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 چکیده 

بهینه   نظیر  مختلفی  دالیل  به  توسعه  حال  در  کشورهای  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  در 
پس میزان  طور  نبودن  به  یا  و  سرمایه  خروج  داخلی،  منابع  کلیاندازهای  به  دسترسی  تر 

-گذاری مستقیم خارجی نگاه ویژهای متنوع، دولتمردان را بر آن داشته تا به سرمایهسرمایه
رتبه و  اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی  این  بر  باشند.  موانع سرمایهای داشته  -بندی 

می خارجی  مستقیم  سرمایهگذاری  مطالعه  آماری  جامعه  اساتی باشد.  خارجی،  د  گذاران 
و دارایی دانشگاه و کارشناسان مرکز خدمات و سرمایه اقتصادی  امور  وزارت  و    گذاری  بوده 

  با گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شده است و  نفری از روش نمونه  39برای تعیین نمونه  
از  بهره  به  توجه   دا یپ  ادامه  ی نظر  اشباع  به  دن یرس  تا   نمونه   حجم  ی، فاز   یدلف  روش گیری 

داده  .کندیم گردآوری  و  برای  شده  استفاده  پرسشنامه  و  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  از  ها 
داده تحلیل  دادهروش  تحلیل  و  تجزیه  برای  و  بوده  فازی  دلفی  تکنیک  افزار  ها  نرم  از  ها 

SPSS  .گذاران  دهد که عدم همسویی منافع سرمایهنتایج نشان می کمک گرفته شده است
گذاری خارجی در  اندرکاران مرتبط با موضوع سرمایهدولتی و دستخارجی و منافع مقامات  

سرمایه فضای  در  اطمینان  عدم  وجود  کشور،  هزینهداخل  بودن  باال  و  گذاری،  مبادله  های 
های جامعه از مهمترین موانع  نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولین در تعیین اولویت

گذاری خارجی، دولت  ر راستای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور هستند. لذا دسرمایه
نوع سرمایه این  به  بخشیدن  اولویت  با  ابتدا  باید  و شفاف،  نافظ  کاربردی  قوانین  در  گذاری 

برای سرمایهنااطمینانی و فضای مطمئن  نماید، آن  ها را کاهش داده  ایجاد  گذاران خارجی 
 های مبادله را کاهش دهد. گاه با حذف موانع دست و پا گیر در محیط کسب و کار هزینه

 گذاری مستقیم خارجی، روش دلفی فازی. گذاری، سرمایهسرمایه :های کلیدیواژه
 .JEL:Q3  ،E2 ،C4 بندیطبقه
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 مقدمه-2
شدن به جهانی  پدیده  و    1دنبال  عوامل  دنیا،  کشورهای  بین  تجاری  روابط  گسترش  و 

متغیرهای جدیدی به عنوان محرک رشد اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال  

شده مطرح  سرمایه توسعه  جایگاه  و  نقش  میان  این  در  الگوهای  اند.  در  خارجی  گذاری 

بل مالحظه  رشد برای کشورهای در حال توسعه که با مشکالت مالی درگیر هستند، قا

انداز داخلی با  بوده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عدم کفایت منابع پس

مردان را بر آن داشته تا برای جبران کمبود منابع داخلی به منابع  نیازهای کشور، دولت

-جریان  1980گذاری مستقیم خارجی روی آورند. تقریبا از دههخارجی باالخص سرمایه

اری مستقیم خارجی به سرعت گسترش یافت و این امر فرصت مناسبی  گذهای سرمایه

های  برای کشورهای در حال توسعه فراهم ساخت تا با بهبود شرایط و ایجاد زیرساخت

(. از طرفی  2021،  2الزم، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازند )وانگ و همکاران 

تجار ادغام  و  جهانی  یکپارچگی  سمت  به  حرکت  جذب  با  برای  تالش  کشورها،  ی 

کنند  های خارجی شدت گرفته است به طوری که تقریبا تمام کشورها تالش میسرمایه

پذیری اقتصاد به  تا حداکثر منافع را از طریق بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت

سرمایه  جذب  از  را  خود  سهم  و  آورده  )شقاقی  دست  دهند  افزایش  خارجی  گذاری 

تواند از طریق انتقال  گذاری مستقیم خارجی می(. از نظر آنکتاد، سرمایه1395،  3شهری

مهارت و  زمینهفناوری  کندها  فراهم  را  مقصد  کشور  در  کارایی  افزایش  )جعفری   های 

(. تقریبا در تمام دنیا در خصوص این موضوع توافق وجود دارد  1387،  4صمیمی و سینا 

فقر شده و زمینه ایجاد رشد اقتصادی را فراهم  گذاری موجب کاهش  که افزایش سرمایه

اشمیت می و  )عبدالطیف  اینکه سرمایه  .(2010،    5کند  اهمیت  بدون  نکته حائز  گذاران 

کنند )کوکاج و  گذاری نمی مطالعه وضعیت و شرایط نهادی کشور میزبان اقدام به سرمایه 

گذاری  مناسب جهت جذب سرمایه(. بنابراین فراهم کردن بستر و شرایط  2016،  6آمتی 

ناپذیر است. با بررسی ادبیات  های موجود امری اجتنابخارجی و رفع موانع و محدودیت

 
1 Globalization 
2 Wang et al.  
3 Shaghaghi shahri (2016) 
4 Jafari Samimi & Sina (2008) 
5 Abdel-Latif &Schmitz  
6 Kukaj & Ahmeti  
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سرمایه موضوع  با  میمرتبط  مشخص  خارجی  قبیل  گذاری  از  زیادی  عوامل  که  شود 

خصوصی تعرفهوضعیت  نرخ  مالیاتسازی،  سرمایهها،  انگیزه  بازار،  ها،  اندازه  گذاران، 

گذاری مستقیم خارجی  های سرمایههای اقتصادکالن جریانهای مبادله و سیاستنههزی

(. مطالعات تجربی زیادی نشان  2018،  1دهند )آسونگ و همکاران را تحت تاثیر قرار می

،  2گذاری هستند )آسیدو اند که نهادهای نامناسب و غیرکارا مانع انجام فرایند سرمایهداده

گذاری  چقدر کیفیت نهادها بیشتر باشد سهم از جذب سرمایه   هر که . به طوری(2006

نشان داد که متغیرهای نهادی از    4سیدروپولوس  .(2009،  3خارجی باالتر است )مهیک

سرمایه  جذب  بر  تاثیرگذار  عوامل  منا مهمترین  منطقه  کشورهای  در  خارجی   5گذاری 

گذاری خارجی اثرات جانبی  سرمایهکه  (. در واقع، با توجه به این2012،  6هستند )جداو 

بین تحوالت  در  اساسی  عاملی  عنوان  به  دارد  کالن  و  خرد  سطح  در  المللی  مثبتی 

می سرمایهمحسوب  حوزه  در  زیادی  مطالعات  تاکنون  کشور  شود.  در  خارجی  گذاری 

انجام شده است اما تقریبا هیچ کدام از مطالعات مذکور توامان موانع داخلی و خارجی  

اند. شماری از مطالعات تنها بخشی  بندی نکردهگذاری خارجی را شناسایی و رتبههسرمای

اند. در واقع، وجه تمایز و نوآوری پژوهش فعلی  از موانع داخلی را مورد بررسی قرار داده

