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 چکیده

بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت

گردند. برای شناسایی این گذاری در استان فارس میغیر مستقیم مانع جذب سرمایه

عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها  53عوامل ابتدا 

 21تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 

نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور 

، ...(«ها )حمل و نقل، تأمین برق و ضعف زیر ساخت»مل مربوط به نخست دلفی به جز عا

روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم 

منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل 

دید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران حذف گربه طور کلی از پرسشنامه سرمایه

نفر از سرمایه گذاران  533گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به  53گذاران با 

های دیگر در استان فارس فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکان

روش تحلیل گذاران با های دریافتی از سرمایهفعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ

 تتسهیال دریافت مشکل»دهد ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان میرابطه

 ثبات عدم»، «گذاریامنیت سرمایه عدم»، «اولیه مواد قیمت در بی ثباتی»،«هابانک از

  و مجوز اخذ زمان بودن طوالنی و غیرضروری تشریفات و بروکراسی»و « ارز نرخ

گذاری در استان فارس به شمار از مهمترین موانع جذب سرمایهبه ترتیب « هااستعالم

 روند.می

 JEL :C02 ، C65، E22طبقه بندی 

 (GRA) ای خاکستریگذاری، روش دلفی، روش تحلیل رابطهموانع سرمایه :های کلیدیواژه
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  مقدمه -2

سرمایه     صادی، میزان  سعه اقت شورها     یکی از مهمترین عوامل تو صاد ک  گذاری در اقت

سرمایه    می سرمایه و  شد. جلب  سوی     گذاری راهی برای با صاد به  سریع حرکت اقت ت

ست و می     شتغال ا شتاب توسعه و رشد      توسعه و ایجاد ا تواند به عنوان اهرمی برای 

گذاری را به عنوان یک متغیر  اقتصاااادی به کار گرفته شاااود. کن سه که سااارمایه 

ف ای تعریبنیادین در معامالت اقتصااادی، ساایاساای، تحو ت بین المللی و منطقه 

تأثیرات فراگیر و فرابخشااای کن اسااات. ایجاد امنیت، ثبات        کند کثار جانبی و   می

د.  کیسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... از نتایج و کارکردهای مثبت کن به حساب می    

کنند تا  ها کن را دنبال میها از مدتگذاری هدفی است که کلیه استانانجام سرمایه

نیروی کار، بیکاری و  به این طریق به مشااکالت اقتصااادی، تولیدی، اشااتغال، فرار 

ست      غیره سیا صویب و ابالغ  صل  غلبه نمایند. با ت سی      44های اجرایی ا سا قانون ا

های داخلی و خارجی شاکل جدید به خود  بساترهای  زم به منظور جذب سارمایه  

گرفت. این موضااوب بیانگر این واقعیت اساات که مدیریت کالن کشااور در با ترین  

سیده   ستی       سطوح خود به این نتیجه ر صادی بای سعه اقت شد و تو اند که به منظور ر

گری خود اقتصاد کشور به دست فعا ن واقعی کن سپرده شود و دولت نقش تصدی      

های مدیریتی و   را به نقش نظارتی تبدل نماید تا ضااامن بهره گیری از توانمندی        

صاد، دولت با فراغ بال به وظایف             سازی اقت صی در توانمند صو صی بخش خ ص تخ

 خود در قبال مردم و جامعه عمل نماید. حاکمیتی

صورت گرفت،  7935کشور که در سال  یرسم یسرشمار نیبر اساس کخر

 درصد از جمعیت کشور( 21/2حدود ) نفر 4157614معادل  یتیاستان فارس با جمع

  سهارمین استان بزرگ کشور کیلومتر مربع 766221با مساحتی در حدود و 

 نیقابل کشت وجود دارد که از ا یهکتار اراض 77635377استان فارس  7باشد.می

به  یرفته و مابق یو باغ یزراع اهانیکشت گ ری( ز%6/76هکتار ) 7915311 زانیم

تن محصو ت میلیون  3/6 دیباشد. فارس با تولیکب بدون استفاده م نیعدم تام لیدل

 11/2وم کشور( و )رتبه د یراعتن محصو ت ز میلیون 7/1)رتبه اول کشور( و  یباغ

                                              
 7935سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مرکز کمار ایران،  7
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تن محصو ت  میلیون 1/72کشور(، جمعاً  سهارم)رتبه  یتن محصو ت دام میلیون

. از مزایای استان کشور را دارد یکشاورز داتیاز تول یدرصد 3/3سهم  ،یکشاورز

واحد صنعتی به بهره برداری رسیده  4396در حوزه صنعت و معدن وجود حدود 

ناحیه صنعتی مصوب )رتبه دوم کشور(، منطقه شهرک و  12)رتبه پنجم کشور(، 

 519هکتار،  6652هکتار و قابل توسعه تا  7922ویژه اقتصادی شیراز با وسعت 

میلیارد تن، رتبه دوم سنگ  9/6معدن دارای پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی 

درصد( و رتبه اول ذخایر و استخراج خاک نسوز و صنعتی در  62تزئینی کشور )

 باشد.درصد( می 32)حدود  کشور

ا کباد بهای نفتی سروستان و سعادتمیداندر حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، 

کیلومتر مربع، یک میلیارد و سهارصد و دو میلیون بشکه نفت، در استان  646وسعت 

زاخور،  دیباغون، سف دیسف گان،یهال یگاز نیادیبا وجود م نیوجود دارد. همچن

 یزگا نیادیم رهیرتبه دوم ذخ ،بست گردان، بند و ،یو د یا، وراوتابناک، شانول، هم

)منبع: سیمای عمومی و اقتصادی استان فارس پورتال  را دارد هیکشور بعد از عسلو

  .6استانداری فارس(

ا هوضعیت سرمایه گذاری در استان فارس اگرسه در مقایسه با برخی از استان

ی زیادی که استان در ابعاد استفاده نشده تر است اما ظرفیت هایامیدوار کننده

گوناگون گردشگری، صنعت و معدن، بخش خدماتی و زیربنایی دارد هنوز فاصله 

 یاهلیاز پتانس یبا برخوردار استان فارسشود. زیادی تا سطح مطلوب احساس می

  یمناسب اقتصاد یراهبردها میدر صورت تنظ یو گردشگر ی، کشاورزیصنعت

 یو خارج یداخل یهاهیشده در جهت جذب سرما جادیا یهاتیظرفتواند از یم

 برخوردار گردد.

های خاص، گذاری و به صورت موردی در زمینهتاکنون در زمینه سرمایه

مطالعاتی در سطح کشور صورت پذیرفته است. نوکوری مقاله حاضر شناسایی موانع 

بندی این موانع از دید و مشکالت از دید مسئو ن امر استانی و بررسی و اولویت

گذاران و فعا ن اقتصادی استان فارس به صورت جامع و میدانی با طراحی سرمایه

این  باشد. برسوا ت و توزیع پرسشنامه و به نوعی مصاحبه نیمه ساختار یافته می

های همه جانبه اساس در این تحقیق با توجه به شرایط خاص زمانی به لحاظ تحریم
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و تنوب  اریبس یهاتیسرا با وجود مز نکهیاشرایط خاص حاکم بر کن و علیه کشور و 

ارزش  دیدر استان فارس کن طور که با یو خدمات یو صنعت یمحصو ت کشاورز

، رفتهیصورت نپذ شرویپ یهااستان ریبا سا سهیها در مقابخش نیا ستهیافزوده شا

در سطح استان با کن جذب  یکارهاو راه یگذارهیرماموانع س تاتالش شده است 

 مورد ینظران اقتصاد صورت گرفته و نظرات صاحب یو تجرب یاتکاء به مطالعات نظر

د. شخواهد پرداخت  پیشینه تحقیقو مبانی نظری به  ادامه. در ردیقرار گ بررسی

 .خواهد شد یبررسجامعه کماری، ابزار تجزیه و تحلیل و نتایج  روش تحقیق، سپس

 تحقیقادبیات و مبانی نظری  -1

سرما  هاهیدر مورد نظر متعددی هایپژوهش صورت گرفته، که    گذاریهیو الگوهای 

صادهای پ  صاد بازار، از   یم ایشرفته یاکثر کنها مربوط به اقت شد که اتکاء کنها به اقت با

عدم وجود بازارهای   لیبارز کنهاست. در کشورهای در حال توسعه، به دل    هاییژگیو

سب، اختال ت ا  یمال   ،یمبادله خارج هایتیاثر محدود شده در  جادیبا کارکرد منا

شکاف عم  کمبود  به هایگذاری و مدلهیسرما  هایهینظر نیب یقیاطالعات کماری، 

س  هایهیامر کاربرد نظر نای که دارد، وجود رفته کار شکل      کیکال صادی را با م اقت

 (.7314)بلجر و خان،  سازدیروبرو م

  در یمهم اری نقش بسااا هی سااارما  یینها  اییکار  اری معتقدند مع   نزیک روانیپ

ه دو ب نزیک هیبر اساس نظر  یگذارهیبه سرما  میدارد. تصم  یگذارهیسرما  ماتیتصم 

  ییکه در واقع همان کارک یگذار هیاز سرما یناش یدارد: نخست بازده یعامل بستگ

  ریفرصاات ذخا یهانهیهز یابیزار اریاساات، دوم: بهره که مع یگذار هیساارما یینها

مربوط به اصل شتاب است که      یگذارهیدرباره سرما  گریمهم د هینظرموجود است.  

