توایر فراوانی پاسخدیندگا اا نظر سابقه شکلی آمده اس .مشایده میشود کده
 25/7درصد اا حجم نمونه سابت شکلی کمتر اا  5ساو  38/6درصد بدی  5تدا  10سداو  20درصدد
بی  10تا  20ساو و  15/7درصد نیز بیشتر اا  20ساو دارند
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخدیندگان از لحاظ سابقه شغلی
سابق شغل

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر اا  5ساو

18

25/7

بی  5تا  10ساو

27

38/6

بی  10تا  20ساو

14

20

بیشتر اا  20ساو

11

15/7

کل

140

100

مأخذ :محاس از تحقیت

ذه .بررسی روایی محتوایی پرسشنامه اا نظدراز کارشناسدا و خ رگدا در حدواه اقتصداد و
سرمایهگذاری استفاده شد بهگونهای که پرسشنامه مورد تأییدد کارشناسدا و خ رگدا قدرار گرفد.
ذه .بررسی پایایی ابزار پرسشنامه اا ضری

آعفای کرون اخ اسدتفاده شدد بدا توذده بده ذددوو ی)5

مقدار آعفای کرون اخ  0/827اس .که بیشتر اا  0/7بوده و پایایی پرسشنامه را تأیید میکند
جدول  .5آزمون پایایی ابزار پرسونامه
N of Items
51

مأخذ :محاس از تحقیت

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items
.836

Cronbach's Alpha
.827
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 .2-6تخمی مدل ساختاری

متکیریای  Cultural1و  Cultural2در ایرمجموعه موانر فرینگی اذتماعی متکیدر  Political1در
ایرمجموعه موانر سیاسی امنیتی و متکیر  Bureauc1در ایرمجموعده مواندر بروکراتیدک دارای بدار
عاملی کمتر اا  0/3و آماره  tکمتر اا  1/96بودند اا ای ذه .ای متکیریا تأبیر معناداری در ذذس
سرمایه گذاری نداشته و بنابرای اا مدو حذف شدند مدو معدادالز سداختاری بدا  27متکیدر آشدکار
یگویهیا) باقیمانده در  5متکیر پنها انجام شد  5متکیر پنها به عنوا متکیریای واسداهای بدر متکیدر
پنها وابسته یعنی سرمایهگذاری ابر میگذارند؛ به ع ارز دیگر موانر پنجگانده بده عندوا متکیریدای
پنها واساهای تأبیر متکیریای آشکار یگویهیای پرسشنامه) را بر متکیر پنهدا سدرمایهگدذاری نشدا
میدیند مدو ساختاری اا دریت تحلیل عاملی تاییدی مرت ه دوم با استفاده اا نرمافزار عیزرو بدرآورد
شد در ابتدا شاخص یای نیکویی برااش مدو مورد بررسی قرار گرف .اید شداخصیدا در ذددوو
ی )6آمدهاند یمانار که مشایده میشود کلیه شاخصیا درستی برااش مدو را تایید میکنند اا ای
رو میتوا به تفسیر نتایج حاصل پرداخ.
جدول  .6شاخصیای نیکویی برازش مدل ساختاری
نوع شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار مدل برآورد شد

نتیجه

خی دو بهنجار

کودکتر اا 5

1/42

تایید برااش مدو

NFI

بیشتر اا  0/9و کودکتر اا یک

0/95

تایید برااش مدو

CFI

بیشتر اا  0/9و کودکتر اا یک

0/92

تایید برااش مدو

AGFI

بیشتر اا  0/9و کودکتر اا یک

0/96

تایید برااش مدو

GFI

بیشتر اا  0/9و کودکتر اا یک

0/99

تایید برااش مدو

RMSEA

کودکتر اا 0/1

0/079

تایید برااش مدو

مأخذ :محاس از تحقیت

اا آنجا که حجم مدو بزرگ بوده و امکا گزارش مدو در یک صفحه به ددور واضدح وذدود
ندارد عذا در پیوس .تحقیت مدو برآورد شدده آمدده اسد .و در اینجدا گدزارش نتدایج بده صدورز
تفکیک شده بر اسا

موانر پنجگانه به شرح ایر ارائه شده اس.
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تأبیر یرکدام اا موانر پنجگانه بر سرمایهگدذاری در اسدتا عرسدتا آمدده