های پیشین این است که پژوهش حاضر با روش میدانی با طراحی  در مقایسه با پژوهش

پرسشنامه   توزیع  و  و  سواالت  داخلی  موانع  شناسایی  به  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  و 

گذاری خارجی پرداخته و با استفاده از روش دلفی فازی موانع موجود را  خارجی سرمایه

بندی و تحلیل نموده است. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است با توجه به  رتبه

باشد در صورتی که  مولفه( می  36های مورد بررسی در پژوهش حاضر)اینکه تعداد مولفه

انجام    FAHPاز روش   نیازمند  شود  باال    360استفاده  به علت  که  است  زوجی  مقایسه 

شود. لذا بدین دلیل  هندگان کاسته میدبودن تعداد باالی مقایسات زوجی از دقت پاسخ

بازه زمانی  گذاری در  استفاده شده است. با نگاهی به آمار این نوع سرمایه  AHPاز روش  

20  ( می 2020-2000ساله  منا  (،  حوزه  کشورهای  با  مقایسه  در  ایران  دریافت  توان 

 
1 Asong et al.  
2 Asiedu  
3 Mehic  
4 Sidiropoulos  
5 MENA 
6 Jadhav  
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 33.41درصدی در حوزه منا، ایران رشد    81عملکرد ضعیفی داشته و در مقایسه با رشد  

 درصدی را تجربه کرده است. 

 
 گذاری مستقیم خارجی(: روند سرمایه1نمودار )

 منبع: بانک جهانی 

میای  مسئله مطرح  تالشکه  وجود  با  چرا  که  است  این  راستای  شود  در  فراوان  های 

سرمایه جمله تقویت  از  ایران  کشور  در  سیاست  گذاری  اتخاذ  قوانین،  مداوم  های  تغییر 

موفقیت نقدینگی،  تزریق  و  اقتصادی  عامالن  ظرفیت  ارتقای  برای  تالش  های  جدید، 

سرمایه  حوزه  در  شده  احاصل  کمتر  خارجی  پژوهش  گذاری  است؟  بوده  انتظار  حد  ز 

گذاری خارجی با استفاده  بندی موانع سرمایه حاضر درصدد است تا با شناسایی و اولویت

-از روش دلفی فازی به سوال فوق پاسخ و راهکارهای اساسی جهت جذب بیشتر سرمایه 

بخش ساماندهی شده است؛ پس از مقدمه،    5گذاری در کشور ارائه دهد. مقاله حاضر در  

به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می . بخش بعدی  در بخش دوم مقاله  شود. 

روش تشریح  به  یافتهمقاله  نیز  انتها  در  و  یافته  اختصاص  پژوهش  نتیجه شناسی  و  -ها 

 گیری مقاله ارائه شده است.

 ادبیات موضوع -2

مل اساسی در  گذاری همواره به عنوان عوادر ادبیات اقتصادی، ذخیره سرمایه و سرمایه

-گیرند به طوری که در بسیاری از تئوری ایجاد رشد و توسعه اقتصادی مدنظر قرار می 

شود. نکته  گذاری به عنوان محرک رشد اقتصادی یاد میهای توسعه اقتصادی از سرمایه 
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بین موسسات  ارزیابی  اساس  بر  اینکه  توجه  عمدهقابل  قسمت  جریانات  المللی  از  ای 

موجسرمایه سرمایهگذاری  نوع  از  سالود  طی  است.  خارجی  مستقیم  اخیر  گذاری  های 

سرمایه نقش  به  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  در  کشورهای  خارجی  مستقیم  گذاری 

بهره بر  آن  سرریز  اثرات  و  نیاز  مورد  سرمایه  بردهتامین  پی  نوآوری  و  این  وری  اند. 

بنگاه بین  ارتباط  از  شرکتسرریزها  و  خارجی  سرمایه های  میزبان  کشور  گذاری  های 

می ساالری،  ناشی  و  )تقوی  ری1395شود  رابطه  این  در  که  2012)  1(.  داد  نشان   )

بهرهسرمایه اشتغال،  افزایش  سبب  خارجی  مستقیم  و  گذاری  تکنولوژی  بهبود  وری، 

می  صادرات  سرمایهتقویت  سرمایهشود.  افزایش  سبب  تنها  نه  خارجی  و  گذاری  گذاری 

گردد  شود بلکه منجر به ایجاد اشتغال جدید و ظرفیت تولیدی می مایه میموجودی سر

شود، نقش  زمانی که بحث رشد اقتصادی و کاهش فقر مطرح می  .(2011،  2)هو و رشید 

  .شودتر می ، پررنگ  3گذاری خارجی به عنوان یک عامل اثرگذارتر در صنایع کاربرسرمایه

نمی بخهمچنین  روی  آن  تاثیر  از  )آسافوتوان  شد  غافل  کار  و  کسب  ،    4آدجی -ش 

توانمند شدن  2007 تقویت صادرات موجب  کانال  از  کار  و  بود محیط کسب  (. مساعد 

(. به طور  1394،  5آبادی و همکاران گردد )شاهخارجی می   کشور میزبان در جذب سرمایه 

سرمایه از  ناشی  مزایای  بکلی  انگیزه  ایجاد  با  کالن  و  خرد  سطح  دو  در  رای  گذاری 

توسعه سبب می به دنبال جذب سرمایهکشورها درحال  تا  گذری مستقیم خارجی  شود 

حاکی از آن است در کشورهایی که با بوروکراسی   (. شواهد تجربی1396، 6باشند )نجاتی 

بوده تخصیص   از شرایط مساعدی برخوردار  نبوده و محیط کسب و کار  پیچیده مواجه 

های اقتصادی و فنی  گذاری و کمک های سازمان سرمایهارزیابی منابع بهینه است. نتایج  

های خارجی انجام شده در کشور ایران هم از  گذاریایران نیز گویای آن است که سرمایه

شغل ایجاد  در  بسزایی  نقش  کیفیت  نظر  از  هم  و  کمیت  کردهنظر  ایفا  پایدار  اند  های 

فرهمند  و  سرمایه1395،  7)اشرفی  که  آنچه  تصمیم گذار(.  هنگام  به  ان  راجع  گیری 

 
1 Ray (2012) 
2 Ho & Rashid  
3 Labor-Intensive Industries 
4 Asafo-Adjei  
5 Shahabadi et al. (2015) 
6 Nejati (2017) 
7 Ashrafi & Farahmand (2016) 
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مقصد سرمایه عنوان  به  واقع  انتخاب یک کشور  در  و  دارند  اساسی  توجه  آن  به  گذاری 

سرمایه  برای  جذب  الزم  بسترهای  اندازه  چه  تا  که  است  این  دارد  بستگی  آن  به  گذار 

ی که هر چقدر یک کشور به لحاظ محیط  گذاران مهیا شده است. به طورفعالیت سرمایه

گذاران برای  ب و کار و نهادهای حاکم شرایط مساعدتری داشته باشد انگیزه سرمایهکس

سرمایه  تاثیرگذاری  و  جذب  چگونگی  بود.  خواهد  بیشتر  کشور  آن  در  گذاری  فعالیت 

سیاسی و اجتماعی و همچنین  -مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورها به شرایط اقتصادی

نه  تفاوت  دارد.  بستگی  آنها  نهادی  مزیتکیفیت  در  تفاوت  به  کشورها  بین  های  ادی 

گردد آن گونه که این تفاوت در نهادها از مهمترین عواملی هستند که  نسبی منجر می

می  قرار  تاثیر  تحت  را  تجاری  )شاهالگوهای  همکاران،  دهند  و  نهادهای  1394آبادی   .)

