
 

 

 

 اقتصادي مجله
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با استفاده  یشرق یجاندر استان آذربا گذاری سرمایهموانع توسعه  بندی اولویتو  یینپژوهش تع یهدف اصل

هاا از   داده آوری  ماع انجاا  گرتتاه اساته  هات      یمایشیپ -یفیکه به صورت توص است AHPاز روش 

و کتب در حوزه مطالعه  تو مطالعه مقاال یپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده استه پرسشنامه محقق با بررس

 یعلما  أتیا ه یمحتر  دانشگاه و اعضا یدتن از خبرگان شامل اسات 20 یارشده و در اخت یهته گذاری سرمایه

 ی،و قاانون  یموانع ادار یکارشناسان قرار داده شده استه پرسشنامه مذکور شامل پنج شاخص اصل ینهمچن

 یان از ا یا  باوده کاه هار     ای منطقاه و مواناع   ولتای مواناع د  ی،و ا تماع ی، موانع ترهنگیموانع اقتصاد

شااخص   یار ز 7) یاین شااخص تع  یرز 39 درمجموعاند  شده یمشاخص تقس یرز ینبه چند یاصل یها شاخص

 یار ز 10 ی،و ا تمااع  یشاخص مواناع ترهنگا   یرز 7،یشاخص موانع اقتصاد یرز 10 ی،و قانون یموانع ادار

آماده نشاان داد کاه در     دسات  باه  یج( شده استه نتاا ای منطقهشاخص موانع  یرز 5و  یشاخص موانع دولت

عبارت اسات از  مواناع    یشرق یجاندر استان آذربا گذاری سرمایهموانع توسعه  ینتر مهم یاصل یها شاخص

 ی(، مواناع دولتا  0.783شاده   نرمال یی)وزن نها یو قانون ی(، موانع ادار1نرمال شده  یی)وزن نها یاقتصاد

 ای منطقاه (، مواناع  0.339شاده   نرمال یی)وزن نها یو ا تماع ی(، موانع ترهنگ0.45نرمال شده  یی)وزن نها

 (ه0.208نرمال شده  یی)وزن نها

 هAHPصنعت، روش  ،گذاری سرمایهتوسعه  موانع،  یدیکل واژگان
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 12 و 11 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 6

 

 

 مقدمه ه1

اسه.  نوهود    شهده  رفتهه یپذ ای جامعهه در ههر   یو رشهد اتتاهاد   یهد بهه ننهواع نامهو  و     گذاری سرمایه

 ی وته  رشهد اتتاهاد    یبا حته  یمنجر به کند یدیو  و  یاتتااد های بخشالزم در  گذاری سرمایه

را بهه دنوهاخ خواههد     یکهاری نهر  ب  یشو افهاا  یمسئله به نوبه خود کاهش رفاه نموم ینخواهد شد  ا

مطا عها    یبررسه  یکن   دهد یم یشرا افاا گذاری سرمایه وجه به مسئله  ی.موضوع اهم ینداش.  ا

وجههود دارنههد کههه  ای نمههدهکههه موانههع و نلههو  دهههد یگذشههته نشههاع مهه هههای سههاخ یطهه شههده انجههام

 ( 1395 ی،و پاشو یانیآشت یرا کاهش داده اس. )غفار یو صنعت ید و  های بخشدر  گذاری سرمایه

از  یکهی ( یها در مرکا استاع ) ور یاا و  جه آال  ماشین ید و  یعبا  مرکا صناشرتی  یجاعآذربا

 ینچههارم  ی،صهنعت  یهها  استاع از  حاظ  عهداد کارگهاه   ین  ارود یکشور به شمار م یصنعت یها تطب

 ی هوجه  یاعشها  ی وسهعه صهنعت   ههای  یه. و از امکانها  و تابل  شهود  یکشور محسوب مه  یتطب صنعت

 یهه ناح 14و  یو  خااه  یشههر  صهنعت   33ها نوار نهد از  وجهود    از آع یبرخوردار اس. که بخش

 ی،دانشهگاه جهامع نلمه    یو واحهدها  یسههند، آزاد اسه م   یصنعت یا، ور یها وجود دانشگاه ی؛صنعت

 یصهنعت  یه. رشهته فعا   13در  ینسهو  یه. در استاع؛ وجهود ما  یصنعت یقا سا   حقو مؤس یکاربرد

 ی،مولمهاع و چهوب و محاهوال  چهوب     یهد  و  یدنی،و آشهام  ییغذا یع، صناسازی چرم یواستاع از تو

وجهود مراکها    یمیایی؛و شه  سهازی  ماشهین (، یمخاوصاً در حوزه خودروساز) سازی مجمونهتطعه و 

مهادر   یعوجهود صهنا   ی؛بارگ صنعت یها شرک. یمجها و مراکا آموزش فن ای حرفهو  یآموزش فن

تطعها  خهودرو، ماها       آوری فهن  ی،خهارج  گهذاری  سهرمایه مانند  ی خاا های شهر  یشرفته،پ

 ین  همچنه یلی وهد  یعو صنا یصنعت یها واحدها و  شکو ینمرند و همچن یکیو سرام یا ور یساختمان

وجهود   یانهه؛ م یایاروپها و آسه   یآساع بهه بازارهها   یو دسترس یخارج یاستاع با کشورها جواری هم

فوالد و  ،سازی ماشین ، راکتورسازی یرنظ یبارگ یها و کارخانه یا ور یمیو مجتمع پتروش یشگاهپاال

 یخودروسهاز  یعاحداث صهنا  یبرا سازی تا بو  سازی تطعهمحرکه،  یروین یدکننده و  یها کارخانه

چهرم و   یعصهنا  یها و ن باشند یکشور م یشروپ یصنعت یکه در زمره واحدها ییغذا یعصنا یو واحدها

در  یصهنف  یهها   شهکو  یجهاد بها ا  یهر اخ های ساخدر  یندر کشور هستند  همچن یشروکفش استاع که پ

و  یعصهنا  یراعو معادع، خانه صنع. و معهدع، انجمهن مهد    یعو صنا یا اق بازرگان یرصنع.، نظ ینهزم

 یا گهو   وانهد  یکهه مه   یدهاستاع فراهم گرد یمراکا صنعت ینب یتو یار واط ینهانجمن تطعه سازاع زم
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 7   هههیگذار یهموانع توسعه سرما یبند یتو اولو یینتع

 

 

 یحاضهر بررسه   مقا ه یهدف اصل شده اعیب ذا با  وجه به مطا ب  کشورماع باشد  یعصنا یمناسب برا

در   اسه. نوامهو   ینا بندی او وی.و  یشرت یجاعدر استاع آذربا گذاری سرمایهشناخ. موانع  وسعه 

  موانهع  4 یو تهانون  ی  موانهع ادار 3  موانع 2 ی  موانع اتتااد1ین  ر مهماین راستا سعی خواهد شد  ا 

مشهخ    یشهرت  یجهاع در استاع آذربا گذاری سرمایهدر  وسعه   أثیرگذار ای منطقه  موانع 5 یفرهنگ

یر  هأث  یشترینب نکهآ گذاری سرمایه وسعه  مذکور در موانع یناز ب گردد ن وه بر این سعی شده اس.