شد. در تحل    نیاول سط کالرک مطرح  ضا برا      لیبار تو ساده، تقا   یکا ها یشتاب 

ه دارد، ب یبسااتگ یدر سااطح درکمد مل رییتغ زانیبه م نکهیافزون بر ا ،یاهیساارما

سرما    یعنی یگریعامل د سبت  سرم    بیضر  ای دیبه تول هین سط  سته  و زین هیامتو اب

ست.  ساده، نظر    هیبعد از نظر ا شکل گرفت. بر   هیسرما  یموجود لیتعد هیشتاب 

ساس نظر  سرما  رییتغ ه،یسرما  یموجود لیتعد هیا سطح درکمد    یگذارهیحجم  با 

 دوره وقفه، رابطه عکس دارد. کیبا  هیسرما یو با حجم موجود میرابطه مستق یمل
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س  یگذار هیسرما  هینظر   متیاز ق یرا به عنوان تابع یگذارهیسرما  ک،ینئوکال

ورگنسااون کن را مطرح کرده،  یکه  هینظر نیکند. در ایمشااخم م هیساارما ینسااب

سطح تول  یگذار هیسرما  سرما  نهیبا هز یو به طور منف دیبه طور مثبت با   هیاجاره 

 (.7332، 9)یورگنسون مرتبط است

ساس مدل  بر س   کیتئور یهاا ند توانیم یو مال یپول یهااست یاقتصاد کالن، 

ه  ساد یهارا متأثر کنند. در مدل یگذارهیسرما ،بهرهنرخ کاهش  ای شیافزا قیاز طر

IS LM تاسیس کیمخارج دولت، به عنوان  شیافزا ایدولت  یگذارهیسرما شیافزا  

بخش  یگذار هی سااارما  کاهش  جه ینرخ بهره و در نت شیباعث افزا   یانبسااااط یمال 

سرما  یگذارهیسرما  گریشود. به عبارت د یم یخصوص     یخصوص   یگذارهیدولت از 

د توانگذاری دولتی هم میسااارمایه .ونددیپیبه وقوب م یجبر ینیگزیکاهد و جایم

و هم  گذاری بخش خصاوصای به شامار کید    به عنوان یک مکمل و مشاو  سارمایه  

ند به عنوان یک جانشاااین موجب کاهش سااارمایه          می گذاری از جانب بخش    توا

خصوصی گردد. اگر دولت به عنوان سرمایه گذار برای رقابت با بخش خصوصی وارد    

شااود، به عنوان جایگزینی قدرتمند برای بخش خصااوصاای عمل خواهد نمود )اثر  

یه    4یا جانشاااینی جبری   ایتخلیه  ما اگر سااارما ش دولتی در حیطه   گذاری بخ (. ا

ها و غیره صاااورت   ها، بنادر، راه  ها، بزرگراه کا های عمومی مانند احداث فرودگاه       

گذاری خصاااوصااای عمل خواهد نمود گیرد، به عنوان بخش مکمل برای سااارمایه

 (.7911)برانسون، 

 های سیاست پولی اقتصاد کالن بر اعتبارات و تسهیالت بانکی در قالب نظریه

گذارند. برای این منظور از طریق ایجاد تسهیالت  زم خصوصی اثر میگذاری سرمایه

گذاری مانند تغییر در نرخ های سرمایهدر زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه

 یابد )همان منبع(.گذاری افزایش میذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد، سرمایه

 ت و تسهیالت به یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازا

گذاری گذاران به جای تضمین قراردادها در سارسوب ایجاد امنیت سرمایهسرمایه

گذاری کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج له نه تنها به سرمایهأاست. این مس

ذاری گمیدان سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی واردشدن سرمایه

گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء گذار نبوده و صرفاً با بهرهشده اند که سرمایه
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اند. ارائه ارز ارزان استفاده از امتیازات و تسهیالت اعطایی، اقدام به فعالیت کرده

له، أهای مختلف زمینه ساز ایجاد رانت است. این مسقیمت، تسهیالت بانکی و معافیت

 .ل کرده استتولید را دسار اختال گذاری وروند سرمایه

 گذاری بخشنرخ تورم داخلی از جمله متغیرهایی است که بر تقاضای سرمایه

گذاری بخش خصوصی مؤثر است. تورم لجام گسیخته، تأثیر منفی بر سرمایه

ش یابد و بخهای تولیدی افزایش میخصوصی دارد. در نرخ تورم با  ریسک فعالیت

 کند و در نتیجه منابع را از یسوداگری اقتصاد را با سود سرشاری مواجه م

 هایگذاری به سمت خدمات کاذب، احتکار و فعالیتهای تولیدی و سرمایهفعالیت

یابد )مایر، گذاری خصوصی کاهش میدهد و سرمایهبازده سو  میتجاری زود

7351.) 

اقتصاد کالن بر پنج شاخم نرخ  طیمح فیو توص فیبه طور معمول در تعر

د. شویها توجه متراز پرداخت تیدولت و وضع یمال تیتورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضع

در سطح  یناخالم داخل دیتول زا یبودجه به صورت نسب یکه کسر یدر صورت

و  یتارز رقاب یباشد و نرخ واقع ینیشبیکم و قابل پ زیباشد و نرخ تورم ن یمعقول

ها مناسب رشد و توسعه نرخ بهره و تراز پرداخت تیو وضع یطح تعادلبه س کینزد

ا که ب یدر صورت یخواهد داشت. ول یبا ثبات طیاقتصاد کالن شرا طیباشند، مح

ارز  ینرخ واقع دینوسانات شد دار،یو ناپا ندهیبودجه فزا یتورم و کسر یبا  یهانرخ

اقتصاد کالن با  طیگفت که مح میخواه میها مواجه باشپرداخت مزمن تراز یو کسر

، 5لئو)پا گذارندیم یگذارهیسرما یرو یمنف ریو تاث همراه است یثباتیب طیشرا

تواند از طریق نظام بانکی یا بازارهای مالی وارد جریان کار و انداز میپس .(6226

انداز ملی تولید شود و به صورت فزاینده درکمد ملی را افزایش دهد. در واقع پس

کید، زیرا بازده کن برای اقتصاد ملی در گذاری به حساب میترین منبع سرمایهبه

 با ترین سطح قرار دارد.

است که در  نیوجود دارد و کن ا یگذارهیدر مورد سرما یگرید هینظر

  یبرا یادیها ناقم است و موانع زرساختیکه ز در حال توسعه یکشورها

  یبازده شیتواند با افزایدولت م یگذارهیوجود دارد، سرما یگذارهیسرما

                                              
5 Paul 
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مؤثر  واملکند. ع ایمه یبخش خصوص یگذارهیسرما یرا برا نهیزم ،یگذارهیسرما

شود. از عوامل یم میبه دو دسته شناخته شده و نامشخم تقس گذاریهیبر سرما

در حال  یرسد کشورهای. به نظر مستین یریگقابل اندازه یشناخته شده برخ

 یاند، ولاقتصاد انجام داده یها یزیکه در برنامه ر ییه رغم تمام تالش هاتوسعه، ب

و استفاده مطلوب  کارکمد لیدر خصوص تشک افتهیتوسعه  ینسبت به کشورها

دسار دور باطل هستند، لذا  یو به نوع ستندیبرخوردار ن یمناسب تیاز موقع هیسرما

ار که مشکل در ساخت رسدیبه نظر م یاجتماب پساواشنگتن ینظر یبر اساس مبان

به دو  گذاریهیسرما یبرا میهنگام تصم گذارهیکشورها است. سرما نیا ینهادها

و ا هیکه سرما یاقابل قبول پروژه یاز سودکور نانیدارد: نخست، اطم ازینان نیاطم

 ،ینظام ،یاسیاز عدم تعرض س نانیشود. دوم، اطمیم یمال نیکن تأم لهیبه وس

 (. 7911)نورث،  او هیسرما به...  و یحقوق

 اندتعاملی الگوهای نهادها. اندبازی نهادها قواعد جدید، نهادگرایان در رویکرد

 تحت مردم که قواعدی تعریف. سازدمقید می را کنها و بوده حاکم افراد روابط بر که

 به که قواعدی سون. است دشوار شدت کنند، بهمی تعامل ایجامعه هر در قواعد کن

 رسمی غیر رسمی، هنجارهای اجتماعی هایمیثا  مکتوب، قوانین رود شاملمی کار

 نهادها کنیممی فکر اغلب ما. است جهان دربارة مشترک و باورهای رفتاری

 رنظ به واضح اندازه همان به هستند اما فرد منزلة به رفتار افراد بر هاییمحدودیت

 یریگشکل سگونگی نهادها که است ترمهم بشر تبیین رفتار برای اغلب و رسدمی

 هم را کرد خواهند رفتار مردم سایر سگونه اینکه درباره افراد نظرات و باورها

 نا اطمینانی دهندة کاهش نهادها دیگر، عبارت (. به7911 نورث،)کند می ساختارمند

 لیلتح به نهادها سگونگی ورود اما مسأله اصلی،. یکدیگرند با تعامل در جامعه افراد

 نظری، دستگاه تا باشد همراه دو ویژگی با بایستورود، می این. است اقتصادی

 اهیمیمف. است کن پذیری اول، عینیت ویژگی. باشد داشته را تبیین در  زم کارکمدی

 ذهنی و مفاهیمی غیره اساساً و نهایی درکمد نهایی، مطلوبیت نهایی، هزینة همچون

 روضات،مف نظرگرفتن یکسری در با اقتصادی، هایتحلیل در اند وبوده ناپذیر مشاهده

 بنگاه، تولید سطح در مثال، برای. شوندمی گیریاندازه واقعی، غیر عمدتاً هم کن

های بحسا در متغیر این و شودمی برکورد تولید تابع ابتدایی فرض اساس بر نهایی

 رو، این از. شناسندنمی را کن حتی ها،بنگاه از بسیاری و شودنمی مشاهده بنگاه

 در ی،پذیرکزمون قابلیت معنای به پذیریعینیت منظر از نهایی، واحد گفتنی است
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  اول ویژگی با که دوم، ویژگی. است همراه جدی هایضعف اقتصادی با تحلیل