ای انجام  های مبادله شده که این مسئله جذابیت کشورها برضعیف موجب افزایش هزینه

عوامل متعددی شامل توسعه اقتصادی    .(1،2012دهد )الیوالگذاری را کاهش می سرمایه

های مالیاتی، محیط کسب و  و سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز، سیاست

-گذاری مستقیم خارجی تاثیر می کار مساعد و حکمرانی خوب بر جریان ورودی سرمایه

در   تصمیمگذارند.  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  عوامل  سرمایه واقع،  را  گیری  گذاران 

می قرار  تاثیر  بهتحت  شاخصدهد  لحاظ  به  کشورها  چقدر  هر  که  فضای  طوری  های 

زیرساخت و  کالن  مناسباقتصاد  وضعیت  نهادی  جذب  های  احتمال  باشند  داشته  تری 

میسرمایه باالتر  خارجی  و  گذاری  )الهیاری  خداپرست  1399،  2همکاران رود  و  کردی  ؛ 

(. لذا چنانچه کشورها از موانع مربوطه آگاهی کافی داشته باشند قادر  1395،  3مشهدی 

از طریق سیاست بود  سرمایهگذاریخواهند  مزایای  از  مناسب  بهره  های  گذاری خارجی 

تصویب   (. در این خصوص، کشور ایران نیز با2011،  4بیشتری ببرند )کویورز و همکاران

و پس از انقالب اسالمی    1334گذاری خارجی در سال  قانون جذب و حمایت از سرمایه

از سرمایه  و حمایت  تشویق  قانون  تصویب  کرد    1381گذاری خارجی در سال  با  سعی 

گذاران خارجی به کشور را فراهم کند. به رغم  بسترها و شرایط الزم جهت ورود سرمایه 

ها و موقعیت ژئواستراتژیک ایران،  های فراوان، ظرفیتانسیلها، با توجه به پت این تالش

مالحظه قابل  سرمایه نتیجه  جذب  میزان  و  نشده  حاصل  ایران  ای  در  خارجی  گذاری 

 
1 Olival  
2 Allahyari et al. (2020) 
3 Kordi & Khodaparast (2016) 
4 Cuyvers et al.  
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سهم ایران از  که  های آن بسیار پایین بوده است. به طوریها و ظرفیتنسبت به پتانسیل

سرمایه  جهانکل  خارجی  معادل    گذاری  و  )گزارش    درصد   13/0اندک  است  بوده 

(. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسایی و  2020،  1گذاری جهانی آنکتاد سرمایه

سرمایه رتبه موانع  فازی  بندی  دلفی  روش  از  استفاده  با  خارجی  مستقیم  گذاری 

 گذاری در کشور ارائه دهد.راهکارهای اساسی جهت جذب بیشتر سرمایه 
همکاران   و  جذب  1399)اللهیاری  در  ساختاری  موانع  بررسی  به  خود  مطالعه  در   ،  )

وقفهسرمایه با  خودهمبستگی  روش  از  خارجی،  مستقیم  توزیعی گذاری  دوره    2های  در 

های  پرداختند. در این راستا، آنها با استفاده از روش تحلیل مولفه  1338-1396زمانی  

رانی خوب، توسعه اقتصادی و  هایی چون کیفیت نهادی و حکمبه مطالعه مولفه 3اساسی 

سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره 

دهد که از بین متغیرهای اقتصادی، نرخ ارز و  پرداختند. نتایج به دست آمده نشان می

ان به همراه نرخ بهره جهانی مهمترین و البته بیشترین تاثیر را در جذب سرمایه برای ایر

همکاران و  زمردیان  است.  تاثیرپذیری  1397)  4داشته  میزان  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)

با  سرمایه آنها  پرداختند.  ایران  در  مالی  و  پولی  بازار  توسعه  از  خارجی  مستقیم  گذاری 

های توزیعی به بررسی تاثیر بازارهای  استفاده از روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه

مال و  بر سرمایهپولی  رابطه  ی  وجود یک  موید  نتایج  پرداختند.  مستقیم خارجی  گذاری 

بلند در  سرمایهمثبت  و  پولی  و  مالی  بازارهای  رشد  بین  خارجی  مدت  مستقیم  گذاری 

بر   منفی  اثری  دستمزد  اسمی  شاخص  و  تعرفه  نرخ  سرمایه،  موجودی  همچنین  است. 

(، برای شناسایی و  1396)   5کاران گذاری خارجی به دنبال دارند. شهسواری و همسرمایه

گذاری خارجی در بخش صنعت استان قزوین  بندی عوامل موثر بر جذب سرمایهاولویت

اند. در پژوهش مذکور  فازی بهره گرفته 6پرسشنامه و روش تحلیل سلسله مراتبی  120از 

های  های ارزی، تغییرات قوانین، معافیتعوامل سیاسی با پنج زیر معیار تثبیت سیاست

معافیت سرمایهمالیاتی،  امنیت  احساس  گمرکی،  چهار  های  با  اقتصادی  عوامل  گذاران، 

 
1 UNCTAD )United Nations Conference on Trade and Development) 
2 Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) 
3 PCA 
4 Zomorodian et al. (2018) 
5 Shahsavari et al. (2017) 
6 AHP 



 

 

 

 
  

 

 

 

 ...گذاری مستقیم خارجی در ایرانبندی موانع سرمایهشناسایی و رتبه                    154  

اقتصاد،  زیر معیار تسریع در روند خصوصی بودن  باز  بازار، درجه  اندازه و گستره  سازی، 

نرخ در  عوامل  تعدیل  معیار  زیر  سه  با  انسانی  و  طبیعی  عوامل  بانکی،  بهره  های 

طبیعی و نیروی کار ارزان و ماهر و عوامل زیر ساختی با دو زیر معیار  جغرافیایی، منابع  

زیرساخت اصلی  تقویت  معیارهای  عنوان  به  زیربنایی  تسهیالت  اعطای  اقتصادی،  های 

اند. نتایج حاکی از برتری عامل سیاسی نسبت به دیگر عوامل  پژوهش در نظر گرفته شده

ا عوامل  و  زیرساختی  اقتصادی،  عوامل  و  ردهبوده  در  طبیعی  و  قرار  نسانی  بعدی  های 

راندیکا  و  رودریگو  جریان  2022)  1گرفتند.  بر  اقتصادی  نااطمینانی  تاثیر  بررسی  به   ،)

ای و داخلی در بازه زمانی  گذاری مستقیم خارجی در سه مقیاس جهانی، منطقهسرمایه

با  پرداخته  1996-2019 خودهمبسته  روش  مدل  دو  از  استفاده  با  آنها  های  وقفهاند. 