 مشخ  گردد  را دارد

 یقتحق یشینهپ ه2

کشهور   47در  یخهارج  یممسهتق  گهذاری  سهرمایه ( نوامو مؤثر بر جذب 1383) یشاهمراد و داوودی

 یدندرسه  یجهنت ینبه ا یقی لف یها با استفاده از روش داده یق حق ینها در ا کردند  آع یجهاع را بررس

 وجه به  ی،بخش خاوص یداخل گذاری سرمایه ی.و  قو یق شو ی،تانون های یرساخ.که  وجه به ز

 وری بههره و  وسهعه،   یهق و  حق هها  زیرسهاخ. در  شهده  انجهام  ههای  گذاری سرمایه وری بهرهو  ییکارا

بتوانهد بهه جهذب     یدکشهور شها   یاسیثوا  س یشدر جه. افاا یکارا و اتداما  یروی وسط مهار  ن

 منجر شود  یراعادر کشور  یخارج یممستق گذاری سرمایه

گرفته اسه. کهه    یجهنت یراع،در ا یخارج گذاری سرمایهموانع جذب  بررسی( در 1384) یطاهر

 یده  محقق کوشه اس. یراعدر ا یخارج گذاری سرمایهاز موانع جذب  ی،و اتتااد یاسیندم ثوا  س

 را و مقهر  ینتهوان  یخیو  هار  یاتتاهاد  یاسهی، س ی،اجتمهان  ی،اس. ضمن پرداختن به موانع فرهنگه 

 یه. تهانوع جلهب و حما   ی.ها، محدود نابساماع ارز، تانوع ثو. شرک. ی.کار، وضع یردس. و پاگ

مورد  وجه ترار دهد  نهدم  وجهه بهه جهذب      یتانوع اساس 81و مشک   اصو  یخارج های یهسرما

 ههای  یبآمهار جهرا م و آسه    یشاز جملهه افهاا   یاری،بسه  یاجتمهان  ههای  یبآسه  یدارا گذاری سرمایه

و  یکهاری ب یش، افهاا ها خواب کار ن ی،دختراع فرار ی،اجتمان یدگاهد یبکاهش سن آس ی،تماناج

 را موجب شده اس.  یو مل یاجتمان ی.امن ید هد جهیدرنتفرار مغاها بوده که  یو حت یادانت

 یرامهوع بها قوه پ  یهدا  و منهافع و  هد  یخارج گذاری سرمایه ی( به بررس2007) یموریو   یابار

مخا فهاع و طرفهداراع    یهو دال ی،خارج گذاری سرمایه یالزم برا های یاهها، انگ ه اس.  آعآع پرداخت

جهذب   یراهکارهها  اعیه در پاو  ی را  شهر  یخهارج  گهذاری  سهرمایه موانهع   جی،خهار  گذاری سرمایه

 اند  ارا ه کرده یخارج گذاری سرمایه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 21

https://ejip.ir/article-1-1054-fa.html
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 یهراع در ا یآع بهر رشهد اتتاهاد    یرو  هأث  گهذاری  سرمایهبا ننواع موانع  یقی( در  حق1386رهور )

تهرار دههد و    یرا مهورد بررسه   یراعا یبر رشد اتتااد گذاری سرمایه ی.امن یر  ش نموده اس.  ا  أث

 بتهدا منظهور ا  ینارا هه دههد  بهد    گهذاری  سهرمایه  یه. امن یهر را با در نظر گرفتن متغ یمدخ رشد اتتااد

 یههها و اسههتخراو و مههدخ ییارنههد شناسههاد یر ههأث یهراع در ا گههذاری سههرمایه یهه.کههه بههر امن یرههایی متغ

 یهه.ماننههد امن یاثرگههذار بههر رشههد اتتاههاد  یرهههایبهها اسههتفاده از متغ ی،رشههد اتتاههاد یاتتاادسههنج

( را مهورد  K) گهذاری  سهرمایه ( و Lکهار )  یهروی ن یسهنت  یهد (، در کنهار نوامهو  و   IS) گذاری سرمایه

 ههای  یبا  ئور آمده دس. به یجارا ه نموده اس.  نتا یاز رشد اتتااد یترار داده و مدخ متفاو  زشبرا

کهه   دهنهد  ینشاع مه  یجخ صه، نتا طور  بهبرخوردارند   یآمار داری یسازگار بوده و از معن یاتتااد

 یه. امن یهر دارد  در محاسهوه متغ  دار یمثوه. و معنه   یر هأث  یبر رشد اتتاهاد  گذاری سرمایه ی.امن یرمتغ

اسهتفاده شهده اسه. و     یسککننده رسسه برآوردؤم یها برآوردهم از  یوی رک طور  به گذاری سرمایه

 یوزع ده ،گذاری سرمایه ی.مؤثر در امن یها هم با استفاده از نظر متخاااع در داخو کشور، مؤ فه

شهده   اسوهمح 1373 ا  1363 های ساخ یزمان یسر یبرا یبه صور  کم گذاری سرمایه ی.شده و امن

تهرار گرفتهه    و حلیهو   جایهه مهورد   1384 ها   1374و  1374 ها   1363دو مقطع  یآع برا یجاس. و نتا

 اس. 

در منطقههه آزاد چابهههار و  گههذاری سههرمایه( نوامههو مههؤثر بههر جههذب  1378) یمیو سههل شههاکری

 یک کن یقاز طر گذاری سرمایهموانع  یدر بررسو  یاضیر یکبا استفاده از  کنرا ها  آع بندی او وی.