معنی داری بر عدم ذذس سرمایه گذاری در استا دارند موانر سیاسی امنیتی با ضری

 0/99بیشتری

تأبیر را داشته و در رت ه اوو ذای دارد موانر فرینگی اذتمداعی و مواندر بروکراتیدک بده ترتید
ضرای

بدا

 0/80و  0/72در رت هیای دوم و سوم قرار دارند موانر ایرساختی و موانر قدانونی و قیدائی

نیز با ضرای

مسیر  0/53و  0/39در رت هیای دهارم و پنجم ذای دارند
جدول  .7تأثیر موانع پنجگانه بر سرمایهگذاری در استان لرستان
عنوان

رریب مسیر

آمار t

نتیجه

موانر سیاسی امنیتی

0/99

5/30

معنیدار در ساح خاای  5درصد

موانر فرینگی اذتماعی

0/80

3/63

معنیدار در ساح خاای  5درصد

موانر بروکراتیک

0/72

3/56

معنیدار در ساح خاای  5درصد

موانر ایرساختی

0/53

2/51

معنیدار در ساح خاای  5درصد

موانر قانونی و قیائی

0/39

2/17

معنیدار در ساح خاای  5درصد

مأخذ :محاس از تحقیت

در ذدوو ی )8بار عاملی موانر سیاسی امنیتی نشا داده شدده اسد .مشدایده مدیشدود کده بدار
عاملی کلیه متکیریا بزرگتر اا  0/3اس .و آماره  tبزرگتدر اا  1/96دارندد در بدی مواندر سیاسدی
امنیتی بیشتری بار عاملی مربو به متکیریای  Political5و  Political6به ترتی

با بار عداملی  0/68و

 0/67اس .و رت هیای اوو و دوم را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابرای متکیر «تعویض مدیری.یدا و
عزو و نص یای ذان دارانه و برخوردیای سلیقهای» و متکیر «عدم ب از سیاسی و اقتصادی» در بدی
موانر سیاسی و امنیتی بیشتری سهم را در عدم ذذس سرمایهگذاری در استا عرسدتا داشدتهاندد در
ای خصوص متکیر «ضعف پاسخگویی نهادیای دوعتی در برابر مردم و نهادیای مردمساالر» و متکیدر
«رقاب .ناساعم ذناحیای سیاسی» با باریای عداملی  0/57و  0/55در رت دهیدای سدوم و دهدارم مواندر
سیاسی و امنیتی سرمایهگذاری قرار دارند متکیر «تنشیای قومی و ق یلهای» کمتری سدهم را در بدی
موانر سیاسی امنیتی در عدم ذذس سرمایهگذاری در استا داشته اس.
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جدول  .8سهم موانع سیاسی امنیتی در عدم جذب سرمایهگذاری

0/68

4/83

معنیدار

Political6

عدم ب از اقتصادی و سیاسی

0/67

4/81

معنیدار

Political2

ضعف پاسخگویی نهادیای دوعتی در برابر مردم و نهادیای مردمساالر

0/57

-

معنیدار

Political3

رقاب .ناساعم ذناحیای سیاسی

0/55

4/22

معنیدار

Political4

تنشیای قومی و ق یلهای

0/41

3/32

معنیدار

نماد

Political5

عنوان

عاملی

تعویض مدیری.یا و عزو و نص یای ذان دارانه و برخوردیای
سلیقهای

مأخذ :محاس از تحقیت

در ذدووی )9بار عاملی موانر فرینگی اذتماعی آمده اس .با توذه به مقادیر بار عاملی و مقادیر
آماره  tکلیه متکیریا تأبیر معنیداری در شکلگیری موانر فرینگی اذتماعی سدرمایهگدذاری دارندد
کار ذمعی» با بار عاملی  0/76بیشتری سهم را در بی مواندر فرینگدی اذتمداعی

متکیر «عدم فرین

در عدم سرمایهگذاری در اسدتا عرسدتا داشدته اسد .در اید خصدوص متکیریدای «عددم فریند
پای ندی به قانو » و «عدم حس اعتماد و ادمینا در ذامعه» به ترتی
در رت هیای دوم و سوم قرار دارندد متکیریدای «وذدود فریند
«وذود فرین