 یک ازانپرد نظریه بین در مفاهیم از یکسان داشتن تلقی ضرورت نیست، ارتباطبی

 شکلم دسار کن با قدیم نهادگرایی که اندیشة است موضوعی این است. نظری دستگاه

 هایبرداشت با رشته این میان اقتصاددانان هاپدیده تحلیل در نهادها ورود نحوة و بود

 همسنگ قدرت نظریة تا طبقة مرفه از وبلن هایتحلیل. است نبوده همراه یکسان

 تاس کن واقعیت اما .شودمی جمع یکسان نظری قالب یک در سختی به گالبرایت

 پذیرمشاهده را اقتصادی، کن عملکرد به نهادها ورود هنگام به نهادگرایی جدید که

 .(پذیرد )همان منبعمی صورت طریق دو از امر این. بخشدمی عینیت و کندمی

اطالعات  وجود فرض نئوکالسیک، رویکرد سهارسوب در :مبادله های هزینه( الف

 که نک نتیجه. سازدمی منتفی را مبادله طرفین طلبی فرصت هرگونه زمینة کامل،

 نبدو مبادله و بینندنمی مبادله مورد در هزینه صرف به مبادله ضرورتی طرفین

 ودوج و نبوده برخوردار یکسانی اطالعات از طرفین دنیای واقعی در اما،. است هزینه

به  انکنندگ مبادله بنابراین،. است طلبیبروز فرصت ساز زمینه نامتقارن اطالعات

 بکس برای هزینه صرف به مقابل، ناگزیر طرف طلبیفرصت از جلوگیری منظور

 جدید، نهادگرایی نگاه رو؛ در از این. است مبادله هایهزینه همان که انداطالعات

شامل  که اطالعات است( کسب)ی هزینه سنگینی مبادله، هایهزینه فهم کلید

کننده  های حمایتهزینه و مبادله مورد اقالم با ارزش هایویژگی سنجش هایهزینه

 همان منبع(.)قراردادهاست  اجرای و هدایت و حقو 

 عالئم ها،نامه ضمانت ها،تعهدنامه قبیل از اقداماتی :شرایطی سنین نتیجة

  و سنجیزمان مطالعات درجه بندی، و بندیبه دسته یافته تخصیم منابع تجاری،

 فرایند نظام البته، کل و گریداوری، واسطه کارگزاران، تعهدات سنجیحرکت

 است نظارت اعمال و گیریاندازه امر فراگیر حضور کننده منعکس همگی دادرسی،

 رکنقد مبادله هایهزینه مواقع گاهی که است ضروری نکته بدین (. توجه22 همان،)

  .ببرد سؤال زیر را مبادله اصل تواندکه می شودمی زیاد

 و کار از اعم تولید، هاینهاده تبدیل هابنگاه فعالیت فرکیند :تبدیل هایب( هزینه

 اییههزینه صرف نیازمند فرایند، این. است بازار در فروش قابل به کا های سرمایه،

 ترکیب و وزن رنگ، اندازه، قبیل از کا ها فیزیکی هایویژگی کنندة که تعیین است
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 وصیاتخص نیز و تولیدی فنون و فناوری انتخاب از متأثر همه، این است که شیمیایی

 است. شده گذاریهدف که مشتریانی است و بازار

کننده  تعیین و اساسی نقش بر نهادها، زمینه در شده انجام مطالعات اغلب

. نندکمی تأکید اقتصادی گذاری و توسعهسرمایه روند در غیررسمی و رسمی نهادهای

 شورهاک در اقتصادی توسعه بر نهادها تأثیر تجربی منظور بررسی به مطالعات این در

 الگوها این در. است شده استفاده متعددی از الگوهای جهان مختلف مناطق و

 کزادی دولت، عملکرد مالکیت، حقو  شاخم امنیت نظیر مختلفی هایشاخم

 تا دهش گرفته کار به غیره و سیاسی سیاسی، ثبات فشارهای دولت، اندازه سیاسی،

 ا،هروش و تعاریف در تفاوت وجود با .کید دست به نهادها عملکرد از عینی مقیاسی

 و توسعه در غیررسمی رسمی و نهادهای کننده تعیین نقش و اهمیت مورد در

 .دارد وجود نظر اتفا  اقتصادی، شکوفایی

 مروری بر پیشینه تحقیق -5

و جهان صورت گرفته است  رانیدر اقتصاد ا یگذارهیسرما نهیدر زم یادیمطالعات ز

 شود:یاز کنها اشاره م یکه در ادامه به برخ

 مطالعات داخلی -5-2

 هیهمزمان سرما ریتاث ی( در مقاله خود تحت عنوان بررس7931) و همکاران یکازرون

 اب رانیا یاستان ها یشد اقتصادربر  ینیو نرخ شهرنش یخارج میمستق یگذار

که اندازه دولت،  افتندی( درGMM)افتهی میتعم یگشتاوردها استفاده از مدل

 یمنف ریتاث ینیاثر مثبت و و نرخ شهر نش یانسان هیشاخم سرما ه،یسرما یموجود

 .کشور دارد یاستان ها یبر رشد اقتصاد

 یگذار هیعوامل موثر بر سرما یپژوهش ی( ط7931) یو شکر ییوگاس یبرق       

بردرکمد با  اتیبر نقش مال دیرا با تاک 7922-7935 یسالها یط رانیدر ا یخارج

کنها نشان دهنده کن است که  جیکردند. نتا یبررس یفاز ونیاستفاده از مدل رگرس

 یخارج میمستق یگذار هیبر سرما یدار یمعن ریتاث یبر در کمد به صورت منف اتیمال

 اثر مثبت و یانانس هیو سرما تیتجارت کزاد، جمع ،یناخالم داخل دیتول یندارد ول

 دارند. یخارج میمستق یگذار هیسرما یرو ینرخ تورم اثر منف

گذاری اثر سرمایه»( در مقاله خود تحت عنوان 7932جهان گرد و همکاران )       

ورهای در کشدریافتند که « مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجو 
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خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم 

 وضوبم های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که اینتکنولوژی

برای کشورهای در حال توسعه لزوما سنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد 

بر رشد (FDI)  خارجی مستقیم گذاریسرمایه تاثیر در این تحقیق به بررسی داشت.

با   (Conditional Convergence) مشروط اقتصادی ایران در شرایط همگرایی

به همراه کزمون  (ARDL) توزیعی هایاستفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه

پرداخت  6274تا  7312های ( طی سال6227های پسران، شین و اسمیت )کرانه

 گذاری مستقیم خارجییهحاکی از کن است که اثر سرماکنها نتایج تخمین  شده است.

بر رشد اقتصادی در سارسوب مدل رشد بسط یافته پاجو  و در حالت همگرایی 

بنابراین جهت استفاده و  مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است

گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصالح، کارامد و موثر از سرمایه

های مولد که دارای ارزش افزوده با یی هستند را ی و بخشقابلیت جذب تکنولوژ

 .ها هدایت کردشناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش

گذاری صنعتی در های سرمایه( به شناسایی اولویت7932رضایی و همکاران )

فعالیت صنعتی کشور از روش پنل دیتا در دوره  36ایران با استفاده از تابع تولید 

های صنایع معدنی و با تاکید بر رشد ارزش افزوده دریافتند که فعالیت 36-7915

گذاری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد صنایع پایین دستی کنها به ازای یک واحد سرمایه

گذاری در این دست از صنایع های کنها تاکیدی بر اهمیت سرمایهکند و یافتهمی

 است.

موانع توسااعه  یبررساا» ود تحت عنواندر مقاله خ (7939) وفا و معمارزاده

موانع  یرگی عوامل و اندازه یبه منظور بررساا« در کشااور ییربنایز گذاریهیساارما

  جیتااستفاده کردند و ن  کرتیل اینهیپنج گز فیاز ابزار پرسشنامه در قالب ط   یقانون

شان داد که موانع قانون  قیتحق سرما  میتخص  ،یکنها ن  عدم توجه ،گذاریهیو جذب 

  شاافاف ن،یها، عدم ثبات قوانثبت شاارکت ی، موانع قانونیقانون هایساااختریبه ز

  لمللیا نیب نیقوان ،یمیتحر نیقوان ،گذاریهیسرما  تیعدم وجود امن ن،ینبودن قوان

هان    نیو قوان یبانک  جارت ج قانون  نیتربه عنوان مهم  یت موفق  یدر اجرا یموانع 

شمار م    ییبناریز گذاریهیسرما  شور به  شو  یاز الزامات مهم برا یکی .روندیدر ک  قیت
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صاد  تیفراهم کردن امن ،گذاری هیسرما  یبرا یردولتیبخش غ  تیو به دنبال کن امن یاقت

 (. 7912است)رهبر و همکاران، یاقتصاد نیفعال یبرا گذاری هیسرما
 

 

 

 

 مطالعات خارجی -5-1

 میمستق یگذار هیخود موانع سرما( در مقاله 6273)2شیطار  محبوب و جانگ وان

 ن نشا جیقرار دادند که نتا یدر صنعت بر  کشور بنگالدش را مورد بررس یخارج

در  یخارج میمستق یگذار هیمانع سرما نیاثرگذارتر یاسیس یدهد که جنبه ها یم

ل عوام نیمهمتر یو نظارت یاعاجتم ،یاقتصاد یبخش بر  است و بعد از کن جنبه ها

قال انت ستمیس ،ی/ اجاره، فساد ادار نیتملک زم ،یفرد یفاکتورها نیهستند. از ب

 تیدر بخش بر  است. ساختار مالک یخارج یگذار هیسرما یگاز نامناسب موانع اصل

  دارد. تیاهم یخارج میمستق یگذار هیانجام سرما یبرا ماتیتصم یدر رتبه بند زین

 یارگذهیبودجه و سرما یکسر نیرابطه ب یبه بررس یا( در مقاله6272) 1لئسامو     

زمون و ک یبردار یخطا حیبا استفاده از روش تصح ایدر اقتصاد تانزان یبخش خصوص

 کیوجود  انگریب جیپرداخته است. نتا 7312-6276در دوره  وهانسونی یهمجع

 لیاز قب یمورد بررس یاهریو متغ یخصوص یگذارهیسرما نیرابطه بلند مدت ب

خش ب یگذارهیسرما یرانبودجه دولت باعث برون یدولت است و کسربودجه  یکسر

 شده است. یخصوص

( در مقاله خود و در قالب دو مدل شتاب انعطاف پذیر 6276) 1توماس مونتالی

های ساختاری و نهادی منطقه جنوب به بررسی ویژگی 3و مدل کالسیکی یورگنسون

حاصل از پژوهش وی نشان داد که گذاری پرداخت که نتایج کفریقا جهت سرمایه

گذاری(، اندازه بازار، مسائل کالن اقتصادی از جمله عدم اطمینان )امنیت سرمایه

های حمل و نقل و ارتباطات به عنوان عدم دسترسی به سرمایه و زیرساخت

 گذاری خصوصی در ناحیه جنوب کفریقا محسوب های مهم سرمایهمحدودیت

 شوند.می

                                              
6 Mahbub,T & Jongwanich, J 

7 Samwel 
8 Munthali 
9 Flexible Accelerator and Jorgenson’s Neoclassical Model 
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 گذاریهی( موانع جذب سرما6221) 72سارت یج لیدن ریو پ یمونتیاز نایمار