 یه.، امن ین،  هأم ینثوها  در تهوان   ین،توان ی.که ندم شفاف اند یدهرس یجهنت ینبه ا یسلسله مرا و یو حل

 ترار دارد  شده شناختهنوامو  یباال های ی.و مقررا ، در او و یندر توان یما  های یق شو یین ع

و  گهذاری  سرمایه یبا ننواع موانع نهاد یقی( در  حق1389) یو ملک ا سادا  ینیزاده بحر حسین

حقهوق   یه. و دو .، امن یاسیو مقررا ، ثوا  س ینتوان ها، یاس.چهار نامو س یراعدر ا وکار کسب

نهام   گهذاری  سهرمایه در  یرا به ننهواع موانهع اصهل    یرساخ.و ز یخدما  نموم .یدرنهاو  ی.،ما ک

 اند  برده

یهراع را مهورد   در ا وکهار  کسهب و  گهذاری  سرمایه ی( موانع نهاد1390) یو ملک ا سادا  بحرینی

بهه طهور مسهتمر     یهد هر جامعه با یااعو برنامه ر گذاراع سیاس.اند که  داشتهو بیاع  اند دادهعه ترار مطا 

 بهر اسها   و  یندو کنترخ نما« گیری اندازه»در آع جامعه را  گذاری سرمایهو  یاتتااد ی.امن ی.وضع
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 یریجلوگ»و  «یخارج های یهجذب سرما» یالزم را برا یدا ،  مهها گیری اندازه ینحاصو از ا یجنتا

 به نمو آورند « یداخل های یهاز فرار سرما

در بخش صهنع. منطقهه آزاد    گذاری سرمایهنوامو مؤثر بر جذب  ی( به بررس1390) یاک کریمی

 یربنهایی، نکته اس. که؛ ندم وجهود امکانها  ز   ینا ینمو یق حق یجنتا درنهای.اروند پرداخته اس.  

نمهده جهذب    وانهع و مقهررا  از م  ینتهوان  ینارسها   ی،دو ته  یها مناسب دستگاه گذاری سرمایهندم 

  روند یدر منطقه آزاد اروند به شمار م گذاری سرمایه

برنامهه سهوم    یبخهش صهنع. طه    گذاری سرمایه یموانع اتتااد ی( به بررس1391) یو خان  قوی

برنامه سهوم   یط و استاع در کشور آمده دس. به یجنتا بر اسا   اند مازندراع پرداخته در استاع وسعه 

 به طهوری کهه  بوده  یگرد یاتتااد های بخش یرکار بخش صنع. استاع کمتر از سا یروین وری بهره

در  یاخر یلیوعم 60/40 یکشاورز در بخشبرنامه سوم  وسعه  یکار استاع ط یروین وری بهرهمتوسط 

 95/56خهدما    در بخشو  یاخر یلیوعم 97/27ساختماع  در بخش یاخر یلیوعم 15/26صنع.  بخش

 59/103 در کشهور کهار بخهش صهنع.     یهروی ن وری بههره اس. متوسط  یدهمحاسوه گرد یاخر یلیوعم

 98/27 یکشهاورز  ههای  بخهش بهه   یپرداخته  ی  متوسط سههم  سهه   چنینبوده اس. هم یاخر یلیوعم

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

 ی   سهه  یبوده و جه. گر یاتتااد یگرد های بخشبه بخش صنع. کمتر از  یپرداخت ی   سه

 به سم. بخش صنع. نووده اس.  در استاع ییانطا

 یو موانع آع پس از انق ب اسه م  یصنعت گذاری سرمایهبا ننواع  یقی( در  حق1391) حمایاع

پرداخته اس.  موانع موجهود در   یراعدر ا یصنعت های گذاری سرمایهبخش صنع.  ی.وضع یبه بررس

 یبررسه  دهنهده  نشهاع  یق حق های یافته  ترار گرف. یدر کشور مورد بررس یصنعت های گذاری سرمایه

و  یشهرفته پ یدر کشهورها  یدر حاخ  وسعه و  حوال   وسعه صهنعت  یشدع در کشورها یصنعت روند

در صهنع. و   یهسهرما  ینابع  هأم و من یصنعت گذاری سرمایه های یژگیها، و آع ینب یاساس یها  فاو 

  اس. یصنعت یشرفتهپ یدر حاخ  وسعه با کشورها یکشورها ی وسعه صنعت ین فاو  ب ینوامو اصل

بخهش صهنع. در اسهتاع مازنهدراع      گذاری سرمایهموانع  یبررس به( 1391) یگراعزاده و د شعواع

 آمده دس. به یجنتا بر اسا   اند ترار داده یبررس درا مور (84-89) یبرنامه چهارم  وسعه اتتااد یط

 یگهر د یاتتاهاد  های بخش یربرنامه چهارم در بخش صنع. استاع کمتر از سا یدر کشور و استاع ط
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درصد، صهنع. و   43/20 یکشاورز های بخشبه  یپرداخت ی  متوسط سهم  سه به طوری کهبوده 

درصد بوده کهه   13/34و صادرا   درصد و خدما  84/25درصد، مسکن و ساختماع  59/19معدع 

 گیهری  جهه. بهوده و   یاتتاهاد  یگهر د ههای  بخهش به بخش صنع. کمتر از  یپرداخت ی  سهم  سه

 ینسو ی.بر اسا  شاخ  ما یندر استاع به سم. بخش صنع. نووده اس.  همچن ییانطا ی   سه

بخهش   یندر ا ریگذا سرمایهبه  یوبوده و  ما ی.( بخش صنع. در استاع فاتد ماRCA) آشکارشده

  شود یکمتر م

( در خاهو   1391استاع سهمناع )  ییو دارا یکه  وسط سازماع امور اتتااد یمطا عه  جرب در

در  گهذاری  سهرمایه جهذب   یبهرا  ییو ارا هه راهکارهها   یو خارج یداخل گذاری سرمایهموانع  یو حل

نوامو  ی،نوامو اتتااد ی،و ادار یشامو نوامو تانون یاستاع سمناع انجام گرف.، چهار نامو اساس

بهه ننهواع نامهو     ای منطقهه و نوامهو   یرونهی ب یهها  به ننهواع نامهو   یمربوط به دو . و نوامو فرهنگ

نوامهو   ینمطا عهه نشهاع داد کهه در به     یجترار گرف.  نتها  یمورد بررس گذاری سرمایهمؤثر بر  یدرون

 ینوامهو فرهنگه   ی،و ادار ینوننوامو مربوط به دو .، نوامو تا ی،نوامو اتتااد یببه  ر  گانه پنج

 ینرو در به  یهن انهد  از ا  داشهته  یبخهش خاوصه   گهذاری  سرمایهرا بر  یر أث یشترینب ای منطقهنوامو  و

 یاثرگهذار  یه  اثر را از ح ینکمتر ای منطقهو نوامو  یر أث یشترینبا ب ینوامو اتتااد ادشدهینوامو 

 اند  مو د داشته های ی.در فعا  گذاری سرمایهبه  یبر ورود بخش خاوص

دوره  یطه  یهراع ا یدر بخهش کشهاورز   یخاوص گذاری سرمایهموانع  ی( به بررس1392) یاوری

در بخههش  یبخههش خاوصهه گههذاری سههرمایهمعاد ههه  یههق، حق یههنپرداختههه اسهه.  در ا 1389-1359