نااطمینانی منطقه  2توزیعی و مدل تصحیح خطا  برخالف  نتیجه رسیدند که  این  ای،  به 

بر جریانات سرمایه ثاتیر معناداری  گذاری مستقیم خارجی  نااطمینانی در سطح جهانی 

سریالنکا ندارد. همچنین نااطمینانی در اقتصاد داخلی این کشور در حالی که در کوتاه  

-عناداری به همراه دارد، در بلندمدت این اثر به نفع جریانات سرمایه مدت تاثیر منفی م 

(، در مطالعه خود  2021)   3دهد. پرستیو خافیدزین گذاری مستقیم خارجی تغییر اثر می

گذاری مستقیم خارجی  اثرات نرخ ارز، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بر جریان سرمایه

مورد بحث و بررسی قرار    2010-2019مانی  در بازه ز  4در کشورهای جنوب شرقی آسیا

می می نشان  دیتا  پانل  رگرسیون  از  استفاده  با  وی  مورد  دهد.  متغیر  سه  هر  که  دهد 

داشته وابسته  متغیر  بر  معناداری  اثرات  ایکاری بررسی  عوامل  2017)  5اند.  مطالعه  به   ،)

ی پرداخته در  اگذاری مستقیم خارجی در قالب یک تحلیل مقایسهکننده سرمایهتعیین

در    وی  پرداخت.  نپال  و  سریالنکا  پاکستان،  هند،  بنگالدش،  جنوبی  آسیای  کشور  پنج 

و حداقل مربعات دو   6های حداقل مربعالت معمولی کامال اصالح شدهاین مطالعه از روش

-کننده سرمایه بهره گرفت. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عوامل تعیین  7ایمرحله

این گذاری   به  نیز  علت  و  است  دیگر  کشور  از  متفاوت  کشور  هر  در  خارجی  مستقیم 

 
1 Rodrigo & Randika  
2 Error Correction Model 
3 Prasetyo Khafidzin  
4 ASEN-8 
5 Adhikary  
6 Fully Modified Ordinary Least Squares) FMOLS) 
7 Two-Stage Least Squares )2SLS) 
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برمی  اقتصادی واقعیت  توسعه  لحاظ  به  آسیا  جنوب  کشورهای  که  اجتماعی،  -گردد 

سرمایهانگیزه جذب  دو  های  معاهدات  و  بوروکراتیک  قوانین  خارجی،  مستقیم  گذاری 

تفاوت هستند و این خود گویای  گذاری خارجی م کننده سرمایهجانبه با کشورهای تامین

تقویت و  بازدارنده  عامل  که  است  سرمایه آن  جریانات  هر  کننده  خاص  خارجی  گذاری 

ها باید به عوامل  گذار به هنگام تجویز سیاسترو، مقامات سیاست است. از این 1کشوری 

  2سیاسی، اجتماعی، نهادی و اقتصادی کشور توجه کافی داشته باشند. هان و همکاران 

مطالعه2017) سرمایه(،  کیفیت جذب  بهبود  عنوان  با  در  ای  ویتنام  در  خارجی  گذاری 

زمانی   تکنیک   1998-2016بازه  و  رگرسیون  تحلیل  کارگیری  به  داده  با  تحلیل  های 

-دهد که دولت کشور ویتنام به منظور جذب بیشتر سرمایهاند. نتایج نشان میانجام داده

رویه اصالح  به  باید  زیرساخت   هایگذاری  بهبود  نیروی  مدیریتی،  توانمندسازی  و  ها 

-انسانی بپردازد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی تائید کننده این امر است که سیاست

 اند.های خارجی بودهگذاریهای حمایتی اثرگذارترین عامل بر جذب سرمایه

 روش تحقیق -3

-کیفی و کمی )آمیخته( بهره می پژوهش کاربردی حاضر به طور توأمان از دو رویکرد  

گیرد. در این راستا ابتدا با استفاده از روش تحقیق پیمایشی نظر خبرگان درباره موانع  

سرمایه پرسشنامهجذب  نهایی،  توافق  از  پس  و  اخذ  خارجی  عوامل  گذاری  براساس  ای 

از روش  با توجه به اینکه در این مقاله  استخراجی طراحی و در اختیار افراد قرار گرفت.  

از   کمتر  ناسازگاری  نرخ  و  گردیده  استفاده  فازی  پرسشنامه    0.1دلفی  لذا  آمده  بدست 

داری روایی مناسبی بوده است.  همچنین برای سنجش روایی از معیارهای اعتباربخشی  

شوندگان مراجعه شد و از آنها خواسته شد که  لینکلن و گوبا استفاده شده و به مصاحبه

-شده با مفاهیم مدنظر آنها منطبق است یا خیر)میزان صحت یافته   آیا نتایج نشان داده 

های پژوهش  ها( بدین معنی که یافتهپذیری)عرضه کامل یافتهها(. همچنین بحث انتقال

-های دیگر قابل تعمیم است مورد بررسی قرار گرفت. در انتها به تا چه اندازه به محیط

قاب و  اعتماد  قابلیت  معیار  دو  بررسی  یافتهمنظور  تایید،  دو متخصص  لیت  اختیار  در  ها 

قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا نتایج را بررسی کنند که آیا تحلیل درست صورت  

 
1 Country-Specific 
2 Hanh et al.  
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-گرفته است یا خیر. همچنین در بحث پایایی، با توجه به اینکه اختالف میانگین فازی

از   دو مرحله کمتر  برقرار است  0.1زدایی  پایایی  لذا  آماری پژوهش  جا  .بوده است  معه 

گذاران خارجی، اساتید دانشگاه آگاه نسبت به موضوع و کارشناسان مرکز  شامل سرمایه

سرمایه  و  داراییخدمات  و  اقتصادی  امور  وزارت  از  باشدمی  گذاری  نمونه  تعیین  برای   .

نفر )با توجه به اصل اشباع( استفاده    39گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد  روش نمونه

  سازمان   به  مربوطه  اطالعات  اخذ  و  یخارج  گذارانهیسرما  به  یدسترس  یبرا .تشده اس

  گذار ه یسرما  17  تعداد  و  مراجعه  رانیا  یفن   و  یاقتصاد  یهاکمک   و  ی گذارهیسرما

با توجه به اینکه تقسیم و بررسی موضوعات در    .شدند  انتخاب  کشور  در   ت یفعال  لمشغو

به و  و سفید  تجزیه  دو حالت حدی سیاه  در  قطعی  اعداد  تحلیلکارگیری  نتایجی  و  ها 

گیری راجع به  کند استفاده از روش دلفی فازی به منظور تصمیم غیر واقعی حاصل می 

به   قابل اطمینانمسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند،  تری  نتایج 

تواند خال فوق را رفع  کند که میشود. روش مذکور چارچوبی منعطف ارائه میمنجر می

آنجایی از  تصمیمنماید.  و  که  فردی  خصوصیات  تاثیر  تحت  خبرگان  شده  اتخاذ  های 

ها با اعداد  باشد لذا نمایش دادهشاختی است که از یک فرد به فرد دیگر متفاوت میروان

تر است. همچنین با توجه به باال بودن کارایی  زی مثلثی به جای اعداد قطعی منطقیفا

حاضر   مقاله  در  مثلثی  فازی  اعداد  در  محاسبات  انجام  سهولت  همچنین  و  محاسباتی 

به مثلثی  فازی  قالب  اعداد  در  را  خود  نظرات  خبرگان  معموال  است.  شده  گرفته  کار 

اند، سپس  کثر مقدار )اعداد فازی مثلثی( ارائه دادهترین مقدار  وحداحداقل مقدار، ممکن

از میانگین   ارائه شده( و میزان اختالف نظر هر فرد خبره  میانگین نظر خبرگان )اعداد 

خبرگان   به  مجددا  جدید  نظرات  اخذ  برای  اطالعات  این  سپس  و  شده  محاسبه  جمع 

از   حاصل  اطالعات  اساس  بر  فرد خبره  هر  بعد  مرحله  در  نظر  ارسال شد.  قبل،  مرحله 

و اصالح می تعدیل  را  قبلی خود  نظر  یا  ارائه داده  را  تا زمانی  جدیدی  فرایند  این  کند. 