کردند و به  یدر حال توسعه را بررس یدرکشورها یاسیبحران س طیدر شرا یداخل

شود مخاطرات یم یخصوص گذاریهیکه کنچه که مانع از سرما دندیرس جهینت نیا

 ست.ا طیشرا نیدر ا تیو عدم تعهد به مالک گذاریهیسرما تیو سلب مالک یاسیس

 روش تحقیق -3

نظر به اینکه روش انجام این پژوهش میدانی است، پژوهش مذکور از نظر هدف در 

باشد. زمانی پژوهش به صورت اکتشافی های اکتشافی و کاربردی میحیطه پژوهش

ای که پژوهشگر با کن روبرو است، اطالعات زیادی شود که در مورد پدیدهانجام می

اطالعاتی در مورد اینکه سگونه مسائل مشابه با موضوب پژوهش وجود نداشته باشد یا 

ا هاند، دراختیار نباشد. هدف این پژوهش، یافتن الگوها، فرضیهدر گذشته حل شده

(. از سوی 6221گیرند )نویل، های بعدی قرار میهایی است که مبنای پژوهشیا ایده

 هایای و نیز روشکتابخانهدیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش مطالعه 

میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش 

های پیمایشی است. جهت بررسی دیدگاه-ها، یک پژوهش توصیفیگردکوری داده

استفاده  77گذاری نیز از تکنیک و روش دلفینظران در حوزه سرمایهجمع صاحب

 شده است.

گیری، از نوب کاربردی است. هدف نهایی در پژوهش ظر جهتمسأله پژوهش از ن

کاربردی، بهبود درک نسبت به مسأله فراروی محقق و یافتن راه حلی برای کن، 

های پژوهش عملی بوده و برای مدیران باشد. هدف دیگر کن است که یافتهمی

وهش حاضر (. در پژ7937سازمان، معنادرا و ارزشمند باشد )دانایی فرد و همکاران، 

های مصاحبه نیمه ساختار تالش شده است با کمک روش دلفی و با استفاده از روش

یافته با خبرگان و پرسشنامه، به یک مدل مفهومی )تئوری( درباره عواملی که سبب 

 .شود، دست یابیمگذاری در استان فارس میگذاران به سرمایهعدم تمایل سرمایه

                                              
10 Azzimonti, M. & Sarte, P 

11 Delphi Method 
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 گذارانای به سرمایهبه دست کمده، پرسشنامه سپس تالش شده که بر اساس مدل

 داده شود تا به نوعی اعتبار مدل سنجیده شود. 

 تقسیم  76دسته کیفی، کمی و ترکیبی 9پذیری، به پژوهش از نظر کمیت

 های کمی و کیفی به شوند. منظور از روش ترکیبی، ترکیب روش شناسیمی

(. پژوهش ترکیبی 7937فرد و همکاران، های مختلف است )داناییها و با درجهشیوه

های کیفی و کمی یک روش شناسی است برای گرد کوری، تحلیل و کمیختن روش»

ها، به منظور دستیابی به درک بهتری از مسأله ای از پژوهشدر یک مجموعه

پذیری در دسته (. پژوهش حاضر از نظر کمیت6225، 79)سوانس و هولتن« پژوهش

گیرد. به این صورت که بخش نخست پژوهش کنونی، رار میهای ترکیبی قپژوهش

یفی های کشود، در دسته پژوهشکه شامل مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه دلفی می

 گیرد. قرار می

 گذاران و مصاحبه با کنها و بخش دوم پژوهش که شامل پرسشنامه سرمایه

شده است، در دسته « ای خاکستریتحلیل رابطه»بندی نظرات کنها با روشاولویت

پردازند بینی میهای کمی به تبیین و پیشگیرد. پژوهشهای کمی قرار میپژوهش

فرد و همکاران، متمرکزند )دانایی 74های کیفی به اکتشاف و درک موضوبو پژوهش

باشند اما باید توجه کرد می 7934و  7939های (. قلمرو زمانی پژوهش، سال7937

ذاران گهایی که از سرمایهگان پیشنهاد گردیده است و پاسخکه عواملی که توسط خبر

هایی قرار گرفته باشد که کنها در دریافت شده است، ممکن است تحت تأثیر تجربه

 اند.سال اخیر کسب نموده 75-72

 جامعه آماری -3-2

جامعه کماری زیر تفکیک  6باشد که به جامعه کماری این پژوهش استان فارس می

 شود:می

جامعه کماری نخست، با استفاده از روش دلفی، شامل تمام خبرگان کشوری 

های مرتبط با کن گذاری و موضوباست که دارای دانش و تجربه در رابطه با سرمایه

 گیرند:دسته زیر قرار می 9باشند. این خبرگان حداقل در یکی از 

                                              
12 Mixed Methods Research 

13 Swanson & Holton 

14 Exploration & Understanding  
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ی شهرداری، شوراگذاری )استانداری، مسئو ن استانی و شهری مرتبط با سرمایه .7

 شهر و ...(

 ای و ...(های مشاورهگذاری )استادان دانشگاه، شرکتمتخصصان حوزه سرمایه .6

گذارانی که در این زمینه به عنوان صاحب نظر به شمار کن دسته از سرمایه .9

 روند.می

 جامعه کماری دوم، شامل تمامی افرادی است که در استان فارس و شیراز و 

های مختلف صنعتی، خدماتی، کشاورزی و ... مشغول ر زمینههای صنعتی دشهرک

 به فعالیت هستند.

 روش و طرح نمونه برداری -3-1

کند که بفهمد که پژوهش انجام        های گوناگون پژوهش، به فرد کمک می    کگاهی از روش 

های درساات و شااده، از منابع معتبری ساارسشاامه گرفته اساات و اینکه داده ها به شاایوه 

 (. 6221، 75اند)گرینروری و تحلیل شدهمناسبی گردک

گیری انجام شده است. یک بار برای انتخاب مرتبه نمونه 6در این پژوهش، 

-خبرگانی که با روش دلفی نظراتشان گردکوری شده و یک بار برای انتخاب سرمایه

گیری، از مرتبه نمونه 6گذارانی که پرسشنامه نهایی به کنها داده شده است. در هر 

، نایاب )یا که جامعه کماری مورد پژوهشاستفاده شد. زمانی 72هدفمند قضاوتیروش 

ی گیرکمیاب( باشد، یافتن مکان و یا به کار گماشتن کنها دشوار باشد، از نمونه

های (. این روش، جزء روش6225، 71شود )سوانس و هولتنهدفمند استفاده می

، 73دمات اجتماعی شهر فرفکسباشد )اداره خمی 71«برداری غیر احتمالینمونه»

ها به صورت غیر تصادفی و براساس (. در روش قضاوتی )هدفمند(، نمونه6276

                                              
15 Greener 

16 Judgmental / Purposeful = Purposive 

17 Swanson & Holton 

18 Nonprobability Sampling  

19 Fairfax Country Department of Neighborhood And Community Services 
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، 67و همکاران به نقل از لیتام 62شوند )فریهای خاصی که دارند، برگزیده میویژگی

روری های ضشوند که بتوانند به پرسشای انتخاب میها، به گونه(. این ویژگی6221

(. این 6221، به نقل از لیتام، 69، پاسخ دهند )مک نیلی66موضوب خاصیدر رابطه با 

روش زمانی مفید است که پژوهشگر بخواهد بخش کوسکی از یک جامعه بزرگ را 

مورد مطالعه قرار دهد که اعضای کن بخش کوسک به کسانی قابل دستیابی باشند، 

به نقل از لیتام،  64یاما شمارش تمام اعضای جامعه بزرگ، تقریبا غیرممکن باشد )بب

 گذارانی که در سراسر استان تمایل(. با توجه به اینکه شناسایی تمامی سرمایه6221

های مختلف اقتصاد )کشاورزی، صنعت، خدمات و ...( را گذاری در بخشبه سرمایه

ر بداشته و همچنین توان مالی و تجربه  زم را نیز داشته باشند، بسیار دشوار و زمان

-گذاران با ویژگیهمین دلیل، روش هدفمند قضاوتی برای انتخاب سرمایه است، به

 های مناسب، مورد استفاده قرار گرفته است.
 