 دهنهده  نشهاع  یجبرآورد شد  نتها  یستمیو معادال  مربوطه با استفاده از روش س سازی مدخ یکشاورز

بهه   یی  انتوهارا  انطها  اسه.  یبخش خاوصه  گذاری سرمایهارزش افاوده بر  دار معنیمثو. و  ثیر أ

  نهر   هورم   اسه.  یبخش خاوص گذاری سرمایهبر  دار معنیاثر مثو. و  یدارا یان یبخش کشاورز

 شد  یابیارز یبخش کشاورز گذاری سرمایهبر  یمنف یر أث یدارا

در  یخارج گذاری سرمایهموانع مؤثر بر جذب  بندی او وی.و  یی( شناسا1394) یریام تراخانی،

 یهق  حق یجاند  نتها  دادهرا مورد مطا عه ترار  AHPصنع. نف. با استفاده از روش  یباالدست یها پروژه

 یو حقوت گیو موانع فرهن یموانع اتتااد یاسی،موانع س یببه  ر  یموانع اصل ین ر مهم دهد ینشاع م
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نهدم اجمهاع    یاسهی، نهدم ثوها  س   ی،از حد بخش دو ته  یشگسترش ب یم،ر ح ینتوان یناس.  همچن

 هستند  ینهزم یندر ا یموانع فرن ین ر مهم یببه  ر  یاو بسته بودع اتتااد ن یتیمشک   امن ی،داخل

در اسهتاع   یخهارج  یممسهتق  گهذاری  سهرمایه مهؤثر در جهذب    موانهع  بندی ر وه( 1394) محمودی

نظر خورگاع و کارشناسهاع   46 یجپژوهش نتا ینانجام داده اس.  در ا( AHP) یکبا  کن را هرماگاع

در بخهش   یگهذار  یهسهرما  یه. نهدم امن  ی،فساد ادار یراع،ا یهنل ا مللی بین یم حر دهد یاستاع نشاع م

 اند  در استاع هرماگاع برآورد شده یخارج گذاری سرمایهموانع  ین ر به ننواع مهم یاسیموانع س

بخهش   گهذاری  سهرمایه موانهع   یبها ننهواع بررسه    ی( پژوهشه 1395راع )و همکها  یحماه کهنهوج 

انجهام   1370-1392 های ساخ یپژوهش ط یناند ا در بخش صنع. استاع کرماع انجام داده یخاوص

هها، نهر     بانهک  ییانطها  ی   سهه  یرههای متغ دهد ینشاع م یق،از  حق آمده دس. به یجشده اس.  نتا

 یههااعبههر م بلندمههد و هههم  مههد  کو ههاههههم  یدار معنههیاثههر  یدارا وده ههورم، نههر  ارز، ارزش افهها

  اس.در بخش صنع. و معدع استاع کرماع  یبخش خاوص گذاری سرمایه

بهها   یدر بخهش کشهاورز   یخاوصه  گهذاری  سهرمایه با ننواع نوامو مهؤثر بهر    یقیدر  حق  ونی

 یبررسه  یرا در بخش کشهاورز  یخاوص گذاری سرمایهنوامو مؤثر بر  یونی،استفاده از مدخ رگرس

 ی،خاوصه  گهذاری  سهرمایه  داد کهنشاع  یمعادال  مطا عا  و ینحاصو از  خم ی جرب یجکرد  نتا

 یر هأث  یربناییز گذاری سرمایهساخ وتفه و  یکبا  یهمگ یو انتوارا  کشاورز یناخا   داخل ید و 

 دارند  یاوصخ گذاری سرمایهبر  یمنف یر أث یربناییز یرغ گذاری سرمایهمثو. و 

مهورد   یجهی را در ف یخاوص گذاری سرمایه کننده  عییننوامو  2001در ساخ  یاعو جا سرووا و

 یمباز  قس یو نوامو اتتااد گذاری سیاس.نوامو  یکی،دسته نوامو نئوک س 3ها را به  و آع یبررس

 گهذاری  سهرمایه مهورد اسهتفاده در مهدخ )    یاتتاهاد  یرههای نشاع داد که متغ یبررس ینا یجکردند  نتا

نسهو. بهه    یجهی در کشهور ف  یخاوصه  گهذاری  سرمایهرفتار  یانتوارا ، نر  مواد ه و    ( رو  .،دو

 گهذاری  سیاس.شامو نوامو  گذاری سرمایهبازدارنده  یدارد و نوامو اصل یکمتر یر أث یگرنوامو د

کهار   یهروی وهود ن آب و بهرق و ن  یکهاربرد  های ینهها یاسی،س ی.و مقررا  دو .، موتع ینمانند توان

 اس.  اهرم
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کارآمد و  وانها،   یری.مد گذاری سرمایهموانع در  ین ر ( نشاع داده اس. که مهم2004) یسنشا 

 بنهدی   قسیمبه  یمبوده که به طور مستق یاتتااد های یرساخ.و ز یو بهوود دانش فن یار قا  کنو وژ

 کند  میکمک ن یهبازار سرما

 یدیخورشه  ههای  بخهش در  گذاری سرمایهبا ننواع موانع  ی( در پژوهش2015و همکاراع ) میدین

 ی،اند از نوامهو اتتاهاد   نوار  گذاری سرمایهموانع در جذب  ین ر اند که مهم در مراکش نشاع داده

 یو ثوا  نسو یری.مد ییرپس از  غ یاس.دو .، ثوا  س های یاس.س ،گذاری سرمایه یطثوا  در شرا

  ها یم.و ت نر در 

در  یهدی موانهع و نوامهو کل   بنهدی  او ویه. و  یهابی ( بهه ارز 2015حمهد فه ) )  م ی،واحهد  شهرام

انهد   پرداختهه  یو معادع استاع سمناع با استفاده از روش سلسله مرا و یعدر صنا گذاری سرمایه ی.موفق

 ی،م نظهار  یسهت س ی،نوامهو مهؤثر دو ته    ی،اند که در پنج بخش متفهاو  نوامهو اتتاهاد    و نشاع داده

کارآمهد و   یری.شهامو مهد   گهذاری  سهرمایه  یموانهع بهرا   بندی ر وه ،ای منطقهامو نو ی،نوامو فرهنگ

 ها هستند  ر وه ینباال ر یدارا یاتتااد های یرساخ.و ز یو بهوود دانش فن ی وانا، ار قا  کنو وژ

با زمهاع   یرمتغ گذاری سرمایهبا ننواع موانع  یپژوهش ی( در ط2017و همکاراع ) یا داو ریچارد

 یاند که نهوامل  اند و نشاع داده پرداخته گذاری سرمایهموانع  یصندوق کشور به بررس گذاری تیم.و 