با باریدای عداملی  0/59و 0/57

دایفده گرایدی و تعصد از قدومی» و

ذستجوی کار دوعتی به ذای کارآفرینی» با باریای عاملی  0/47و  0/43در رت هیای

دهارم و پنجم قرار داشته و نس  .به متکیریای دیگر نقش کمتدری در عددم ذدذس سدرمایهگدذاری
داشتهاند
جدول  .9سهم موانع فرینگی اجتماعی در عدم جذب سرمایهگذاری
نماد

عدم فرین
عدم فرین

Cultural6

پای ندی به قانو

0/59

3/45

معنیدار

0/57

3/38

معنیدار

0/47

3/07

معنیدار

0/43

-

معنیدار

عدم حس اعتماد و ادمینا در ذامعه

Cultural4

Cultural3

کار ذمعی

0/76

3/74

معنیدار

عنوان

Cultural5

Cultural7

بار عاملی

آمار t

نتیجه

وذود فرین

دایفهگرایی و تعص از قومی

وذود فرین

ذستجوی کار دوعتی به ذای

مأخذ :محاس از تحقیت

کارآفرینی
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ذدوو ی )10سهم موانر بروکراتیک را در عدم ذدذس سدرمایهگدذاری در اسدتا عرسدتا نشدا
با بار عاملی  0/70در بی موانر بروکراتیک بیشتری نقش را در عدم سرمایهگذاری در استا عرسدتا
داشته اس .یمچنی

متکیر «عدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی مؤبر اا سرمایهگذاری» با بدار عداملی

 0/61در رت ه دوم قرار دارد متکیریای «نظام بیمهای ناکارآمد ذهد .حماید .اا سدرمایهگدذارا » و
« بزرگ بود دوع .و عدم یماینگی بی نهادیای دوعتی مختلف» به ترتی

با باریای عاملی  0/46و

 0/44در رت ددهیددای سددوم و دهددارم قددرار دارنددد و سددهم کمتددری نسد  .بدده دو متکیددر ق لددی در عدددم
سرمایهگذاری در استا داشته اند در بی موانر بروکراتیک متکیریای «فقدا استرات،ی و نقشه ذامر
سرمایهگذاری در استا » و «پیچیدگی فرایند دریاف .اعت ار اا سیستم بانکی» با باریدای عداملی 0/40
و  0/39کمتری نقش را در عدم سرمایهگذاری داشته و در رت هیای پنجم و ششم ذای دارند
جدول  .10سهم موانع بروکراتی

در عدم جذب سرمایهگذاری

نماد

عنوان

بار عاملی

آمار t

نتیجه

Bureauc5

فقدا شفافی .در نهادیا و سااما یای دوعتی

0/70

3/66

معنیدار

Bureauc4

عدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی مؤبر اا سرمایهگذاری

0/61

3/48

معنیدار

Bureauc7

نظام بیمهای ناکارآمد ذه .حمای .اا سرمایهگذارا

0/46

3/02

معنیدار

Bureauc2

بزرگ بود دوع .و عدم یماینگی بی نهادیای دوعتی

0/44

-

معنیدار

مختلف
Bureauc3

فقدا استرات،ی و نقشه ذامر سرمایهگذاری در استا

0/40

2/80

معنیدار

Bureauc6

پیچیدگی فرایند دریاف .اعت ار اا سیستم بانکی

0/39

2/74

معنیدار

مأخذ :محاس از تحقیت

ذدوو ی)11میزا تأبیرگدذاری متکیریدای مواندر ایرسداختی بدر عددم سدرمایهگدذاری در اسدتا
عرستا را نشدا مدیدیدد مشدایده مدیشدود کده در بدی متکیریدای ایرسداختی متکیدر «عددم شد که
ادددسعرسددانی گسددترده بدده سددرمایهگددذارا «بددا بددار عدداملی  0/81بیشددتری سددهم و متکیددر «کم ددود
ایرساخ .یای فیزیکی مانند راه ذاده فرودگاه و یتل» با بار عاملی  0/33کمتری سهم را در عددم
ذذس سرمایهگذاری در استا داشتهاند متکیریای «عدم مهارز کافی نیروی انسدانی» بدا بدار عداملی
« 0/57عدم دسترسی سرمایه گذارا به ادسعاز و آمار اقتصدادی الام» بدا بدار عداملی  0/56و «عددم
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رت دهیدای دوم