 حجم نمونه و روش محاسبه -3-1-2

گذاران توضاایح داده  در زیر، روش محاساابه حجم نمونه برای گروه دلفی و ساارمایه

 .شودمی

 خبرگان(حجم نمونه برای گروه دلفی )تعداد  -3-1-2-2

نفر به عنوان خبره برای دور نخست دلفی برگزیده شدند. در  76در این پژوهش، 

نفر در نظر  71تا  72ادبیات مربوط به روش دلفی، معمو ً تعداد خبرگان را بین 

در پژوهش خود برای تعیین تعداد  62(. ملن6224، 65گیرند )اکلی و پاولوسکیمی

های گوناگون پرداخته ن(، به مرور پژوهشمناسب برای اعضای گروه دلفی )خبرگا

 شود.که در زیر به برخی از کنها اشاره می

 

                                              
20 Frey et al. 
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 تعداد مناسب اعضای گروه دلفی: 2جدول 

Table 1: Appropriate number of delphi group members 

 باشد.نفر می 1حداقل تعداد مناسب برای خبرگان، (7311) 61لینسون

 نفر است. 76تا  1معمو ً تعداد اعضای گروه دلفی،  (7314) 61کاوالی اسفورزا و ارتو نو

 نفر است. 76تا  1تعداد بهینه اعضای گروه دلفی،  (6226) 63فیلیپس

 (6229مأخذ: )ملن،          

Source: (Mullen,2003 ) 

 

 حجم نمونه برای سرمایه گذاران -3-1-2-1

ر شهرک صنعتی شیراز و دیگگذاران و فعالین صنوف مختلف مستقر در تعداد سرمایه

های مختلف در محدوده استان فارس و شهر شیراز، گذاران فعال در زمینهسرمایه

دهند. با توجه به اینکه نفر بوده که جامعه کماری پژوهش را تشکیل می 7622حدوداً 

تنها برخی از این افراد، دارای تمامی شرایط  زم برای پر کردن پرسشنامه هستند، 

ر کن شد که با روش هدفمند قضاوتی، هر کسی را که دارای شرایط  زم تصمیم ب

برای پر کردن پرسشنامه است را مشخم نماییم. افراد واجد شرایط برگزیده شده، 

 های زیر باشند:  ا مکان باید دارای ویژگیحتی

 گذاریتوانایی مالی برای انجام سرمایه -

انجام پروژه )سه در استان فارس و سه در گذاری یا مذاکره برای سابقه سرمایه -

 دیگر مناطق ایران یا دنیا(

 گذاری و انواب کنکگاهی کامل از مفهوم سرمایه -

های ذیربط )شهرداری، سازمان صنعت، معدن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با ارگان -

 و تجارت، اتا  بازرگانی و ...( و کشنایی با قوانین و مقررات کنها

یی فنی )خالقیت و ابتکار و ...(، توانایی تجهیزاتی )دارای ماشین دارا بودن توانا -

 ک ت مورد نظر و ...(، نیروی انسانی و ... 
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28 Cavalli – Sforza & Ortolano 

29 Phillips  



 719   ع جذب سرمایه گذاری در استان فارس     شناسایی موان

 ابزار تجزیه وتحلیل -3-1-1

برای تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان، از روش دلفی و برای تجزیه و تحلیل نظرات 

 شود. یای خاکستری استفاده مگذاران، از روش تحلیل رابطهسرمایه

 روش دلفی -3-1-1-2

، 97و همکارانش در شرکت رند 92، توسط ا ف هلمر7352روش دلفی، در اوایل دهه 

(. نام 6221، 96کردند، ایجاد شد )یوسفمی که بر روی یک پروژه دفاعی کارهنگامی

بینی یشتوانسته کینده را پدلفی، از نام پیشگویی در یونان باستان گرفته شده که می

شود که ابتدا توسط ارتش برای این روش، شامل گردکوری نظرات خبرگان میکند. 

، 99بینی تأثیرهای احتمالی جنگ اتمی به کار گرفته شد )تنگاراتینام و ردمنپیش

)در  94ایها و نظرات خبرگان و شاغالن حرفه(. هرجا که به کارگیری قضاوت6221

ید خواهد بود. دلفی، یک فرکیند حوزه مورد نظر( ضروری باشد، استفاده از دلفی مف

گروهی است که شامل ارتباط متقابل میان پژوهشگر و گروهی از خبرگان شناسایی 

شود شده، در ارتباط با موضوعی مشخم است که معمول از راه پرسشنامه اجرا می

 (. دلفی روشی است برای ساختاردهی فرکیند ارتباط گروهی، به 6221)یوسف، 

د مورد نظر به افراد گروه اجازه دهد که با یک مشکل پیچیده روبرو ای که فرکینگونه

ذیر ، زمانی امکان پ«ارتباط ساختار یافته»شوند و به کن بپردازند. دستیابی به این 

 (:6226، 95)لینستون و تراف است که شرایط زیر وجود داشته باشند

ز خبرگان، وجود روشی برای ارائه بازخور درباره اطالعات و دانش دریافت شده ا -7

 داشته باشد.

 روشی برای ارزیابی نظر خبرگان وجود داشته باشد. -6

 خبرگان فرصت داشته باشند تا دیدگاه خود را تغییر دهند. -9

 ناشناس ماندن خبرگان -4
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ای، دلفی را به علت کاربرد سشمگیری که در حوزه پیش بینی دارد، گرسه عده

های دیگر سون ، اما دلفی در حوزهدانندمی« هاپدیده»بینی ای برای پیشرویه

های تاریخی که یا به درستی شناخته شده نیستند های به روز یا دادهگردکوری داده»

های واقعی و شفاف سازی و ایجاد تمایز میان انگیزه»و « باشندیا در دسترس نمی

 (.6226باشد )لینستون و تراف، می« هاهای ادراک شده انسانانگیزه

 ای خاکستریوش تحلیل رابطهر -3-1-1-1

مطرح گردیده است.  92(، نخستین بار توسط دنگGRAای خاکستری )تحلیل رابطه

های گسسته و اطالعات ناقم این تئوری برای حل مسائل مبهم و مسائلی که داده

رود. این تئوری با استفاده از اطالعات نسبتاً کم و با تغییر پذیری دارد به کار می

کند. تئوری های رضایت بخش و مطلوبی را تولید میمعیارها، خروجیبسیار در 

خاکستری، همچون تئوری فازی یک مدل ریاضی اثربخش برای حل مسائل 

های بسیاری بکار گرفته شده و در زمینه نامشخم و مبهم است. این تئوری در زمینه

ار تری بکای خاکسگیری سند معیاره تحت عنوان تحلیل رابطهحل مسائل تصمیم

ای خاکستری جزئی از تئوری خاکستری است که گرفته شده است. تحلیل رابطه

ای بین عوامل و متغیرهایشان برخوردارند، برای حل مسائلی که از روابط پیچیده

های خاکستری الگوریتمی است که روابط گیرد. تئوری سیستممورد استفاده قرار می

ضو مرجع تحلیل نموده و قابلیت استفاده غیرقطعی اعضای یک سیستم را با یک ع

(. در این پژوهش 7313گیری سند معیاره را داراست )دنگ، در حل مسائل تصمیم

 گذارانبندی موانع که از طریق پرسشنامه توسط سرمایهاز این روش برای اولویت

کنیم و اعداد فازی بین صفر و یک توسط فرمول برای شود استفاده میشناسایی می

ترین عامل کوریم و موانع از مهمترین تا کم اهمیتیک از عوامل به دست میهر 

 کارهای  زم ارائه خواهند شد.  ها و راهشوند و به تبع کن سیاستبندی میدسته
 91ای خاکستری، یکی از متدهای به کار رفته در تئوری خاکستریتحلیل رابطه

ند. ککمی با یکدیگر مقایسه می های ارزیابی را به صورتاست. این تئوری، شاخم
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37 Grey Theory 
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گوناکون را براساس  91هایتواند گزینههای اندکی نیاز دارد و میاین روش به داده

ای (. تحلیل رابطه35: 6222، 93های بسیاری مقایسه کند )لی، زو و گوشاخم

تواند از تعداد محدودی داده، یاد بگیرد و روابط خاکستری این ویژگی را دارد که می

(. این روش 67: 6276، 42طی پیچیده را مدل سازی کند )نگپال، یودین و کاورغیرخ

باشد. اگر می 47کلبر اساس میزان شباهت یا تفاوت گزینه مورد نظر با گزینه ایده

کل همسان باشد، یعنی رابطه قوی بین دو گزینه وجود روند تغییر، بین گزینه ایده

اسبات کن ساده و کسان است و استفاده دارد. ویژگی دیگر این روش این است که مح

های کسب و کار که اطالعات به صورت گسسته و ناکامل وجود دارد از کن در محیط

های سنتی که (. اعتبار روش734: 6272، 46باشد )هودر کن وجود دارد، مفید می

 هایی درباره توزیع جمعیتروند، بر پایه پیش فرضهای کماری به کار میبرای تحلیل

تواند بر قابلیت گیری میباشد و اما نمونههای گرفته شده، میواریانس نمونه و

واقعی  کند که در زندگیاطمینان و دقت نتایج تحلیل تأثیر بگذارد. دنگ استد ل می

ن گیری در کهای با  سازگار نیست و یا نمونهشرایطی وجود دارد که یا پیش فرض

 (.6221، 49به صرفه یا قابل توجیه نیست )وو

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -3

های مربوط به هر مرحله دادهتیب در این بخش، برای پاسخگویی به پرسش، به تر

 دهی به های نام برده شده در قبل، پاسخگردکوری شد و با استفاده از روش

 های دریافتی از های پژوهش، انجام گردید. در نهایت نیز تحلیلی از دادهپرسش

 ذاران ارائه شد.گسرمایه

 های پژوهشتحلیل و بررسی پرسش -3-2

 های پژوهش گردکوری شد.های  زم برای پاسخگویی به پرسشدر این بخش، داده

 

                                              
38 Alternatives 

39 Li, Xue & Gu 

40 Nagpal, Uddin, Kaur 

41 Ideal Alternative 

42 Hou 

43 Wu 
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 پرسش نخست پژوهش -3-2-2

 باشند؟گذاری در استان فارس میسه عواملی مانع از جذب سرمایه

م بود بر ایجاد عدبرای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا تعدادی عامل که ممکن 

گذاران مؤثر باشند، از ادبیات استخراج گردید. سپس عوامل مشابه با تمایل سرمایه

رفته تر در نظر گیکدیگر ترکیب شده و یا برخی عوامل، به عنوان جزئی از عامل کلی

ای تغییر داده شدند که متناسب با شدند. پس از کن، عوامل به دست کمده به گونه

شند. در نهایت، از روش دلفی )که در دو دور به پایان رسید( برای استان فارس با

 دستیابی به توافق بر روی این عوامل، استفاده شد.