، گهذاراع  سهرمایه  ی.ههدا  یبهرا  ای منطقهه  یاسهترا ژ  یهک مهؤثر و کارآمهد وجهود     یری.همچوع مد

 یو امکانا  مناسب در بخش خهدما  نمهوم   یو بهوود  کنو وژ آوری فنار قاء  یربنایی،ز مکانا ا

  اس. گذاراع سرمایهنوامو در جلب  ین ر مهم

 ینظر یمبانه 3

بخهش اوخ  ، 1هها  انتخهاب سهنجه   اسه.   گیری یم ام یها از روش یکی یسلسله مرا و یواکاو یندفرا

 2ها ینه  واژه گاشوند یم یابینامادها ارز شده ییشناسا یها سنجه بر اسا اس.  سپس  AHP یواکاو

روش آع اسه. کهه    یهن خوانهدع ا  یروند  نل. سلسله مرا وه کار ه هم ب یبه جا 3نامادها یا 2ها ینهگا

هها را   هها سهنجه   و بها گسهترش آع   شهده سازماع در رأ  هرم آغهاز   یاهداف و راهوردها از یدابتدا با

بهر   یسلسهله مرا وه   یو حل یندمحاسوا  مربوط به فرا ی مام یواً قر  رسیدهرم  یینکرد  ا به پا ییشناسا
                                                             
1. Criterions 
2. Alternative 
3. Candidates 
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صهور    شهود،  یظهاهر مه   یزوجه  یسها  مقا یسکه در تا ب ما ر دهگیرن  امیم یهاسا  تضاو  او 

 یجهه هها نت  و شهاخ   هها  ینهه گا ینبه  ی.اهم یینو  ع یسهدر مقا یخطا و ناسازگار هرگونهو  پذیرد یم

 یاس. کهه سهازگار   ای یلهوسی ناسازگارنر    سازد یمخدوش م رااز محاسوا   آمده دس. به یینها

انتمهاد   یسها  حاصهو از مقا  ههای  ی.به او و  واع یکه  ا چه حد م دهد یرا مشخ  ساخته و نشاع م

تابهو   یسها  مقا یباشهد سهازگار   10/0کمتهر از   یکه اگر نر  ناسازگار داده اس.کرد   جربه نشاع 

محاسهوه نهر     یبهرا  یهر ز یهها  نظهر شهود  تهدم    ید جد یدبا ها یسهمقا این صور  یرتووخ بوده و در غ

  ودش یبه کار گرفته م یناسازگار

 شهده ضهرب   «یوزع نسو» یدر بردار ستون یزوج یسا مقا یس  ما ریمحاسوه بردار مجموع وزن  1

  نامند یم یبردار مجموع وزن آید، یم به دس. یقطر ینرا که به ا یدیبردار جد

بهردار حاصهو    یه. بهر بهردار او و   ینناصر بردار مجموع وزنه  یم قسبا   ی  محاسوه بردار سازگار  2

  شود یم یدهنام یبردار سازگار

 maxL ینناصر بردار سازگار یانگینمکه نوار  اس. از  maxLآوردع  به دس.  3

یمحاسههوه شههاخ  سههازگار   4   / 1CI Lmax n n  کههه ، n  .از  عههداد  نوههار  اسهه

 موجود در مسئله یارهایمع

بهه   ی اهادف  بهر شهاخ    یشاخ  سازگار یماز  قس ی  نسو. سازگاریمحاسوه نسو. سازگار  5

CR/  آید یم دس. CI RI 

  کند یم یاعرا ب یسا در مقا یکمتر سازگار یا 0٫1 یسازگار نسو.

نوامو اس. که با اسهتفاده   ی.اهم یینو  ع یبند ر وه یپرکاربرد برا یها از روش یکیروش  این

 یادز ها ینه  چنانچه گاشود یپرداخته م یارهااز مع یکهر  بندی وی.او به  ها ینهگا یزوج یسا از مقا

  اس. یکار دشوار یزوج یسا مقا یسما ر یوباشد  شک
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 AHPدر روش  ارهیچندمع گیری تصمیمنمودار  ه1شکل 

 یقروش تحقه 4

و حهداکثر  عهداد    اسه.  AHPنوامهو طوهق روش    بنهدی  ر وهاز آنجا که پژوهش مورد نظر در مورد 

، دانشهگاه  ینلمه  یداسها   میهاع   هذا ایهن  عهداد افهراد از     اسه. نفهر   20 شرو یندر ا یشنهادیمعموخ پ

و  یاز جملهه کارشناسهاع اسهتاندار    گذاری سرمایهمر وط در مورد  ینکارشناساع، نخوگاع و متخاا

 یقپرسشنامه از طرو ه انتخاب شد اند بودهکه در دس. ر  اداره کو صنع.، معدع و  جار  استاع 

بر  ی.بر اسا  اهم شده ییشناساموانع  بندی ر وه یق، حق یتسم. آمار برای  شده اس. یوها  کم آع

 یهو از روش  حل هها  ینهه گا بنهدی  او ویه.  ینظر خورگاع و متخاااع در نظر گرفته شده و برا یمونا

بههر اسهها  اصههوخ اسههتفاده خواهههد شههد کههه  11Expert Choice افههاار نههرمو  AHP یسلسههله مرا وهه

پرسشهنامه   یهو  کم یلهبهه وسه   یهق  حق یآمهار  یها شده اس. و داده یطراح یارهچند مع گیری  امیم

 به دس. آمده اس.  نظراع صاحب وسط 

 یجبهه نتها   موانهع پرداختهه و سهپس بها  وجهه      ییبه شناسها مطا عا  پیشین  استفاده از ابتدا محقق با

 ها بها  پرسشنامه نمود  داده یهاتدام به  ه گذاری سرمایهموانع  وسعه در زمینه  عیین  شده انجاممطا عا  

، موانهع مهدیریتی  تا هب   5در  شهده  ییشناسها موانع  شدند  یوو  حل یبررس AHP یاضیر های یک کن

 بنهدی  دسهته  سهازی  خاوصهی ، موانهع اتتاهادی  حقوتی،  –موانع سیاسی فرهنگی،  –موانع اجتمانی 

  پرسشهنامه در  یدنفر از متخاااع رس 5 ییدآع به  أ ییه شده و روا هی ای پرسشنامهشدند  پس از آع 

   نشاع داده شده اس. 1جدوخ 
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 15   هههیگذار یهموانع توسعه سرما یبند یتو اولو یینتع

 

 

 یاصل های شاخص ه1  دول

 یاصل های شاخ 
موانع اداری و 

 تانونی
 موانع اتتاادی

موانع فرهنگی و 

 اجتمانی

موانع 

 دو تی
 ای منطقهموانع 

     1 موانع اداری و تانونی

    1  موانع اتتاادی

   1   موانع فرهنگی و اجتمانی

  1    موانع دو تی

 1     ای منطقهموانع 

 مأخذ  محاسوا  پژوهش

یقهاً  تسهم. محهذوف دت   ریو مقهاد  اسه.  سها  یاز  کهرار مقا  اهیه پر سیبهودع مها ر   پر مهیننل. 