(.  1381یابد که میانگین اعداد فازی به اندازه کافی باثبات شود )آذر و فرجی،  ادامه می

 ( ارائه شده است.2الگوریتم اجرای روش دلفی فازی در نمودار )
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 ( 2013،    1  و همکاران )هسه (: مراحل اجرای روش دلفی فازی2نمودار )
 های تحقیق منبع: یافته

 های پژوهش یافته-4

 گردد:های پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی ارائه می یافته

 های بخش کیفییافته  -4-1

 گذاری مستقیم خارجیموانع سرمایهشناسایی   -4-1-1

گذاری مستقیم خارجی شناسایی شد که  با استفاده از مصاحبه با خبرگان موانع سرمایه

 ( ارئه شده است. 1در جدول )

 یی شده از طریق مصاحبهشناسای  خارج  یگذار هیسرما(: موانع  1جدول )

 
1 Hsueh et al. 

 موانع شناسایی شده 

 قوانین موانع مربوط به قانونگذاری و اجرای 

نبود تصویر و  نمایی روشن  از سیاست ها و مقررات  

 مربوطه 

 های اداری وجود فساد و رانت در دستگاه

در    یرگیمیتعدد و تنوع  مراکز تصم های بازرگانی ثباتی سیاستبی

 کشور 

وجود نارسایی قوانین در حمایت از   بر بودن فرایند اخذ مجوزها زمان

 گذاری خارجی سرمایه

عدم وجود سازوکارهای حمایت کننده از   وجود ساختارهای قضایی نامناسب و ناکارامد 
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 های تحقیق منبع: یافته

 

 

 حقوق مالکیت 

نبود وحدت نظر و هماهنگی  بین مسئولین در تعیین 

 های جامعه اولویت

 وجود نظام مالیاتی ناکارآمد 

موانع ناشی از قوانینی مانند قانون اساسی،  قانون کار،  

 .قانون تامین اجتماعی و ..

گذاران در  تضمین نشدن امنیت سرمایه

 ایران 

های ملی برای  طوالنی بودن روند واگذاری زمین

 گذاری سرمایه

 تغییر مداوم قوانین و مقررات در ایران

 بوروکراسی پیچیده در کشور  

 موانع اقتصادی 

 باال بودن ریسک اعتباری در ایران  عدم وجود سازوکارهای انتقال پول و ارز 

 نامناسب بودن محیط کسب و کار  انسجام بازارهای پولی و مالی در ایران عدم  

 های مبادله باال بودن هزینه گذاری اطمینان در فضای سرمایهوجود عدم

های اقتصادی غیررسمی در قالب نهادهای  وجود فعالیت

 غیررسمی 

باال بودن نرخ سود تسهیالت و مشکل  

 تامین مالی 

 نبود رشد اقتصادی قابل قبول در ایران آموزش دیده و متخصصنبود نیروی کار  

 موانع سیاسی 

وجود نگرش منفی نسبت به کشور  ایران در سطح  

 المللی بین

قرار گرفتن ایران در منطقه پرتنش  

 خاورمیانه 

-عدم هماهنگی با  نظام جهانی و بین  هاوجود تحریم

 المللی

 موانع اجتماعی و فرهنگی

عدم وجود نهادهای مدنی قدرتمند  در   های اقتصادی بودن فرهنگ مشارکت در فعالیتضعیف  

 کشور 

گذاران به ویژه در  عدم استقبال از سرمایه مسائل فرهنگی و  نوع رفتار کارگزاران

 روستاها 

 وجود معارضین محلی  

 سایر موانع 

اندرکاران مرتبط با موضوع  دولتی و دست گذاران خارجی و منافع مقامات  عدم همسویی منافع سرمایه

 گذاری خارجی در داخل کشورسرمایه
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 های کمی پژوهش یافته -4-2

 کالمی تعریف متغیرهای -4-2-1

-گذاری مستقیم خارجی، مولفه پس از مصاحبه با اعضای نمونه و شناسایی موانع سرمایه

  ها همولف  با آنها موافقت میزان به  راجع  خبرگان نظر کسب هدف با پرسشنامهها در قالب  

 و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی نظیر کالمی متغیرهای طریق  از خبرگان شد و  طراحی

 فازی اعداد(  2مطابق جدول )  متغیرها   این ابراز نمودند.   را خود موافقت  میزان زیاد خیلی

 .اندشدهیفتعر مثلثی

 مثلثی متغیرهای کالمی: اعداد فازی (2)جدول  

 عدد فازی قطعی شده  عدد فازی مثلثی  متغیرهای کالمی 

 75/0 (75/0،  1،  1) خیلی زیاد

 5625/0 ( 5/0،  75/0،  1) زیاد

 3125/0 ( 25/0،  5/0،  75/0) متوسط 

 0625/0 ( 0،  25/0،  5/0) کم

 0625/0 (0،  0،  25/0) خیلی کم 
 های تحقیق منبع: یافته

(  1مطابق رابطه )  1مینکووسکی  ( با استفاده از رابطه3شده در جدول )اعداد فازی قطعی  

به  شدهمحاسبه   فازی مثلثی،    βکه،  طوریاست.  فازی    αحد باالی عدد  حد وسط عدد 

 حد پایین عدد فازی مثلثی است.    mمثلثی و 

𝑋 = 𝑚 +
𝛽−𝛼

4
 (1                       )                                                             

 اول  مرحله نظرسنجی 

شناسایی  مولفه مرحله این در قرار  های  خبرگان  اختیار  در  پرسشنامه  قالب  در  شده 

و  مولفه  گرفت  فازی  میانگین  شده،  تعریف  کالمی  متغیرهای  به  توجه  و    ها با  تجزیه 

 تحلیل گردید.  

�̃�𝑖 = (𝑎1
𝑖 , 𝑎2

𝑖 , 𝑎3
𝑖 )         𝑖 = 1,2,3, … 𝑛   (2            )                                         

مجموعه میانگین  ) سپس  Ãmها 
iمجموعه تمامی  از  استفاده  با   ) ( رابطه  Ãiها  طریق  از   )

 ( محاسبه شده است: 3)

�̃�𝑚 = (𝑎𝑚1,𝑎𝑚2, 𝑎𝑚3) = (1/𝑛 ∑ 𝑎1
𝑖 , 1/𝑛 ∑ 𝑎2

𝑖 , 1/𝑛 ∑ 𝑎3
𝑖 )𝑛

1
𝑛
1

𝑛
1    (3 )                    

 
1Minkowski 
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( روابط  از  فازی  میانگین  محاسبه  )2برای  و  محاسبه  3(  از  بعد  است.  شده  استفاده   )

اعداد فازی قطعی شده برای    ها از فرمول مینکووسکی،میانگین فازی مثلثی برای مؤلفه

 هر مؤلفه محاسبه گردید. 