شناخ .کافی سرمایه گذارا اا منابر د یعی و ذکرافیایی» با بار عاملی  0/53به ترتی
جدول  .11سهم موانع زیرساختی در عدم جذب سرمایهگذاری
نماد

عنوان

بار عاملی

آمار t

نتیجه

Infrastr3

عدم ش که ادسعرسانی گسترده به سرمایهگذارا

0/81

2/85

معنیدار

Infrastr2

عدم مهارز کافی نیروی انسانی

0/57

2/69

معنیدار

0/56

2/69

معنیدار

0/53

2/64

معنیدار

0/33

-

معنیدار

Infrastr4
Infrastr5
Infrastr1

عدم دسترسی سرمایهگذارا به ادسعاز و آمار اقتصادی
الام
عدم شناخ .کافی سرمایهگذارا اا منابر د یعی و
ذکرافیایی
کم ود ایرساخ.یای فیزیکی مانند راه ذاده فرودگاه و
یتل

مأخذ :محاس از تحقیت

میزا سهم موانر قانونی و قیائی در عدم ذذس سرمایهگذاری در استا در ذددوو ی )12نشدا
داده شده اس .یما دور که مشایده میشود متکیریای «نقض قراردادیا به صورز یکدرفه توسط
دوع ».با بار عاملی  0/77و «سل

ماعکی .سرمایهگذارا توسط دوع ».با بار عاملی  0/73به ترتید

رت ه یای اوو و دوم را در عدم ذذس سرمایهگذاری دارند در ای خصدوص متکیدر «وذدود راند .و
فساد در سیستم ماعی و اداری» با بار عاملی  0/31در رت ه آخر قرار داشته و کمتری سدهم را در عددم
سرمایهگذاری در استا عرستا داشته اس.
جدول  .12سهم موانع قانونی و قضائی در عدم جذب سرمایهگذاری
نماد

عنوان

بار عاملی

آمار t

نتیجه

Legal4

نقض قراردادیا به صورز یکدرفه توسط دوع.

0/77

2/74

معنیدار

Legal3

سل ماعکی .سرمایهگذارا توسط دوع.

0/73

2/72

معنیدار

Legal5

عدم ب از در قوانی و مقرراز

0/60

2/62

معنیدار

Legal6

عدم وذود قوانی و مقرراز مترقی برای حمای .اا سرمایهگذاری

0/51

2/51

معنیدار

Legal2

عدم شفافی .در قوانی و مقرراز

0/46

2/43

معنیدار

Legal1

وذود ران .و فساد در سیستم ماعی و اداری

0/31

-

معنیدار

مأخذ :محاس از تحقیت
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 .7نتیجهگیری و پیونهادیا

ابتدا با مراذعه به م انی نظری ادبیاز تحقیت مااععاز تجربی ق لی و نظراز کارشناسا و خ رگا
عواملی که احسا

میشود به عنوا مانر ذذس سرمایهگذاری در اسدتا عرسدتا یسدتند اسدتخراج

شد پس اا آ با استفاده اا روش تحلیل عاملی مرت ه اوو و دوم مددو سداختاری بدرآورد گردیدد
نتایج نشا داد که موانر سیاسی امنیتی با ضری

 0/99بیشتری تأبیر را در عدم ذذس سرمایهگدذاری

در اسددتا داشددته و در رت دده اوو ذددای دارد در ای د خصددوص موانددر فرینگددی اذتمدداعی و موانددر
بروکراتیک به ترتی
ایرساختی با ضری

با ضرای

 0/80و  0/72در رت هیدای دوم و سدوم قدرار دارندد یمچندی مواندر

 0/53و موانر قانونی و قیائی با ضری

 0/39نیز در عدم ذذس سرمایهگدذاری

در استا عرستا مؤبر بود و اا عحاظ تأبیرگذاری در رت هیای دهارم و پنجم ذای دارند با توذه بده
نتایج به دس .آمده پیشنهاداتی به شرح ایر ارائه میشود
پیونهاد اول :یما دور که گفته شد موانر سیاسی -امنیتی بیشتری نقش را نسد  .بده سدایر مواندر در
عدم ذذس سرمایه گذاری در استا داشته اس .با مراذعه به ذدوو ی )8مشخص میشود که در بی
موانر سیاسی امنیتی «تعویض مدیری.یا و عزو و نص یای ذان دارانه و برخوردیدای سدلیقهای «در
رت ه اوو ذای دارد اا ای رو به مسووعی ذیربط مانندد اسدتاندار مددیرا کدل سدااما یدا اداراز
فرماندارا و