 چهوع  اسه.  کیه جهدوخ برابهر    یتطر اصل نهمچنی بود، هددر جدوخ خوا شده درو ریمقاد معکو 

 ری  سها اس. بودع دو نامو کساعی دهنده نشاع کیو ندد  اس.آع نامو با خودش  هسمقای همربوط ب

 کی هر هک اس.( 9ا ی  -9) شامو یبازه ندد کی در وهشپژ نای در شده گرفتهدر نظر  یها ارزش

 داده شده اس.  ی (  وض2جدوخ ) درها  آع همربوط ب یها انداد و ارزش نیاز ا

 یزو  ساتیمقا اسیمق ه2 دول 

 حداکثر بسیار زیاد زیاد م یم برابر م یم زیاد بسیار زیاد حداکثر .اهمی هدرج

 -9 -7 -5 -3 1 3 5 7 9 نمره

 مأخذ  محاسوا  پژوهش

نشهاع داده   Expert Choice افهاار  نهرم (  اویر مقیا  مقایسا  زوجهی در  2شکو )همچنین در 

 بنهدی  او وی.ها جه. بررسی و  یا مقشده اس. که در هنگام  کمیو پرسشنامه  وسط خورگاع این 

ی خورگاع مورد ها پاسخبعدی نتایج حاصو از  عدادی از  های بخشاستفاده شده اس. در ادامه و در 

 بررسی به صور  موردی ارا ه شده اس. 

 
 Expert choice اراتز نر در  یزو  یساتمقا یاسمقه 2شکل 
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 12 و 11 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 16

 

 

از نوامهو و   یبه صور  سلسله مرا وه  گیری  امیمو هدف  شود یم ی  عر مسئلهمرحله  یندر ا

بها   یم اهم  مسهئله شکسهتن   ی،سلسله مرا و یو حل یند  فرآشود یم یم رس یم ام دهنده  شکیونناصر 

اسهتفاده   یمدرخه.  اهم   منظهور از  یناز سطو) اسه.  بهد   یشاخ  به صور  سلسله مرا و ینچند

  در اسه.  گیهری   اهمیم از  یشده اس.  سط  اوخ شامو ههدف کله   یوکه از سه سط   شک شود یم

  در سهط   گیرد یها صور  م آع بر اسا  گیری  امیمکه  گیرند یترار م یکل یارهایسط  دوم مع

نهع  موا بنهدی  او ویه.  یسهاختار سلسهله مرا وه    دهنهده  نشهاع ( 3  شکو )گیرند یترار م یارهامع یرسوم ز

  اس. یشرت یجاعدر استاع آذربا گذاری سرمایه وسعه 

 
 مدل پژوهشه 3 شکل

 های تحقیق ه یاتته5

 یافتیه در یهها  نامهه  پاسهخ خوره مهورد نظهر،    20در میاع  شده عی وزی ها پرسشنامهبعد از  کمیو  مامی 

بعهد از    ثوه. گردیهد   Expert Choice افهاار  نهرم در  شهده  ارا هه ی هها  پاسهخ شده و  مامی  آوری جمع

، نتهایج نههایی بهه    شهده  یگهردآور ی هها  پاسهخ ی و بارگذاری  مامی پرسشهنامه و  ها داده کمیو کلیه 

 رکیهب   افهاار  نرم وسط خود  در پژوهش حاضر کننده شرک.خوره  20صور   رکیب پاسخ  مامی 

ع در اسهتا  گهذاری  سهرمایه موانهع  وسهعه    بنهدی  او ویه. یتاً پاسخ کلی در خاو   عیین و نهاشده و 
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 17   هههیگذار یهموانع توسعه سرما یبند یتو اولو یینتع

 

 

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

 ی اصلی ارا ه شده اس. ها شاخ 

موانهع  دوم  گهاه یجابیاع شهده و در   توانین موجود گمرکیمانع  نی ر مهم شده ارا همطابق با نتایج 

 گذاری سرمایهتوانین و مقررا  مربوط به  و ید و  یثوا  یبترار دارد در جایگاه سوم  اداری و اجرایی

تهوانین  ، در جایگاه پهنجم  داخلی های نامه آیینندم شفافی. در ارا ه اط نا  و و در جایگاه چهارم 

یتاً نهاو  گذاری سرمایهموجود بر راه  وجود توانین دس. و پاگیر، جایگاه ششم گذاری سرمایهما یا ی 

  دو تی استاع یها ندم هماهنگی بین دستگاهتم نورا  اس. از در جایگاه هف .یاهمکمترین 

 
 کل موانع اقتصادی یها زیرشاخصه 4شکل 

کو ارا ه شده اس. مطابق بها نتهایج ارا هه شهده بهه       موانع اتتاادی یها زیرشاخ ( 4شکو )در 

 یهها  مشهوق نهدم  ، شهدید ارزی  نوسهانا  ، بسته بهودع اتتاهاد  ، ثوا  اتتاادی در کشور دنوو ر یب 

آزاد  جهاری   ای منطقهه ندم  وجهه  ، فراواع  و ید های ینهها، گذاری سرمایهحمایتی اتتاادی الزم از 

نوود بهازار مناسهب   ، اتتاادی های یموجود  حر، ویژه اتتاادی و نلم و فناوری  وریا ای منطقهار ، 

باال بودع ریسهک  اهمی. به یتاً کمترین نهاو  گذاری سرمایهزیاد ما یا ی و گمرکی  های ینهها، بور 

 اختاا  یافته اس.  در استاع گذاری سرمایه

 
 کل موانع فرهنگی و اجتماعی یها زیرشاخص. 5شکل 
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 12 و 11 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 18

 

 

کو ارا ه شده مطابق با نتایج ارا هه شهده    موانع فرهنگی و اجتمانی یها زیرشاخ ( 5شکو )در 

، دم وجهود نهدا . اجتمهانی   ن، گذاری سرمایهنسو. به  دهنده سوقوجود افکار اجتمانی به  ر یب 

نهدم وجهود  غییهرا     ، گهذاری  سهرمایه ندم وجود نظام فکری متناسهب جامعهه و دو ه. در جهه.     