 های خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله اول (: میانگین دیدگاه3جدول )

 زادیی فازی
 میانگین فازی زدایی شده 

 متغیرها 
-فازی

 زادیی

 میانگین فازی زدایی شده 
 متغیرها 

α m β α m β 

463/0 410/0 647/0 859/0 

عدم وجود  

سازوکارهای انتقال  

 پول و ارز 

704/0 692/0 942/0 987/0 
وجود عدم اطمینان در  

 گذاری سرمایهفضای  

639/0 609/0 859/0 981/0 
باالبودن ریسک  

 اعتباری 
 های مبادله باال بودن هزینه 974/0 910/0 667/0 683/0

425/0 372/0 615/0 827/0 

قرارگرفتن ایران در  

منطقه پرتنش  

 خاورمیانه 

529/0 474/0 724/0 942/0 

عدم وجود سازوکارهای  

کننده از حقوق  حمایت

 مالکیت 

388/0 333/0 583/0 801/0 
های  ثباتی سیاستبی

 بازرگانی 
 وجود فساد و رانت اداری  910/0 756/0 506/0 545/0

470/0 410/0 660/0 897/0 
عدم انسجام بازارهای  

 پولی و مالی 
546/0 500/0 750/0 936/0 

نامناسب بودن  محیط  

 کسب و کار

412/0 353/0 596/0 833/0 
وجود تبعیض بین 

 اتباع خارجی و داخلی 
607/0 564/0 814/0 987/0 

تعدد و تنوع  مراکز  

 گیریتصمیم

647/0 628/0 872/0 949/0 

عدم همسویی منافع  

گذاران خارجی  سرمایه

و منافع مقامات دولتی  

اندرکاران  و  دست

مرتبط با موضوع  

 گذاری خارجی سرمایه

466/0 410/0 660/0 885/0 
مدنی  عدم وجود نهادهای  

 قدرتمند  در کشور

548/0 500/0 731/0 923/0 

وجود نگرش منفی  

نسبت به کشور ایران  

 المللی در سطح بین

550/0 500/0 750/0 949/0 
وجود ساختارهای قضایی  

 نامناسب و ناکارامد 

643/0 622/0 865/0 949/0 
ضعیف بودن فرهنگ  

 مشارکت 
502/0 455/0 699/0 885/0 

نظام  عدم هماهنگی با   

 جهانی
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 های تحقیقمنبع: یافته

609/0 571/0 821/0 974/0 
بوروکراسی پیچیده در  

 ایران 
647/0 628/0 878/0 955/0 

نبود وحدت نظر و  

هماهنگی  بین مسئولین  

های  در تعیین اولویت

 جامعه 

546/0 494/0 737/0 949/0 

نبود نمایی روشن از  

سیاستها و مقررات  

-مربوط به  سرمایه

 گذاری خارجی 

407/0 353/0 603/0 821/0 

وجود نارسایی قوانین در  

گذاری  حمایت از سرمایه

 خارجی

502/0 442/0 686/0 923/0 
وجود نظام مالیاتی  

 ناکارآمد 
588/0 558/0 808/0 929/0 

-عدم استقبال از سرمایه

 گذاران 

575/0 526/0 776/0 974/0 

تضمین نشدن امنیت  

سرمایه گذاران در  

 ایران 

554/0 526/0 776/0 891/0 
نبود نیروی کارآموزش  

 دیده و متخصص 

377/0 321/0 571/0 795/0 

موانع ناشی از قوانینی  

مانند قانون اساسی،  

قانون کار و قانون  

 تامین اجتماعی و ... 

335/0 282/0 526/0 737/0 
باال بودن سود تسهیالت و  

 مشکل تامین مالی 

502/0 449/0 699/0 910./ 

های  وجود فعالیت

اقتصادی غیررسمی در  

قالب نهادهای  

 غیررسمی 

 هاوجود تحریم 968/0 821/0 571/0 607/0

534/0 487/0 724/0 910./ 

نبود رشد اقتصادی  

قابل قبول در کشور  

 ایران 

449/0 397/0 647/0 853/0 
تغییر مداوم قوانین و  

 مقررات 

585/0 551/0 801/0 936/0 
مسائل فرهنگی و  نوع  

 کارگزاران رفتار  
606/0 583/0 827/0 917/0 

وجود معارضین محلی  

های  مانع پیشرفت پروژه

 گذاری سرمایه

516/0 468/0 705/0 897/0 

بر بودن فرایند  زمان

اخذ مجوز در امور  

-مربوط به سرمایه

 گذاری 

545/0 494/0 744/0 949/0 

طوالنی بودن روند  

های ملی  واگذاری زمین

 گذاری برای سرمایه
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مقایسه   هم  با  دوم  و  اول  مراحل  نتایج  تا  شد  انجام  نیز  دوم  مرحله  نظرسنجی  سپس 

 گردد. 

 دوم  سنجی مرحله نظر
-در این مرحله نیز همانند مرحله اول پرسشنامه میان خبرگان توزیع شد و سپس پاسخ

گرفت.   قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  خبرگان   در شده ارائه هایدیدگاه به توجه باهای 

-میانگین فازی  بین اختالف کهتی درصور ،دوم  مرحله نتایج با آن   مقایسه و اول مرحله

 فرایند  صورت  این  در باشد ( 1/0) کم خیلی  آستانه حد از  کمتر مرحله  دوزدایی شده  

همکاران،  2002 ،1لین  و    چنگ )  شودیم متوقف نظرسنجی و  میرسپاسی  از  نقل  به  ؛ 

فازی 1389 میانگین  بین  اختالف  که  صورتی  در  مولفه(.  شده  از  زدایی  بیشتر    1/0ای 

گیرد و  سنجی سوم در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار میباشد، آن مولفه در نظر

می نظر پیدا  ادامه  جایی  تا  فسنجی  میانگین  اختالف  تا  مرحله  ازیکند  دو  شده  زدایی 

 شود. 1/0متوالی کمتر از 

 های خبرگان حاصل از نظر سنجی مرحله  دوم (: میانگین دیدگاه4جدول )

 
1 Cheng & Lin (2002) 

-فازی

 زادیی

 میانگین فازی زدایی شده 
 متغیرها 

-فازی

 زادیی

 میانگین فازی زدایی شده 
 متغیرها 

α m β α m β 

463/0 410/0 660/0 872/0 

عدم وجود  

سازوکارهای انتقال  

 پول و ارز 

704/0 692/0 942/0 987/0 

وجود عدم اطمینان  

-در فضای سرمایه

 گذاری 

660/0 628/0 885/0 013/1 
باال بودن ریسک  

 اعتباری 
697/0 679/0 929/0 000/1 

های  باال بودن هزینه

 مبادله 

420/0 365/0 615/0 833/0 

قرارگرفتن ایران در  

منطقه پرتنش  

 خاورمیانه 

542/0 487/0 737/0 955/0 

عدم وجود  

سازوکارهای   

کننده از  حمایت

 حقوق مالکیت 

441/0 391/0 641/0 840/0 
های  ثباتی سیاستبی

 بازرگانی 
545/0 506/0 756/0 910/0 

وجود فساد و رانت  

 اداری 

482/0 423/0 673/0 910/0 
عدم انسجام بازارهای  

 پولی و مالی 
546/0 500/0 750/0 936/0 

نامناسب بودن   

 محیط کسب و کار



 