 

 لفیفهرست عوامل ارائه شده در دور نخست د :1 جدول

Table 2: List of factors presented in the first round of delphi 
 عوامل دسته بندی کلی

ثباتی فضای بی

 سرمایه گذاری

 

 عدم امنیت سرمایه گذاری

 نرخ تورم با  در استان فارس

 بی ثباتی در قیمت مواد اولیه

 عدم ثبات نرخ ارز

 گذاری سرمایه تولید و و مقررات مربوط به ثباتی قوانینبی

 ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف کننده

قوانین و در نتیجه بروز اختالف نظر گسترده میان سرمایه گذاران و مسئو ن دولتی و استانی نبود شفافیت و روشنی 

 بر سر تفسیر قوانین

 مشکالت مالی
 هامشکل دریافت تسهیالت از بانک

 بازارهای غیر رسمی زضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ با ی تأمین سرمایه ا

مشکالت نهادی 

 و کارفضای کسب 

 محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار

 های قرارداد به انجام تعهداتها و اجبار طرفضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت

 های اقتصادی و صنعتیثباتی در روند برنامه ریزیبی

 (گذارانگذاری )نگاه سرمایه داری به سرمایههای متولی در امر سرمایهگذاران از سوی سازماننگرش منفی به سرمایه

 (...ناکارکمد بودن قوانین مربوط به حوزه کسب و کار )قدیمی بودن قوانین تجارت، بیمه و 

 هابروکراسی و تشریفات غیرضروری و طو نی بودن زمان اخذ مجوز و استعالم

مشکالت مربوط به 

 فضای خارجی

 کشورهای بین المللی در اعمال تحریم

 تعرفه پائین کا های وارداتی و رقابت غیر منصفانه محصو ت رقیب خارجی در بازار

 عرضه کا های خارجی قاسا  در بازار داخلی

 تمایل مردم به خرید کا های خارجی و تقاضای کم برای محصو ت ایرانی مشابه

مشکالت داخلی 

 صنعت

 عرضه ی نسبتاً بدون محدودیت کن به بازارتولید کا های غیراستاندارد، تقلبی و 

 ...(ها )حمل و نقل، تأمین بر  و ضعف زیر ساخت

 کندگرفتن عوارض سنگین، مالیات زیاد و وجود نظام مالیاتی که از تولید حمایت نمی

مشکالت داخلی 

 استان

 وجود نهادها و مراکز متعدد موازی تصمیم گیرنده در استان

 (فرکیندهای اقتصادی )مانند گرفتن مجوزهادشواری و کندی 
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 مأخذ: یافته های پژوهش
Source: Research findings 

 

 نظرات خبرگان دور نخست دلفی: 5جدول 
Table 3: Expert opinions in the first round of delphi 

 دوری از مرکز کشور و در حاشیه قرار گرفتن استان فارس

 های متولی در امر سرمایه گذاری در استانهای مدیریتی  زم در سازمانکمبود تجربه، دانش و مهارت

 شرایط کب و هوایی و تهدیدات ناشی از خشکسالی

 با دستی در استان فارسکمبود صنایع مادر و 

 (های مورد نیازکمبود امکانات اولیه )زمین و گران بودن کن و عدم واگذاری زمین

 های متفاوت و حتی متضاد بین بخش خصوصی و دولتی در استانداشتن هدف

 پائین بودن میزان کینده نگری و توجه نکردن به مسائل بلند مدت استان

 در استان فارسکمبود نیروی کار ماهر 

 اهوابستگی شدید مسئو ن استانی به تهران و در نتیجه اعمال قوانین دست و پا گیر در مقایسه با سایر استان

 وجود اقتصاد و انحصار دولتی در استان فارس

 هیصادرات محصو ت و واردات مواد اول یاموانع تعرفه

 عامل
 میانگین نظرات

 نفر خبره 76 

 9هایی که برابر تعداد پاسخ

 5)زیاد( یا  4)متوسط(، 

 )خیلی زیاد( بودند

درصد پاسخ هایی  که برابر 

 5) زیاد( یا  4)متوسط(،  9

 زیاد( بودند)خیلی 

7 15/9  77 %36  

6 15/9  77 36%  

9 51/9  72 19%  

4 36/9  77 %36  

5 36/9  77 %36  

2 21/4  76 %722  

1 21/4  77 %36  

1 46/9  72 %19  

3 99/9  72 %19  

72 65/9  72 %19  

77 19/9  76 %722  

76 15/9  77 %36  

79 15/9  76 %722 

74 21/9  76 %722 
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 های پژوهشمأخذ: یافته
Source: Research findings 

((، به غیر از عامل مربوط به     6پس از گردکوری نتایج دور نخسااات دلفی )جدول )  

ساخت      ضعف زیر  صنعت ) ها )حمل و نقل، تأمین بر  و ...(( که با مشکالت داخلی 

عامل دیگر توافق به دست   94( مشخم شده است، بر روی 9جدول ) رنگ قرمز در

خبرگان به عاملی درجه اهمیت        %12کمد. در این پژوهش، در صاااورتیکه حداقل      

( نسبت دهند، به این معنی است که بر روی   9( یا متوسط ) 4(، زیاد )5خیلی زیاد )

75 19/6  1 %21  

72 65/6  77 %36 

71 21/9  77 %36 

71 46/9  77 %36 

73 51/9  76 %722 

62 4 76 %722 

67 46/9  76 %722 

66 46/9  77 %36  

69 51/9  76 %722 

64 4 76 %722 

65 65/9  3 %15  

62 52/9  77 %36  

61 36/9  76 %722  

61 65/9  72 %19  

63 15/9  77 %36  

92 21/9  72 %19  

97 21/9  77 %36  

96 21/9  76 %722  

99 52/9  77 %36  

94 71/9  3 %15  

95 46/9  77 %36  
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لیل جامع  کن عامل توافق میان خبرگان وجود داشااته اساات. در دور نخساات به د  

 بودن عوامل، عواملی دیگری توسط خبرگان پیشنهاد نگردید.

 گذاران(دور دوم دلفی و تدوین پرسشنامه نهایی )پرسشنامه سرمایه

در این دور به دلیل اینکه هیچ عامل دیگری توسط خبرگان پیشنهاد نگردید فقط 

)حمل و  هاکن عاملی که در دور نخست مورد توافق قرار نگرفت )ضعف زیر ساخت

نقل، تأمین بر  و ...(( به پرسشنامه دوم کورده شد. در این دور نیز هیچ یک از 

ذاران گخبرگان نظر خود را تغییر نداده و این سوال به طور کلی از پرسشنامه سرمایه

گویه بود که هر گویه کن نشان دهنده  94حذف گردید. لذا پرسشنامه نهایی شامل 

ان گذاری در استگذران به سرمایهبر عدم تمایل سرمایهیک عامل بود که ممکن است 

 فارس مؤثر بوده باشد.

 

 پرسش دوم پژوهش -3-2-1

 عوامل شناسایی شده از سه اولویتی برخوردارند؟ 

طه           -3-2-1-2 یل راب با روش تحل ناسننایی شننده  مل شنن ندی عوا یت ب ای  اولو

 خاکستری

اده ای خاکستری استفرابطه برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده، از روش تحلیل

 باشند:های این روش به ترتیب زیر میشد. گام

 45و سری استاندارد 44های مقایسه( ایجاد سری2مرحله 

خواهیم کنها را با هم هایی هستند که میهای مقایسه، در واقع همان گزینهسری

ها نیز با دهیم. تعداد شاخمنشان می mها را با حرف مقایسه کنیم. تعداد گزینه

 شوند.نشان داده می nحرف 

𝐴𝑖 = (𝒳𝑖1. 𝒳𝑖2 . … . 𝒳𝔦𝔧. … . 𝒳𝑖𝑛) .   𝑖 = 1. 2.3. … . 𝑚                                                (7)  

               

                                              
44 Comparative Series  
45 Standard Series 
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شود، نشان دهنده داده می 𝐴0های سری استاندارد که با نشان هریک از مؤلفه

های گوناگون )حداکثر مقدار موجود ها در بین گزینهشاخمحداکثر مقدار هر یک از 

 باشد.در هر ستون( می

𝐴0 = (𝒳𝜊1. 𝒳𝑜2. … . 𝒳𝜊𝔧 . … . 𝒳𝜊𝑛) (6)                                                                   

باشد. عدد صفر نشان می 6نشان دهنده حداکثر مقدار شاخم  𝒳𝜊2برای نمونه، 

 باشد.استاندارد بودن می

 گذاران(های اولیه )نظرات سرمایه( گرداوری داده1مرحله 

پرسشنامه از اعضای فعال در  922نظرات گردکوری شده از سرمایه گذاران به صورت 

 باشد.شهرک صنعتی شیراز و برخی از فعا ن بازار در سطح شیراز می

 ( ایجاد ماتریس تصمیم نرمال شده5مرحله 

ند، باشگیری گوناگونی میهای گوناگون دارای واحد اندازهجه به اینکه شاخمبا تو

سازیم. برای این 42برای اینکه بتوانیم کنها را با هم مقایسه کنیم، باید کنها را بدون بٌعد

(، باشد )مانند سود« بیشتر، بهتر است»کار، سه فرمول وجود دارد. اگر شاخم از نوب 

 :(6221)وو، گردد از فرمول زیر استفاده می

𝑥𝔦𝔧
∗ =  

𝑥𝔦𝔧−min
𝔦

𝑥𝔦𝔧

max
𝔦

𝑥𝔦𝔧−min
𝔦

𝑥𝔦𝔧
    (9 )                                                                             

باشد )مانند هزینه(، از فرمول زیر استفاده « کمتر، بهتر است»اگر شاخم از نوب 

 گردد:می

𝑥𝔦𝔧
∗ =  

max
𝔦

𝑥𝔦𝔧−𝑥𝔦𝔧

max
𝔦

𝑥𝔦𝔧−min
𝔦

𝑥𝔦𝔧
(4)                                                                                  

 