نهدم  ، گهذار  هیسهرما ندم وجود نظهام اجتمهانی در حمایه. از    ، اجتمانی متناسب با  وسعه اتتاادی

ندم وجود فضای اجتمانی مناسهب بهرای   و  جوار هم یها وجود تراب. فرهنگی بین کشورها و استاع

 به ثو. رسیده اس.  گذاری سرمایه

 

 
 کل موانع دولتی یها شاخصزیر ه6 شکل

کههو حاصههو از  رکیههب پاسههخ  مههامی خورگههاع   موانههع دو تههی یههها شههاخ ( زیر6شههکو )در 

از   انهد  نوهار  ین نوامو به  ر یهب   ر مهم شده ارا هنشاع داده شده اس. مطابق با نتایج  کننده شرک.

ندم وجود مدیراع و متخاااع کارآمد در ، گذاری سرمایهاز امکانا  دو تی در راه  مندی بهرهندم 

 هها  یوعچندملیتی، کنوانس یها در شرک. .ینضوندم ، ناکارآمد دو تی های یاس.س، رأ  مدیری.

نهادهای صهادرکننده  ها و  ندم وجود سیستم یکپارچه و پراکندگی سازماع، ا مللی بین یها و موافق.

بروکراسهی  ، وکهار  کسهب ر وهه   یوجود ساختار سخ. نظام مجهوز دههی و ار قها   ، وکار کسبمجوز 

گسهترش  ، جه. معرفی مراکا سرمایه پهذیر  گذاری سرمایهندم وجود یک مرکا ، سازمانی یا دو تی

  در استاع گذاری سرمایهفقداع استرا ژی و نقشه جامع یتاً نهاو  بیش از حد بخش دو تی
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 19   هههیگذار یهموانع توسعه سرما یبند یتو اولو یینتع

 

 

 
 کل ای منطقهموانع  یها زیرشاخصه 7 شکل

بهوده کهه نتهایج     ای منطقهه موانهع   یها زیرشاخ ی مورد بررسی ها زیرشاخ آخرین مجمونه 

 آمهده  دسه.  بهه ( ارا هه شهده اسه. مطهابق بها نتهایج       7شکو )ی خورگاع در ها پاسخحاصو از  رکیب 

ی هها  زیرشهاخ  های دیگهر در   ی.او و، ی استانینوود امکانا  زیربنای ین مانع نوار  اس. از ر مهم

 یهها  با کشورها و استاع یتی رانا -یا اجاره -ندم ار واط ریلیاز   اند نوار به  ر یب  ای منطقهموانع 

و  ای منطقهه نهدم دسترسهی بهه بازارههای     ، در اسهتاع  گذاری سرمایه های ی.ندم وجود موتع، همسایه

( مقایسه  مهامی  8  در ادامه و در شکو )جغرافیایی استاع آذربایجاع شرتیموتعی. یتاً نهاو  ا مللی بین

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

  3 ؛  بسته بودع اتتااد2 ؛نوو  ثوا  اتتاادی در کشور  1از  نوار ندبه  ر یب ده مانع اوخ  شده ارا ه

موانهع اداری و اجرایهی )اخهذ مجوزهها، کهار         5 ؛موجود گمرکهی  ینتوان  4؛شدید ارزی نوسانا 

نهدم    7 ؛گهذاری  سهرمایه تهوانین و مقهررا  مربهوط بهه  و یهد و       ثوا ی بی  6 ؛بازرگانی،  ابعی. و    (

شههفافی. در ارا ههه اط نهها  و    نههدم  8؛ گههذاری سههرمایهاز امکانهها  دو تههی در راه   منههدی بهههره

وجود افکهار    10 و گذاری سرمایهحمایتی اتتاادی الزم از  یها ندم مشوق  9 ؛داخلی های هنام آیین

  گذاری سرمایهنسو. به  دهنده سوقاجتمانی 
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 12 و 11 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 20

 

 

 
 موانع اصلی کل یها زیرشاخصیسه تمامی مقاه 8شکل 

 گیری نتیجهه 6

تهرار گرفتهه و    یجهان یابیمورد ارز ی وسعه در هر کشور اریمع نی ر یمحورامروزه اتتااد به ننواع 

ترار  گیری اندازهمورد  ای جامعهدر هر  یافتگی  وسعه .یموجود در اتتااد، وضع های شاخ  هیبر پا

ط مطلهوب آع  یدر هر کشور اس. که شهرا  ی وسعه اتتااد ینمادها نیاز بارز ر یمل دی   و ردیگ یم

 .یه الزمهه مطلوب  گهر، ید یاسه. و از سهو   یاتتاهاد  ههای  فعا ی. نهیتابو تووخ در زم .ینشانگر وضع

اس.  از  یداخل های سرمایهاز  نهیمناسب و استفاده به یکار طیجامعه، وجود شرا کیدر  یمل دی و 

 نهه یدر زم بهدیو  بهی  ینقشه   وانهد  مهی در سهط  جامعهه    یداخله  ههای  سرمایهاز کار و  .یرو، حما نیا

 ایه رشهد و  وسهعه مه   یرا بهرا  یمناسو یاتتااد طیشرا ینموده به و نحو مؤثر فایا یاتتااد ییشکوفا

از  یکه ی، درواتهع   دیه نما جهاد یا گهذاراع  سرمایهو  یانسان یروهاین یرا برا یفراوان های انگیاهسازد  ا 
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 21   هههیگذار یهموانع توسعه سرما یبند یتو اولو یینتع

 

 

  ی خاه   وانهد  مهی که  .اس گذاری سرمایه شیافاا ،یو  وسعه اتتااد شرف.یپ یاصل های محر 

بهه   یداخل دی و  هیبن .یاد کشور را در جه.  قومختل  اتتا های بخش نیو مطلوب منابع ب  یصح

  ردیکار گ

از منهابع محهدود    نهیو استفاده به دینوامو  و  گریآع با د بیو  رک هیسرما  یصح کارگیری بهبا 

 یساز فراهمبدوع  یاتتااد های ی. وسعه فعا  گر،یداد  به نوار  د شیرا افاا دی و  .یظرف  واع یم

 نیه الزمهه ا  هکه  سه. ین ینخواهد بود  شک پذیر امکاع ها ی.فعا  نیدر ا هیسرما وی شک شیافاا طیشرا

و  نیهی  عاسه.  از ایهن رو در پهژوهش حاضهر      گذاری سرمایهموانع  وسعه  بندی او وی.و  نییامر،  ع

مهورد   AHPبا اسهتفاده از روش   یشرت جاعیدر استاع آذربا گذاری سرمایهموانع  وسعه  بندی او وی.