پیشنهاد می شود که در ای خصوص دق .نظر بیشتری داشته و اصل شایسدتهسداالری

را در عزو و نص یا در نظر گرفتده و اا برخوردیدای سدلیقهای پرییدز کنندد در بدی مواندر سیاسدی
امنیتی متکیریای «عدم ب از اقتصادی و سیاسی» در رت ه دوم و «رقاب .ناساعم ذناحیای سیاسی» در
رت ه دهارم قرار دارند ای موارد بیشتر به فعاعی .یای سیاسدی احدزاس و گدروهیدای سیاسدی مدرت ط
میشود اا ای رو به فعاال سیاسی استا و کسانی که خوایدا پیشدرف .و توسدعه اقتصداد و ایجداد
اشتکاو در استا یستند پیشنهاد می گردد تا حد امکا اا درگیرییای سیاسی و رقاب.یای ناساعم و
تخری

یمدیگر پرییز کنند یمچنی به نمایندگا مردم در مجلس شورای اسسمی پیشنهاد میشدود

تا با تدوی قوانی مناس تر که بتواند فعاعی.یای سیاسی احزاس و گروهیا را در یک فیای ساعم به
دور اا تنش یدای .کند اقدام نموده و امینه را برای ذذس سرمایهگذارا فرایم کنند
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پیواانهاد دوم :بددا توذدده بدده نتددایج حاصددل موانددر فرینگددی اذتمدداعی رت دده دوم را در عدددم ذددذس
رت ه اوو موانر فرینگی اذتماعی قرار دارد اا ای رو به مسووعی فرینگی استا و بهوی،ه به مسدووعی
صدا و سیمای استا عرستا پیشنهاد می شود با تهیه برنامهیای مرت ط بدا اید موضدوع فریند
گرویی را در استا تقوی .نمایند متکیریای «عدم فرین

کدار

پای ندی به قانو » و «عدم حس اعتمداد و

ادمینددا در ذامعدده» در رت دده دوم و سددوم موانددر سددرمایهگددذاری قددرار دارنددد ای د مددوارد نیاامنددد
فرین

ساای اس .که بر عهده نهادیای فرینگی و بهوی،ه صددا و سدیمای اسدتا اسد .اا اید رو

ساخ .برنامهیایی با محتوای قانو مداری و ایجاد اعتماد در ذامعه به مسووعی پیشنهاد میشود
پیونهاد سوم :با توذه به نتایج موانر بروکراتیک در رت ه سوم موانر ذذس سرمایهگذاری قدرار دارد
با مراذعه به ذدوو ی)10مشایده میشود که متکیر «فقدا شفافی .در نهادیا و سااما یای دوعتی» در
رت ه اوو موانر بروکراتیک ذای دارد اا ای رو به قانو گدذارا و مسدووال حدواه سدرمایهگدذاری
توضیح میشود با تدوی قوانی و آیی نامهیای ذذس سرمایهگذاری به صورز شفاف اقدام کرده و
در خصوص بست قراردادیا و واگذاری یدا بده بخدش خصوصدی نهاید .شدفافی .را اعمداو نمایندد
یمچنی متکیر «عدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی مدؤبر اا سدرمایهگدذاری» در رت ده دوم قدرار دارد؛
بنابرای به مسووعی و بهوی،ه قانو گذارا پیشدنهاد مدیشدود قدوانینی را در ذهد .حماید .و تشدویت
سرمایهگذاری مصدوس کنندد قدوانینی مانندد بخشدودگی ماعیداتی و یدا اعادای یاراندهیدای صدادراتی
میتواند در ای خصوص مؤبر باشد
پیونهاد چهارم :با توذه به نتایج حاصل موانر ایرساختی رت ه دهارم را اا عحاظ تأبیر در عدم ذذس
سرمایه گذاری در استا عرسدتا دارد بدا مراذعده بده ذددوو ی )11متکیدر «عددم شد که اددسعرسدانی
گسترده به سرمایهگذارا » در رت ه اوو موانر ایرساختی قرار دارد اا اید ذهد .بده سدااما ذدذس
سرمایه گذاری در ایرمجموعه استانداری عرستا پیشنهاد میشود با راهانداای سامانه ادسعرسانی بده
عموم و بهوی،ه سرمایهگذارا داخلی و خارذی و یمچندی راهاندداای کانداویدای اددسعرسدانی در
ش کهیای اذتماعی ادسعاز الام را در خصوص ظرفی.یا و مزی.یای د یعی و ذکرافیایی اسدتا
که مستعد سرمایهگذاری یستند را در اختیار عموم و بهوی،ه سرمایهگذارا قرار دیند و اا ای دریدت
امینه ذذس سرمایه گذاری در استا را افزایش دیند یمچنی به رسانه ملی و صددا و سدیمای مرکدز
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اسددتا پیشددنهاد مددیشددود برنامددهیددایی را ذهدد .ارائدده تصددویری مناسدد