کن مورد نظر باشد، از فرمول زیر استفاده  اگر شاخم طوری باشد که مقدار اسمی

نیستند و ها، مانند وزن، ارتفاب یا ...، دارای بهترین مقدار شود: بعضی شاخممی

کند )در یک مثال ممکن شرایط مسأله است که بهترین مقدار کنها را مشخم می

است وزن زیاد دلخواه ما باشد و در مثالی دیگر وزن کم مناسب باشد(. در این صورت 

                                              
46 Dimensionless 
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دهیم و مقادیر شاخم را نشان می 𝑥𝑜𝑏𝑗ها را با بهترین مقدار برای اینگونه شاخم

 کنیم.با کن مقایسه می

𝑥𝔦𝔧
∗ =  

|𝑥𝔦𝔧− 𝑥𝑜𝑏𝔧|

max
𝔦

𝑥𝔦𝔧− 𝑥𝑜𝑏𝔧
 (5)                                                                                     

دهد. ام را نشان می iام مربوط به گزینه  jمقدار شاخم  𝑥𝔦𝔧در هر سه فرمول با ، 

𝑀𝑎𝑥𝔦𝔧  نشان دهنده حداکثر مقدار شاخمj های موجود ام، در بین تمامی گزینه

(i= 1,2, …, mمی ) .باشد𝑀𝑖𝑛𝔦𝔧  نیز حداقل مقدار شاخمj  ام، در بین تمامی

 دهد.( را نشان میi= 1, 2, …, mهای موجود )گزینه

پس از انجام این مرحله، تمامی اعداد جدول )ماتریس(، مقداری بین صفر و یک 

سکترین مقدار هر شاخم برابر با صفر، بزرگترین خواهند داشت. در این ماتریس کو

مقدار هر شاخم برابر با یک خواهد بود و بقیه مقادیر نیز عددی بین صفر و یک را 

 نشان خواهند داد.

انتخاب شدند. به این « بیشتر، بهتر است»ها از نوب در این پژوهش، شاخم

)خیلی زیاد( نزدیکتر باشد، به این معنی  5علت که هرسه پاسخ دریافتی به عدد 

است که کن عامل تأثیر بیشتری در ایجاد عدم تمایل در سرمایه گذاران داشته است 

 (.9و پژوهش در شناسایی این عامل موفق بوده است )فرمول 

 (∆ijایجاد سری استاندارد جدید )محاسبه ( 3مرحله 

 کوریم:سری استاندارد جدید را به دست می

𝐴𝜊
∗ = (𝒳𝜊1

∗ . 𝒳𝜊2
∗ . … . 𝒳𝑂𝔧

∗ . … . 𝒳𝑂𝑛
∗ ) (2)                                                                 

استاندارد جدید های ماتریس ای هستند که در تمامی مؤلفهمحاسبات همواره به گونه

(𝐴𝜊
های خواهند شد. در این مرحله، باید تفاوت بین هر یک از سرییک (، برابر با ∗

ها( را با سری استاندارد به دست کوریم. برای این کار، از ای )هریک از گزینهمقایسه

 شود:استفاده می (1) فرمول

∆𝑜𝔦𝔧=  |𝑥𝜊𝔧
∗ − 𝑥𝔦𝔧

∗| (1                                                                       )  

را « ام jمقدار استاندارد جدید برای شاخم »در این فرمول، قدرمطلق اختالف بین 

کوریم. )مقدار استاندارد به دست می« امj ام وستون  iمقدار موجود در سطر »با 

 خواهد بود(. 7با ام همواره برابر  jجدید برای شاخم 
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در واقع هریک از اعداد خروجی از این فرمول، مکمل اعداد خروجی از جدول 

𝑥𝔦𝔧 ماتریس تصمیم نرمال شده هستند. برای نمونه، اگر در جدول
، مقدار یک خانه ∗

 خواهد بود. 15/2بوده است، در این جدول مقدار کن برابر با  65/2برابر با 

 طه خاکستری )اعداد گاما(( محاسبه ضرایب راب3مرحله 

شوند، نمایانگر میزان نزدیکی )شدت رابطه( نشان داده می 𝛾𝑖(𝑗)این ضرایب که با 

باشد. هر سقدر این مقدار بیشتر ای و سری استاندارد جدید میبین سری مقایسه

ن برای ایکل وجود دارد. باشد، رابطه قویتری بین گزینه مورد بررسی و گزینه ایده

  ( استفاده شده است:3( و )1های )به ترتیب از فرمولقسمت 

𝛾𝔦(𝑗) =  
∆𝑚𝑖𝑛+ 𝜍Δ𝑚𝑎𝑥

∆𝑖(𝑗)+ 𝜍Δ𝑚𝑎𝑥
(1)                                                                                  

Δ max =  (𝑚𝑎𝑥 ∆𝑖)∀𝑖
𝑚𝑎𝑥 (3)                                                                           

∆min =  (𝑚𝑖𝑛 ∆𝑖)∀𝑖
𝑚𝑖𝑛  

MaxΔ باشد نشان دهنده بزرگترین مقدار موجود در کخرین جدول به دست کمده می

نیز نشان دهنده کوسکترین مقدار موجود  Δmin)که همواره برابر یک خواهد بود( و 

 باشد )که همواره برابر با صفر خواهد بود(.میدر جدول 

شود، عددی بین صفر و یک است که گفته می« 41ضریب متمایز»که به کن  ςضریب 

 دهند.قرار می 5/2معمو ً کن را برابر با 

 ی خاکستری( محاسبه درجه رابطه1مرحله 

𝛤𝑖 =  ∑ [𝑤𝔧  × 𝛾𝔦𝔧]
𝑛
𝑗=1 (72                                                                 )  

شود، همان مقداری است نشان داده می 𝛤𝑖ای خاکستری که با عالمت درجه رابطه

بندی کرد. این عدد از رابطه های گوناگون را اولویتتواند گزینهکه بر اساس کن می

 کید:زیر به دست می

∑ 𝑤𝔧
𝑛
𝑗=1 = 1 (77)                                                                                                 

                                              
47 Distinguished Coefficient 
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  𝑊𝑖دهی ها، این وزندهد. در بسیاری از مقالههای را نشان میوزن هر یک از شاخم

 شود:شود. بنابراین فرمول به سادگی به صورت زیر نوشته میانجام نمی

𝛤𝑖 =  
1

𝑛
 ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1  (76 )                                                                    

  شده ییعوامل شناسا یینها یبندتیاولو -1-1

بیشتر باشد،  𝛤𝑖شود. هر سقدر که انجام می 𝛤𝑖بندی نهایی، براساس مقدار اولویت

 الزامات را برکورده سازد.تواند یعنی گزینه متناسب با کن، به میزان بیشتری می

برای به دست کوردن درجه رابطه خاکستری، تنها کافی است که برای هر عامل 

( نیز دقیقاً به 76کنیم. فرمول ))هر سطر(، میانگین اعداد کن سطر را محاسبه می

بندی کید و اولویت( به دست می4همین موضوب اشاره دارد. پس از این کار، جدول )

 شود.ای خاکستری انجام میاساس درجه رابطهاین عوامل بر 

 
 اولویت بندی عوامل شناسایی شده :3جدول 

Table 4: Prioritize identified factors 

اولویت 

 عامل

شماره 

 عامل

درجه رابطه ای 

 خاکستری
 عامل

 هامشکل دریافت تسهیالت از بانک 149222/2 6 7

 ثباتی در قیمت مواد اولیهبی 161999/2 9 6

 گذاریسرمایه عدم امنیت 233926/2 7 9

 ارز نرخ ثباتعدم  232444/2 4 4

 هابروکراسی و تشریفات غیر ضروری و طو نی بودن زمان اخذ مجوز و استعالم 234224/2 62 5

 دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی )مانند گرفتن مجوزها( 239574/2 69 2

 و حتی متضاد بین بخش خصوصی و دولتی در استان های متفاوتداشتن هدف 236156/2 66 1

 ندکگرفتن عوارض سنگین، مالیات زیاد و وجود نظام مالیاتی که از تولید حمایت نمی 211917/2 96 1

 پائین بودن میزان کینده نگری و توجه نکردن به مسائل بلند مدت استان 214522/2 65 3

72 2 219727/2 
مالی تولید و نرخ با ی تامین سرمایه از بازارهای  ضعف بازار سرمایه در تامین

 غیررسمی

 کنندهضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف 217129/2 75 77

 وجود اقتصاد و انحصار دولتی در استان فارس 213192/2 67 76

 صنعتی و اقتصادی هایریزی برنامه روند در ثباتیبی 213777/2 71 79

 المللی در کشورهای بیناعمال تحریم 211325/2 5 74
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 تعرفه پائین کا های وارداتی و رقابت غیر منصفانه محصو ت رقیب خارجی در بازار 216192/2 77 75

 عرضه کا های خارجی قاسا  در بازار داخلی 216222/2 76 72

71 71 212954/2 
 اعمال قوانین دست وپا گیر دروابستگی شدید مسئو ن استانی به تهران و در نتیجه 

 هااستان در مقایسه با سایر استان

 ی نسباتاً بدون محدودیت کن به بازارتولید کا های غیر استاندارد، تقلبی و عرضه 223754/2 1 71

 ...(ووکار )قدیمی بودن قوانین تجارت، بیمهناکارامد بودن قوانین مربوط به حوزه کسب 221375/2 62 73

 های مورد نیاز(کمبود امکانات اولیه )زمین و گران بودن کن و عدم واگذاری زمین 226171/2 63 62

 دوری از مرکز کشور و در حاشیه قرار گرفتن استان فارس 222255/2 64 67

66 61 251194/2 
های متولی در امر سرمایه های مدیریتی  زم در سازمانکمبود تجربه، دانش و مهارت

 استانگذاری در 

 ای صادرات محصو ت و واردات مواد اولیهموانع تعرفه 241639/2 74 69

 کمبود صنایع مادر و با دستی در استان فارس 245192/2 97 64

 ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاریبی 245221/2 1 65

 کمبود نیروی کار ماهر در استان فارس 244276/2 99 62

 نرخ تورم با  در استان فارس 246269/2 94 61

 تمایل مردم به خرید کا های خارجی و تقاضای کم برای محصو ت ایرانی مشابه 247444/2 79 61