مطا عه ترار گرف.  در این راستا پرسشنامه محقق با بررسی و مطا عه مقاال  و کتب در حوزه مطا عه 

 أ یه ه ن از خورگاع شامو اسا ید محتهرم دانشهگاه و انضها     20 هیه شده و در اختیار  گذاری سرمایه

موانهع  صهلی  نلمی همچنین کارشناساع ترار داده شده اس.  پرسشنامه مذکور شهامو پهنج شهاخ  ا   

بهوده کهه    ای منطقهه موانع و  موانع دو تی، موانع فرهنگی و اجتمانی، موانع اتتاادی، اداری و تانونی

زیهر شهاخ     39در مجموع  اند شدهی اصلی به چندین زیر شاخ   قسیم ها شاخ هر یک از این 

موانهع  خ  زیهر شها   7،موانهع اتتاهادی  زیر شهاخ    10، موانع اداری و تانونیزیر شاخ   7) یین ع

( شده اس.  بعد از ای منطقهموانع زیر شاخ   5و  موانع دو تیزیر شاخ   10، فرهنگی و اجتمانی

مهورد ارزیهابی تهرار     EC افهاار  نهرم نتایج  وسهط   کننده مشارک.ی  وسط خورگاع ها پرسشنامه کمیو 

 گهذاری  سهرمایه موانع  وسعه ین  ر مهماصلی  یها شاخ نشاع داد که در  آمده دس. بهگرف.  نتایج 

 ی نوار  اس. از شرت جاعیدر استاع آذربا

 ؛موانع اتتاادی  1

 ؛موانع اداری و تانونی  2

 ؛موانع دو تی  3

 ؛موانع فرهنگی و اجتمانی  4

  ای منطقهموانع   5

 گهذاری  سرمایهموانع  وسعه ین  ر مهمی مورد مطا عه به  ر یب ها زیرشاخ همچنین در بررسی 

 . از ی نوار  اسشرت جاعیدر استاع آذربا
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 ؛ثوا  اتتاادی در کشور دنوو  1

 ؛بسته بودع اتتااد  2

 ؛شدید ارزی نوسانا   3

 ؛توانین موجود گمرکی  4

 ؛موانع اداری و اجرایی )اخذ مجوزها، کار  بازرگانی،  ابعی. و    (  5

 ؛گذاری سرمایهتوانین و مقررا  مربوط به  و ید و  ثوا ی بی  6

 ؛گذاری سرمایهاز امکانا  دو تی در راه  مندی بهرهندم   7

 ؛داخلی های نامه آیینم شفافی. در ارا ه اط نا  و دن  8

 ؛گذاری سرمایهحمایتی اتتاادی الزم از  یها ندم مشوق  9

 ؛گذاری سرمایهنسو. به  دهنده سوقوجود افکار اجتمانی   10

 ؛گذاری سرمایهتوانین ما یا ی   11

 ؛فراواع  و ید های ینهها  12

 ؛ندم وجود ندا . اجتمانی  13

 ؛اع و متخاااع کارآمد در رأ  مدیری.ندم وجود مدیر  14

 ؛گذاری سرمایهموجود بر راه  وجود توانین دس. و پاگیر  15

 ؛و نلم و فناوری  وریا    ویژه اتتاادی  ای منطقهآزاد  جاری ار ،  ای منطقهندم  وجه   16

 ؛ناکارآمد دو تی های یاس.س  17

 ؛اتتاادی های یموجود  حر  18

 ؛گذاری سرمایهدر جه.  ندم وجود نظام فکری متناسب جامعه و دو .  19

 ؛وکار کسبر وه  یوجود ساختار سخ. نظام مجوزدهی و ار قا  20

 ؛وکار کسبها و نهادهای صادرکننده مجوز  ندم وجود سیستم یکپارچه و پراکندگی سازماع  21

 ؛ا مللی بین یها و موافق. ها یوعچندملیتی، کنوانس یها در شرک. .ینضوندم   22

 ؛گذاری سرمایهزیاد ما یا ی و گمرکی  های ینهها  23

 ؛نوود بازار مناسب بور   24

 ؛در استاع گذاری سرمایهباال بودع ریسک   25
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 ؛بروکراسی سازمانی یا دو تی  26

 ؛دو تی استاع یها ندم هماهنگی بین دستگاه  27

 ؛ندم وجود  غییرا  اجتمانی متناسب با  وسعه اتتاادی  28

 ؛گذار هیسرماندم وجود نظام اجتمانی در حمای. از   29

 ؛جه. معرفی مراکا سرمایه پذیر گذاری سرمایهندم وجود یک مرکا   30

 ؛نوود امکانا  زیربنایی استانی  31

 ؛همسایه یها با کشورها و استاع یتی رانا -یا اجاره -ندم ار واط ریلی  32

 ؛جوار هم یها ندم وجود تراب. فرهنگی بین کشورها و استاع  33

 ؛گسترش بیش از حد بخش دو تی  34

 ؛در استاع گذاری سرمایه های ی.ندم وجود موتع  35

 ؛در استاع گذاری سرمایهفقداع استرا ژی و نقشه جامع   36

 ؛ا مللی بینو  ای منطقهندم دسترسی به بازارهای   37

 ؛گذاری سرمایهندم وجود فضای اجتمانی مناسب برای   38

  موتعی. جغرافیایی استاع آذربایجاع شرتی  39

و نوسهاع نهر  ارز بهر     ههای  و یهد   ینهه ها یبها  وجهه بهه اثهر منفه       یکاالن اقتصااد   یها ثبات شاخص

بهه نوهار     اینوساع نر  ارز و  های  و ید و ینهها متوسط، کاهش یصنعت یها کارگاه گذاری سرمایه

 شیثوها ، افهاا   یجه. برتهرار  ینقش مؤثر و مثوت  واند یم یک ع اتتااد یها ثوا  شاخ  گر،ید

 مو د در اتتااد شود  های گذاری سرمایهجه.  گذاراع سرمایه اهیانگ و ناعیاطم

مناسهب و   یبسترسهاز الزم جهه.   یو تهانون  یهی اجرا ،یاستیاتداما  س  ییا را یاستیس یساختارها

موانهع اداری و اجرایهی )اخهذ مجوزهها،     بها کهاهش     وانهد  یمه  یخاوص بخش ناعیاطمسط   شیافاا

ثوهها  تههوانین و مقههررا  مربههوط بههه  و یههد و   افههاایش  همچنههینکههار  بازرگههانی،  ابعیهه. و    (  

شهفافی. در ارا هه    بهه همهراه   گهذاری  سهرمایه از امکانها  دو تهی در راه    منهدی  بههره  و یگذار هیسرما

 بانهه  بهوههود حمههایتی اتتاههادی الزم   یههها مشههوق یتههاًنهاو  داخلههی هههای نامههه آیههیناط نهها  و 

 44از اهداف اصهو   گردد که یاوصبخش خ گذاری سرمایه شیموانع افااو کاهش  گذاری سرمایه

 اس.  یتانوع اساس
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