91

اا ظرفیدد.یددای ذددذس

به استانداری عرستا پیشنهاد میشود ساالنه یمایشی را با موضدوع سدرمایهگدذاری در اسدتا برگدزار
کرده و اا سرمایه گذارا داخلی و خارذی ذه .شرک .در ای یمدایش و آشدنایی بدا مزید.یدای
ذذس سرمایهگذاری دعوز به عمل آورد
پیونهاد پنجم :مونر قانونی و قیائی نس  .به سایر موانر عدم ذذس سرمایهگذاری در استا در رت ده
پنجم قرار دارد با مراذعه به نتایج به دس .آمده در ذدوو ی )12مشخص میشود کده در بدی مواندر
قانونی و قیائی «نقض قراردادیا به صورز یکدرفه توسط دوع «.در رت ده اوو و «سدل

ماعکید.

سرمایهگذارا توسط دوع ».در رت ه دوم ذای دارد اا ای رو به سااما یای مربوده مانندد سدااما
باارسددی و دیددوا محاسدد از و توصددیه مددیشددود نظددارز بیشددتری بددر قراردادیددای دوعدد .بددا
سرمایه گذارا بخدش خصوصدی داشدته و مدانر نقدض قراردادیدا توسدط دوعد .شدوند یمچندی بده
قانو گذارا حواه سرمایهگذاری پیشنهاد میشود با تصوی قوانی مناس

دوع .را مکلف به انجام

تعهداز خود در ق او سرمایهگذارا کنند یمچنی قوانینی مصوس شود که به دور خداص ماعکید.
بخش خصوصی و بهوی،ه سرمایهگدذارا داخلدی و خدارذی را محفدوظ کنندد بدا توذده بده ذددوو
ی«)12عدم ب از در قوانی و مقرراز» در رت ده سدوم مواندر قدانونی و قیدائی قدرار دارد و حداکی اا
تکییراز فراوا قوانی سرمایه گذاری اس .اا ای رو به مسووعی ذیربط پیشنهاد می شوداا تکییراز
پیاپی قوانی خودداری کنند و قدوانی را بدرای یدک دوره امدانی ددوالنی مصدوس نمایندد تکییدراز
مداوم قوانی سرمایه گذاری باعث فرار سرمایه شده و اا ای ذهد .مدانر ذدذس سدرمایهگدذاری در
استا شده اس.
پیونهاد شوم :بر اسا

نتایج بده دسد .آمدده متکیریدایی کده بارعداملی بدزرگتدر اا  0/60داشدته و

بیشتری سهم را در عدم ذذس سرمایهگذاری به تفکیک موانر پنجگانه بده خدود اختصداص دادهاندد
ذه .توذه بیشتر مسووعی ذیربط در ذدوو ی )13خسصه شدهاند
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جدول  .13اولوی یای موانع جذب سرمایهگذاری در استان لرستان

عدم ش که ادسعرسانی گسترده به سرمایهگذارا

0/81

موانر ایرساختی

اوو

نقض قراردادیا به صورز یکدرفه توسط دوع.

0/77

موانر قانونی و قیائی

دوم

0/76

موانر فرینگی اذتماعی

سوم

سل ماعکی .سرمایهگذارا توسط دوع.