 

 

 

 

 

 

 

 163                        1401 پاییز /3شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

535/0 487/0 731/0 923/0 
وجود تبعیض بین 

 اتباع خارجی و داخلی  
607/0 564/0 814/0 987/0 

تعدد و تنوع  مراکز  

 گیری  تصمیم

679/0 660/0 910/0 987/0 

عدم همسویی منافع  

سرمایه گذاران  

خارجی و منافع  

مقامات دولتی و   

اندرکاران مرتبط  دست

-با موضوع سرمایه

 گذاری خارجی 

466/0 410/0 660/0 885/0 

عدم وجود نهادهای  

مدنی قدرتمند  در  

 کشور 

548/0 500/0 750/0 942/0 

وجود نگرش منفی  

نسبت به کشور ایران  

 المللی در سطح بین

633/0 596/0 846/0 994/0 

وجود ساختارهای  

قضایی نامناسب و  

 ناکارامد 

655/0 635/0 885/0 968/0 
ضعیف بودن فرهنگ  

 مشارکت  
514/0 468/0 712/0 897/0 

عدم هماهنگی با نظام  

 المللی جهانی و بین

635/0 596/0 846/0 000/1 
بوروکراسی پیچیده در  

 ایران 
673/0 654/0 904/0 981/0 

نبود وحدت نظر و  

هماهنگی  بین 

مسئولین در تعیین  

 های جامعه اولویت

546/0 494/0 744/0 955/0 

نبود نمایی روشن از  

ها و مقررات  سیاست

-مربوط به سرمایه

 گذاری خارجی 

407/0 353/0 603/0 821/0 

وجود نارسایی قوانین  

-در حمایت از سرمایه

 گذاری خارجی 

546/0 487/0 737/0 974/0 
وجود نظام مالیاتی  

 ناکارآمد 
623/0 596/0 846/0 955/0 

استقبال  از  عدم 

 گذاران   سرمایه

620/0 577/0 827/0 000/1 

تضمین نشدن امنیت  

سرمایه گذارن در  

 ایران 

554/0 526/0 776/0 891/0 

نبود نیروی  

کارآموزش دیده و  

 متخصص

409/0 353/0 603/0 827/0 

موانع ناشی از قوانینی  

مانند قانون اساسی،  

قانون کار و قانون  

 تامین اجتماعی و ... 

327/0 276/0 519/0 724/0 

باال بودن سود  

تسهیالت و مشکل  

 تامین مالی 
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 های تحقیقمنبع: یافته

دیدگاه به  توجه  در  با  دوم،  مرحله  نتایج  با  آن  مقایسه  و  اول  مرحله  ارائه شده در  های 

( باشد در این  0.1زدایی شده دو مرحله کمتر از )صورتی که اختالف بین میانگین فازی

زدایی  به این که اختالف میانگین فازی  شود. با توجهسنجی متوقف میصورت فرآیند نظر

از   کمتر  مرحله  دو  در  خبرگان  نظر  مولفهمی  1/0شده  مورد  در  خبرگان  به  باشد،  ها 

نهایت موانع شناسایی شده  اجماع رسیدند و نظر این مرحله متوقف شد. در  سنجی در 

 شوند.بندی می( رتبه5مطابق جدول )

 گذاری خارجی در کشور ایران بندی موانع سرمایهاولویت  (:5جدول )

524/0 474/0 724/0 923/0 

های  وجود فعالیت

اقتصادی غیررسمی  

در قالب نهادهای  

 غیررسمی 

 هاوجود تحریم 974/0 827/0 577/0 614/0

559/0 513/0 763/0 949/0 
نبود رشد اقتصادی  

 قابل قبول در کشور  
474/0 423/0 673/0 878/0 

تغییر مداوم قوانین و  

 مقررات 

 وجود معارضین محلی   929/0 840/0 590/0 612/0 مسائل فرهنگی  955/0 821/0 571/0 604/0

587/0 545/0 795/0 962/0 
بر بودن فرایند  زمان

 ها اخذ مجوز
571/0 519/0 769/0 974/0 

طوالنی بودن روند  

های  واگذاری زمین

-ملی برای سرمایه

 گذاری 

  اولویت

 موانع 
 موانع 

اولویت  

 موانع 
 موانع 

 19 گذاری وجود عدم اطمینان در فضای سرمایه 1
وجود نگرش منفی نسبت به کشور  ایران در سطح  

 المللی بین

 نامناسب بودن  محیط کسب و کار  20 های مبادله باال بودن هزینه 2

3 

گذاران  عدم همسویی منافع و انگیزه سرمایه 

-خارجی و منافع و انگیزه مقامات دولتی و دست

گذاری خارجی  اندرکاران مرتبط با موضوع سرمایه

 در داخل کشور  

21 
ها و مقررات  نبود تصویر و نمایی روشن  از سیاست

 گذاری خارجی مربوط به  سرمایه

4 
مسئولین در  نبود وحدت نظر و هماهنگی بین  

 های جامعه تعیین اولویت
 وجود نظام مالیاتی ناکارآمد  22

 های اداری وجود فساد و رانت در دستگاه 23 باالبودن ریسک اعتباری در ایران  5
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 های تحقیقمنبع: یافته

 گیری نتیجهبحث و -5
موضوع سرمایه با  ارتباط  تقریبا  در  اما  است  انجام شده  زیادی  مطالعات  گذاری خارجی 

پژوهش از  کدام  دقیق  هیچ  طور  به  و  نداشته  موضوع  به  جامع  نگاهی  شده  انجام  های 

نکرده سرمایهمشخص  مانع  عواملی  چه  که  هستند.  اند  ایران  درکشور  خارجی  گذاری 

-روی سرمایه ر تالش است تا از طریق شناسایی موانع پیشبدین منظور مقاله حاضر د

رو در پژوهش حاضر با به کارگیری روش  گذاران خارجی خال موجود را رفع کند. از این 

اند. بعد از مصاحبه با  بندی شدهگذاری خارجی شناسایی و رتبهدلفی فازی موانع سرمایه

تعداد   به  36خبرگان،  ادامه  در  که  شد  استخراج  میمهم  مانع  اشاره  آنها  شود.  ترین 

اطمینان در فضای  های پژوهش حاضر، اولین و مهمترین مانع، وجود عدمبراساس یافته

گذاری مجموعه عواملی است که به  گذاری است. در واقع منظور از فضای سرمایهسرمایه

تصمیم  بر  روانی  سرمایهلحاظ  مقصد  گیری  عنوان  به  کشور  یک  انتخاب  هنگام  گذاران 