63 72 242111/2 
گذاران هسرمایمیان نظرگسترده نبود شفافیت و روشنی قوانین و در نتیجه بروزاختالف 

 تفسیر قوانین و مسئو ن دولتی و استانی بر سر

 وجود نهادها و مراکز متعدد موازی تصمیم گیرنده در استان 292552/2 73 92

 محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار 295113/2 3 97

96 61 295112/2 
 گذاری )نگاههای متولی در امر سرمایهگذاران از سوی سازماننگرش منفی به سرمایه

 سرمایه داری به سرمایه گذاران(

99 72 269777/2 
ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت

 تعهدات

 شرایط کب و هوایی و تهدیدات ناشی از خشکسالی 521119/2 92 94

 مأخذ: محاسبات پژوهش

Source: Research calculations 

گذاری کارهای پیشنهادی جهت کاهش موانع سرمایهگیری و راهنتیجه -7

 در استان فارس

خبره شرکت داشته و پرسشنامه دور نخست  76 یپژوهش، در دور نخست دلف نیدر ا

در دور  نیپرسش داشت. بنابرا 7 زیپرسش بود، پرسشنامه دور دوم ن 95شامل 
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پاسخ به  496 زیپاسخ و در مجموب دو دور ن 76پاسخ و در دور دوم  462نخست 

 .دست کمد

 زیگذار پرسشنامه داده شد و هر پرسشنامه نهیسرما 922پژوهش به این در 

در مجموب، . دیگرد افتیگذاران درهیپاسخ از سرما 72622پرسش داشت، جمعاً  94

بود.  «ادیز»و  «ادیز یلیخ» تیاهم یاز خبرگان دارا یافتیدر یهادرصد پاسخ 55

 یلیخ» تیاهم یدارا ،یافتیدر یهادرصد پاسخ 56 زیگذاران ن هیسرما انیدر م

ن و گذاراهیسرما یهادگاهید ادیز اریبس یکیبود که نشان دهنده نزد «ادیز»و  «ادیز

 یخوب گذاران را بههیتوانسته بودند مشکالت سرما رگانخب نکهیباشد و ایخبرگان م

دهند.  میتشخ

 ،یخاکستر یاپژوهش، هنگام محاسبه درجه رابطه نیدر ا نکهیتوجه به ا با

 یتمام 1در نظر گرفته شد، پس براساس فرمول شماره  5/2برابر با  ς زیمتما بیضر

 نیخواهند داشت که هر سه ا 7و  99/2 نیب یمقدار ،یخاکستر یارابطه یهادرجه

گذاران  هیرماس لیبر عدم تما یشتریب ریکن عامل تأث یعنیتر باشد، کینزد 7مقدار به 

 یاکسترخ یادرجه رابطه نیشتریعوامل، ب یینها یبندتیداشته است. با توجه به اولو

 یاز عامل کخر که دارا ریغ نیبود. همچن 52/2کن برابر با  نیو کمتر 14/2برابر با 

و  26/2 نیعدد ب نیا مانده،یعامل باق 99 یبود، برا 52/2 یخاکستر یادرجه رابطه

عامل نخست با عامل  99 یشدت اثرگذار نیب یدهد شکافیبود که نشان م 14/2

کرد. یسشم پوش ییتوان از عامل انتهایم یوجود دارد و به نوع ییانتها

عوامل  «یخاکستر یادرجه رابطه»شد،  دهید 4که در جدول شماره  همانگونه

دهد یباشد که نشان میم کیبه هم نزد اریبس 99تا  9عوامل  ژهیشده، به و ییشناسا

 یه همگب دیدارند و با یگذارهیسرما یرو یکسانی باًیتقر یعوامل اثرگذار نیدر واقع ا

ا ابعاد ب یاریدهد که استان فارس، در بسیم اننش زیکنها توجه شود. تنوب عوامل ن

ی گذارهیع سرماموان نیتریاز اصل یکاما با توجه به اینکه، ی باشد. یمشکل روبرو م

ذاران و گهیفاکتور از نظر سرما نیباشد و ایم یبانک التیدر استان فارس بحث تسه

به برخی راهکارهای اجرایی جذب سرمایه در استان  باشد،یعامل م نیخبرگان مهمتر

 خواهیم پرداخت. فارس

 ایجاد ای،توسعه هایطرح اجرای برای بانکی منابع محدودیت به توجه با -7

 سایر بانکی منابع بر عالوه بایستمدت می طو نی هایو طرح جدید واحدهای

 اعطاء هب هابانک بیشتر اینکه تمایل ضمن. گیرد قرار استفاده مورد مالی منابع
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 هترب و است ایسپرده منابع بودن مدت کوتاه دلیل به ترمدت کوتاه تسهیالت

 مدت کوتاه هایطرح اجرای و گردش در سرمایه برای بانکی منابع است از

.نمود استفاده

 ست.ا تخصیم سگونگی بر نظارت ها،بانک منابع تخصیم در اهمیت حائز نکته -6

 نشود، گرفته بکار تولیدی هایبخش در واقع به هابانک اعطایی سنانچه تسهیالت

 بازارهای وارد خاص هایموقعیت و به شرایط بنا سرگردان های سرمایه بصورت

 ار کشور شرایط اقتصادی و شده طال و سکه ارز، مسکن، بازار جمله از متفاوت

 رد نظارت تقویت مستلزم موضوب این از پیشگیری و کندمی روبرو مخاطره با

است. کن کردهزینه نحوه و بانکی تخصیم منابع

 گذاری بخشهای این پژوهش، اعتبارات بانکی بر سرمایههر سند بر اساس یافته -9

توان از این ارتباط در اقتصاد ایران و استان فارس تأثیر دارند و میخصوصی در 

های اقتصادی استفاده کرد، اما این تأثیر در ریزیها و برنامهسیاست گذاری

 گونهدهد. زیرا همانحقیقت خبر از نابسامانی بازار پول و سرمایه در کشور می

الی و پولی گسترده و که بحث شد، در کشورهای توسعه یافته که بازارهای م

منسجمی وجود دارند و بازارهای سهام و بورس بسیاری در حال فعالیت هستند، 

ذاری گتسهیالت و اعتبارات بانکی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر تابع سرمایه

بخش خصوصی هرگز مطرح نیستند.

کار به راه یمعرف یدر استان موانع موجود برا یگذارهیسرما تیدر خصوص امن -4

دولت  نیب یرقابت منف دگاهیتا د ردیصورت گ یصورت واضح پژوهش کارشناس

شود. حیگذاران تصحهیو سرما

 گذاران از طریق گسترششود با تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایهپیشنهاد می -5

گذاران به گذاری فعال، اتکاء سرمایههای سرمایهبازارهای مالی و سهام شرکت

ها اجازه داد تا براساس تحلیل هزینه ها را کاهش داد و به بانکانکمنابع مالی ب

گذاری اقدام کنند. دولت نیز با های سرمایهفایده واقعی به انتخاب پروژه –

ه های دیگر، بکاهش اتکاء خود به منابع بانکی و تأمین کسری بودجه خود از راه

پولی شفاف و گسترده رقابت این امر کمک کند. مسلماً، ایجاد بازارهای مالی و 

ها را به همراه خواهد داشت و نتیجه کن نیز، تخصیم بیشتر این مؤسسات و بانک
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بهینه منابع کمیاب و در نتیجه، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد 

بود. 

 ی و ارائه گذارهیسرما ریمانع تراش در مس یهایو بروکراس نیحذف قوان -2

یی.اجرا یکارهاراه

باشد. این در همانطور که عنوان شد نظام تامین مالی در کشور بانک محور می -7

  هایمین کننده مالی بلند مدت پروژهأحالی است که بازار سرمایه به عنوان ت

های گذاری نقش قابل توجهی در زمینه هدایت سرمایه به سمت بخشسرمایه

 ای بازار سرمایه از طریقهکند. از این رو فعال کردن پتانسیلتولیدی ایفا نمی

 بازارهای باشد. ساماندهیهای پولی و مالی مناسب حائز اهمیت میوضع سیاست

گری دولت، اجرای کامل ارز، سکه و مسکن، ساماندهی بازار پول، کاهش تصدی

 باشد.ها میقانون اساسی و غیره برخی از این سیاست 44های اصل سیاست

 «نرخ تسهیالت بانکی»از طریق کاهش متغیر« ههزینه استفاده از سرمای»کاهش  -1

«.نرخ مالیات»و 

 گذاری های مولد از طریقتخصیم بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان سرمایه -3

ای همکانیزم عرضه و تقاضا در جهت جلوگیری از ایجاد رانت و امتیاز برای بخش

 خاص.
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 فهرست منابع

 دکتر عباس ترجمه. «کالن اقتصاد هایسیاست و تئوری(. »7911) اچ. ویلیام برانسون، -

 .924-912 نی، نشر تهران، شاکری،

مؤثر بر  بررسی عوامل اقتصادی (. »7931برقی اسگویی، محمدمهدی و مصطفی شکری. ) -

گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش مالیات بر درکمد جذب سرمایه

ی. دوره رشد و توسعه اقتصاد یهاپژوهش یپژوهش یفصلنامه علم«. )رویکرد فازی(

 .723-762، 99، شماره 3

 اثر(. »7932) .نیب کیسامان و بهنام ن ،یپناه نیدانشمند، کر ار،یجهانگرد، اسفند -

 یالاقتصاد م«. بسط مدل پاجو  رانیا یبر رشد اقتصاد یخارج میمستق یگذارهیسرما

 .35-775، 42، شماره ازدهمیو توسعه، سال 

نهادی  موانع(. »7932) ملک الساداتی. سعید و محمدحسین بحرینی، ادهحسین ز -

 .66-55 ،53 شماره ،بازرگانی پژوهش نامهفصل. «درایران و کار کسب و گذاریسرمایه

 رویکرد :در مدیریت پژوهش کمی شناسی روش(. »7937) مهدی. الوانی، حسن، فرد، -

 .اشراقی -صفار انتشارات تهران، ششم، ساپ. «جامع
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