0/73

موانر قانونی و قیائی

دهارم

فقدا شفافی .در نهادیا و سااما یای دوعتی

0/70

موانر بروکراتیک

پنجم

0/68

موانر سیاسی امنیتی

ششم

عدم ب از اقتصادی و سیاسی

0/67

موانر سیاسی امنیتی

یفتم

عدم نظام ذامر حمایتی و تشویقی مؤبر اا سرمایهگذاری

0/61

موانر بروکراتیک

یشتم

عدم ب از در قوانی و مقرراز

0/60

موانر قانونی و قیائی

نهم

عدم فرین

کار ذمعی

تعویض مدیری.یا و عزو و نص یای ذان دارانه و برخوردیای
سلیقهای

منابع
 -بویری ،مینو سادات؛ علیپور ،حمیدررا و ابراییم فالحباقری ی« )1393شناسایی و رت دهبنددی

عوامل مؤبر بر توسعه سدرمایهگدذاری در ایدرا بدر اسدا روش  »AHPپ،ویشدنامه اقتصداد و
کس

و کار ساو  5شماره  6صص 47-55

 -بهااروزی مفروزلااو ،واقااف؛ ساالطانی ،علیررااا و مسااعود میرزایاای ی« )1374بررسددی موانددر و

محدودی.یای داخلی سرمایهگذاری خارذی در ایرا » فصلنامه پد،ویشیدا و سیاسد.یدای
اقتصادی ساو  23شماره  74صص 193-233
 ترابی ،تقی و نازی محمدزاد اصل ی« )1389تحلیدل نقدش ذهدانی شدد در ذدذس سدرمایهخارذی و رشد اقتصادی» پ،ویشنامه اقتصادی شماره  37صص 217 -240
 -تقوی ،مهدی ی )1382اصوو علم اقتصاد تهرا  :انتشاراز دانشگاه پیام نور داپ اوو

Downloaded from ejip.ir at 14:04 +0330 on Saturday November 28th 2020

عنوان

بارعاملی

رد

رتبه

شناسایی موانع غیراقتصادی جذب سرمایهگذاری...

93

 خطابی ،ساناز؛ کمیجانی ،اکبر؛ محمدی ،تیمور و عباس معماارنااد ی« )1396عوامدل مدؤبر بدرشماره  37صص 63 -75
 رحمانی ،تیمور ی )1380اقتصاد کس ذلد دوم تهرا  :انتشاراز برادرا داپ دوم ریبر ،فریاد؛ مظفری خامنه ،فرشید و شاپور محمدی ی« )1386مواندر سدرمایهگدذاری و تدأبیرآ بر رشد اقتصادی در ایرا » مجله تحقیقاز اقتصادی شماره  81صص 111 -138
 سالنامه آماری استان لرستان ی )1394و ی)1395 سالنامه آماری کوور ی )1394و ی)1395 سعیدی ،علی و زیرا میعادی ی» )1390بررسی موانر عمده سرمایهگذاری خارذی در ایدرا اادیدگاه سرمایهگذارا خارذی» پ،ویشنامه اقتصادی ساو  11شماره  2صص 181 -200
 سااوئیزی ،محساا و فریباارز محماادی ی« )1390نقددش سددرمایه اذتمدداعی در تددأمی امنیدد.سرمایهگذاری» فصلنامه رینامه سیاس.گذاری ساو  2شماره  3صص 119 -147
 عظیمی ،حسی ی )1388مداریای توسعهنیافتگی در اقتصاد ایرا نشر نی داپ نهم -علوی ،سید عباس و سید مسالم یاشامی ی« )1395بررسدی وضدعی .سدرمایه گدذاری مسدتقیم

خارذی در ایرا موانر محدودی.یا و رایکاریا» دبیرخانه کمیسدیو یدای تخصصدی اتداق
ایرا شماره گزارش 129539
-

فوکویاما ،فرانسای

ی )1379پایدا نظدم سدرمایه اذتمداعی و حفد آ

ترذمده غسمع دا

توسلی تهرا  :انتشاراز ذامعه ایرانیا داپ اوو
 قادری ،سیمی و نظر دیمرد ی« )1392تأبیر ایرساخ.یای اقتصادی و اذتمداعی بدر ذدذسسرمایهگذاری مستقیم خارذی و رشد اقتصادی در کشدوریای منتخد

شدرق و غدرس آسدیا».