6 
های  ضعیف بودن فرهنگ مشارکت در فعالیت

 اقتصادی 
24 

کننده از حقوق  عدم وجود سازوکارهای حمایت

 مالکیت 

 وجود تبعیض بین اتباع خارجی و داخلی   25 بوروکراسی پیچیده در ایران  7

 26 وجود ساختارهای قضایی نامناسب و ناکارامد  8
وجود فعالیتهای اقتصادی غیررسمی در قالب  

 نهادهای غیررسمی 

 المللی هماهنگی با  نظام جهانی و بین عدم 27 گذاران عدم استقبال  از سرمایه 9

 عدم انسجام بازارهای پولی و مالی در ایران  28 گذاران در ایران نشدن امنیت سرمایهتضمین   10

 تغییر مداوم قوانین و مقررات در ایران 29 هاوجود تحریم 11

 عدم وجود نهادهای مدنی قدرتمند در کشور 30 وجود معارضین محلی   12

 وجود سازوکارهای انتقال پول و ارز عدم   31 گیری در کشور تعدد و تنوع  مراکز تصمیم 13

 های بازرگانی ثباتی سیاستبی 32 مسائل فرهنگی   14

 قرارگرفتن ایران در منطقه پرتنش خاورمیانه  33 بر بودن فرایند اخذ مجوزها زمان 15

16 
های ملی برای  طوالنی بودن روند واگذاری زمین

 گذاری سرمایه
34 

قانون اساسی، قانون کار  موانع ناشی از قوانینی مانند  

 و قانون تامین اجتماعی و ...

 گذاران وجود نارسایی قوانین در حمایت از سرمایه 35 نبود رشد اقتصادی قابل قبول در ایران 17

 باالبودن  سود تسهیالت و مشکل تامین مالی  36 نبود نیروی کارآموزش دیده و متخصص 18
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گذاری تقریبا تمام عوامل بیرونی اثرگذار بر  گذارند. فضای سرمایهگذاری تاثیر میسرمایه

نحوه  شرکت  فعالیت و  نهادی  عوامل  بازرگانی،  سیاست  قانونی،  چارچوب  جمله  از  ها 

فرهنگی  فضای  و سیاست  -حکمرانی،  را شامل میاجتماعی  هر  های کالن جامعه  شود. 

فضای   عمیقچقدر  جامعه  در  سرمایه نااطمینانی  رغبت  و  تمایل  باشد  برای  تر  گذاران 

 .یابدگذاری در کشور کاهش میانجام سرمایه 

های مبادله در کشور است.  گذاران خارجی، باال بودن هزینهروی سرمایه دومین مانع پیش 

فعالیتهزینه ساماندهی  چگونگی  بر  مبادله  سرهای  افق  انتخاب  و  اقتصادی  -مایههای 

می  تاثیر  بنابراین  گذاری  و  شده  موجب  را  بازارها  ناکارمدی  باال  مبادله  هزینه  گذارند. 

هزینه رفتن  باال  موجب  که  عواملی  رفع  و  میشناسایی  مبادله  افزایش  های  باعث  شود 

و رغبت سرمایه  فعالیت سرمایهتمایل  به عرصه  ورود  برای  فراهم می گذران  را  -گذاری 

زمانی  محیط سازد.  پیچیدگی  که  با  )هزینه  مواجه  پرهزینه  و  بوروکراسی  از  ناشی  های 

-ها جهت ورود به بخش غیررسمی افزایش میمبادله باال( باشد، تمایل و انگیزه شرکت

 یابد.  

پیش اساسی  مانع  سرمایهسومین  عدمروی  خارجی،  انگیزه گذاران  و  منافع  همسویی 

مقامات  سرمایه انگیزه  و  منافع  و  خارجی  دستگذاران  و  با  دولتی  مرتبط  اندرکاران 

باشد. چگونگی تعامل بازیکنان دخیل  گذاری خارجی در داخل کشور میموضوع سرمایه

سرمایه مسئله  انگیزهدر  خارجی،  نفعگذاری  الگوهای  و  سیاستی  ها  برآیند  بر  آنها  بری 

-نگیزهگذاری خارجی نحوه تعامل، اهداف و اتاثیرگذار است. برای مثال در بحث سرمایه

ها و قوانین تنظیم شده انعکاس  گذاران خارجی، ذینفعان و دولت در سیاستهای سرمایه 

گذاری خارجی اهداف و  یابد. در واقع، هر کدام از بازیگران دخیل در مسئله سرمایهمی

-های مختص به خود را دارد که عموما با هم در تضادند. عدم توجه سیاستاستراتژی

این   به  موفقیتگذاران  حصول  به  سیاستی  دستورکارهای  تنظیم  زمان  در  های  مسئله 

سرمایه  حوزه  در  انتظار  حد  از  می کمتر  منجر  خارجی  در  گذاری  مطلب  این  گردد. 

ماندالومطالعه توسط  که  حال  2019)   1ای  در  کشورهای  برای  باالخص  گرفته  انجام   )

اهمیت   حائز  نکته  است.  قرار گرفته  تایید  مورد  نیز  و  توسعه  تشویق  قانون  در  این که، 

 
1 Mondolo (2019) 
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گذاری خارجی این موضوع مورد غفلت واقع شده که این مسئله خود  حمایت از سرمایه 

 شود.گذاری خارجی در کشور ایران محسوب میترین موانع سرمایهیکی از مهم

پیش که  دیگری  مهم  سرمایه مانع  و  روی  نظر  وحدت  نبود  دارد،  قرار  خارجی  گذاران 

بندی  های جامعه است. در سطح کالن اولویتولین در تعیین اولویتهماهنگی بین مسئ

بندی مسائل و  مسائل برای یک جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع با اولیت

انجام خواهد   بهینه  به صورت  و  بیشتر  با دقت  منابع  فرآیند تخصیص  مشکالت جامعه، 

سرمایه  حوزه  در  کشوشد.  داخل  در  خارجی  جامعی  گذاری  هماهنگی  و  نظر  وحدت  ر 

انجام سرمایه موافق  برخی  ندارد.  که  وجود  برخی مخالف  و  در کشورند  گذاری خارجی 

گذاری خارجی  گیری راجع به مسئله سرمایه این موضوع سبب تاخیر و تردید در تصمیم

از سرمایهمی قانون تشویق و حمایت  این مسئله در  گذاری خارجی کامال مشهود  شود. 

 است.

تواند با  نتایج این مطالعه حاوی پیشنهادهای سیاستی مهمی است: در گام اول دولت می

های جذب  ها و ایجاد فضای مطمئن زمینهایجاد بسترهای مورد نیاز، کاهش نااطمینانی

تواند از طریق رفع موانع  گذاری خارجی را گسترش دهد. در گام بعدی دولت میسرمایه

مبادله در جامعه را کاهش دهد که این موضوع رغبت و    های محیط کسب و کار هزینه

گذاری در کشور را افزایش خواهد داد. همچنین  گذاران برای انجام سرمایه تمایل سرمایه

دهی سیاستها و وضع قوانین  تواند اتخاذ رویکرد مناسب در جهتنتایج این پژوهش می

تواند  صلی دراین حوزه میسازی محیط و همسو کردن منافع ذینفعان ا به منظور شفاف

 گشا باشد. گره

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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