مجله ذکرافیا و آمایش شهری -مناقهای شماره  8صص 41 -68
 -قر باغیان ،مرتضی ی )1372اقتصاد رشد و توسعه ذلد اوو تهرا  :نشر نی داپ دوم

Downloaded from ejip.ir at 14:04 +0330 on Saturday November 28th 2020

ذذس سرمایهگذاری مستقیم خارذی در مناقه منا» فصلنامه مددوسداای اقتصدادی سداو 11

94

-

مجله اقتصادی سال نوزدیم شمار یای  3و 4

کردی ،عبدالرحیم و مهدی خداپرس

موهدی ی« )1395تدأبیر فسداد بدر سدرمایهگدذاری مسدتقیم

33
 -گرایینااد ،غالمررا؛ دقیقی اصلی ،علیررا و آذی ساادات اساتاد رمضاان ی« )1393عوامدل

مؤبر بر ذذس سرمایهگذاری خارذی با تأکید بر متکیریای نهادی و ساختاری» فصلنامه علدوم
اقتصادی ساو  8شماره  29صص 134-149
 معمااارزاد طهااران ،غالمررااا و الهااه امیناای ی« )1391شناسددایی و اوعویدد.بندددی موانددرسرمایهگذاری خارذی در ایرا » فصلنامه رساع .مدیری .دوعتی ساو  3شماره  5و  6صص
1-13
 وفا ،مهارداد و غالمرراا معماارزاد طهاران ی« )1393بررسدی مواندر توسدعه سدرمایهگدذاریایربنایی در کشور» مجله مااععاز کمی در مدیری .ساو  5شماره  2صص 1 -14
 یابار کیاانی ،کاامبیز و محمدرراا ناییادی ی« )1390تدأبیر بهدرهوری نیدروی کدار امنید.سرمایهگذاری نرخ ارا و شرایط تجاری بر ذذس سرمایهگذاری مستقیم خارذی در ایرا در
شرایط ب از و بیب اتی» .مجله مدیری .بهرهوری شماره  16صص 173 -230
-

وزارت صنع  ،معدن و تجارت؛ معاون

بررسی یاای اقتصاادی ،اتاا

بازرگاانی ی )1395گدزارش

ذذس سرمایهگذاری خارذی
 یوسفی ،محمدقلی و صامد عزیزناااد ی« )1388بررسدی عوامدل تعیدی کنندده سدرمایهگدذاریخصوصی در ایرا به روش خودتوضیح بدرداری» فصدلنامه پد،ویشیدای اقتصدادی سداو 9
شماره  1صص 79 -100
Alexis, R. Rueda, A. Mora, J. (2014), “Social-Political and Judicial Factors as

Determinants of Private Investment in Latin America”. MPRA Paper No.
58694, posted 30
Asiedu, E. Lien, D. (2011). “Democracy, Foreign directinvestment and natvral
resovrces”, Journal of International Economics, No.84, pp.99-111.
Fitriandi, P. (2014), Foreign direct investment and infrastructure development
in Indonesia: Evidence from province level data. Asian Journal of Empirical
Research, Vol. 4, No. 1, PP. 79-94.

-

-

Downloaded from ejip.ir at 14:04 +0330 on Saturday November 28th 2020

خارذی در کشوریای در حاو توسعه» فصلنامه اقتصاد ماعی ساو  10شدماره  36صدص -50

95

Downloaded from ejip.ir at 14:04 +0330 on Saturday November 28th 2020

-

-

-

...شناسایی موانع غیراقتصادی جذب سرمایهگذاری

Laurențiu, G.F. (2015), “The impact of bureaucracy over the foreign direct

investments in Romania”. Theoretical and Applied Economic, Special Issue,
Vol XXII, pp. 33-38.
Olufemi, A.P. Owojori, A.S. Olu, A.B . (2016), “Impact of Security Expenditure
on Foreign Direct Investment in Nigeria”. International Journal of
Accounting, Finance and Risk Management, Vol. 1, PP. 33-38.
Wernick, D.A. Haar, J. Sharma, L. (2014), “The Impact of Governing
Institutions on Foreign Direct Investment Flows: Evidence from African
Nations”. International Journal of Business Administration, Vol. 5, No. 2, PP.
1-12.

