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 چکیده
های  نتقال تكنولوژی، دانش فني و شیوهگذاری، ا انداز و سرمايه و توسعه اقتصادی، رفع مشكالت پس گذاری مستقیم خارجي عامل مهمي در رشد سرمايه

از مزايای بسیاری برخورد نیز  ، کشورآنکارآمدی  است که با افزايشاستراتژيک کشور  های سازمانيكي از  دريانوردیسازمان بنادر و  باشد. ن مينويمديريتي 
مختلفي در نظر مزايای قانوني و حقوقي  سازمان بنادر رغم اينكه عليگذاری صورت گرفته است اما های زيادی در خصوص رشد سرمايهها و گفتگو. تالششود مي

ثر بندی عوامل مؤ هدف اين تحقیق شناسايي و الويتمشهود است. کامال  است و نیاز به جذب سرمايه بیشتر کندگذاری  سرمايهاين روند  با اين حال، گرفته است
گذاری خارجي در بندر  ثر بر جذب سرمايهعوامل مؤاست. نتايج تحقیق نشان داد  (AHPتحلیل سلسله مراتبي )گذاری خارجي با استفاده از روش بر جذب سرمايه

 مديريت،عامل عبارت از ذاری مستقیم خارجي به ترتیب گبندی کرد. اولويت اين عوامل در جذب سرمايهتوان در هفت عامل اصلي دستهامام خمیني )ره( را مي
 باشد.  مييابي قوانین و مقررات و عامل مكانعامل امكانات، عامل  حمايتي،عامل گذاری، سیاستعامل اقتصادی، عامل 

 روش تحلیل سلسله مراتبي. بندی، اولويت ،بندر امام خمیني )ره( ،گذاری خارجيسرمايه :یهای كلید واژه

                                                                                                                                                                                                                     
1. Fatemehbarmaki20@Gmail.Com 

 مقدمه -1
های دولتمردان و ترين دغدغهتامین سرمايه يكي از مهم

محسوب های در حال توسعه گذاران اقتصادی، به خصوص در کشور سیاست
های تامین مالي، ساختار سرمايه و و تصمیمات مربوط به شیوه شود مي

مالي دولت  منابعترين ابزارهای تامین ترکیب سرمايه، يكي از شاخص
اگر منابع مالي را به دو بخش داخلي و خارجي تقسیم کنیم  باشد. مي

انداز ملي و افزايش  توسعه به علت پايین بودن سطح پس کشورهای در حال
ز منابع داخلي، جهت انجام جمعیت، برای تامین مالي و سرمايه الزم ا

 سرمايهباشند.  ميمشكالت عديده ای گرفتار های گسترده توسعه  برنامه
 کشور داخلي اندازهای پسيا بايد از طريق  گذاری سرمايه برای نیاز مورد

 صورته ب يا گذاری خارجي . سرمايهگذاری خارجي تأمین شود يا سرمايه
 وشود  غیر آن انجام مي و آالت ماشینمانند  فیزيكي سرمايه انتقال جريان

  .تااعتبار و نقد پولمانند  مالي جريانيا 
نیازهای اساسي فرايند رشد  انباشت سرمايه به عنوان يكي از پیش

تأمین است. منابع مالي خارجي به  اقتصادی از منابع داخلي يا خارجي قابل
ـ  اندازکردن شكاف پس انداز داخلي عالوه بر پرعنوان مكملي برای پس

باشد.  ميارزی نیز  منابع شكاف برای مقابله با حل مناسبيگذاری راهسرمايه
های بالعوض حال توسعه منابع مالي خارجي شامل کمک در یدرکشورها

 بانک نظیر منابع متعدد يافته، جريان مالي ناشي از کشورهای توسعه
مستقیم خارجي  گذاری غیرمستقیم وای، سرمايههای منطقهجهاني، بانک

 (.0941)فطرس و امامي،  باشد.  مي
اصل  ياهداف کل ی)ره( در اجرا ینيخمبندر امام  یاقتصاد يژهمنطقه و

از سال  ي،بخش خصوص گذاری يهدر جهت جذب سرما يقانون اساس 99
 یهکل یبر واگذار عالوه برداشته است. یا برجسته یتاکنون گام ها 0986

هكتار از  0011از  یشهای دريايي و بندری، ب در بخش گری یامور تصد
 داده اختصاص خصوصي بخش گذاری اين بندر به سرمايه یبانيپشت ياراض
صادی در اقت ويژه منطقه اراضياز  هكتار 971 از بیش تاکنون. است شده

های احداث  ینهدر زم ريال یلیاردم 09098فقره قرارداد به ارزش  81قالب 
و  ينفت یها فرآورده یمخازن نگهدار انواع کاالها، یانبار و محوطه نگهدار

واگذارشده است که اين امر  و غیر آن با ارزش افزوده يعصنا ي،خوراک
های  تي، روغنافزايش ظرفیت بندر در ذخیره و نگهداری انواع کاالهای نف

میلیون تن در سال  91از  بیشخوراکي، غالت، آهن آالت و متفرقه را تا 
 افزايش داده است. 

 در  يهويژه اقتصادی بندر امام خمیني )ره( به منظور جذب سرما هـمنطق

بندر ايران افتخار انعقاد  ینبا ارزش افزوده باال، به عنوان اول يعصنا
ختلف م های ینهدر زم يبخش خصوص گذاری يهقراردادهای بزرگ سرما

ه یشكرخام و کارخانه تصف یهکارخانه تصف گذاری مانند قرارداد سرمايه
میلیارد ريال( و احداث پايانه نفتي )به  7111)به ارزش  يخوراک های روغن
توسعه و  یرمس ييها ژهپرو ینچن اتمام میلیارد ريال( را دارد. 991 ارزش

با صرف  به عالوه،ده است. کردر نسل سوم هموار ورود اين بندر را به بنا
احداث تاسیسات زيربنايي   در زمینه يالر یلیاردم 0611بالغ بر  یا بودجه

 ي،عموم یايجاد اماکن و فضاها ي،هزار تن 091مانند احداث اسكله 
 یلومترک 92 يتا،شبكه آب، برق، د ي،سطح های آب یآور جمع یساتتاس
 يراه آهن داخل یلومترک 091و احداث  يداخل يو فرع ياصل يدسترس هجاد

 یها ساختيرز ی،آهن سراسر به شبكه راه یبانيپشت يجهت اتصال اراض
را فراهم آورده است )طرح جامع  يبخش خصوص یگذار يهالزم جهت سرما

 (. 0940)ره(،  ینيمام خمبندر ا
جذب جهت )ره(  ینيمنطقه آزاد بندر امام خمبرخي از مزايای 

ز جنوبي به مراک ترين بندر نزديک( 0) اند: به اين شرحگذاری خارجي  سرمايه
، پتروشیمي، فوالد و معادن در نیمه صنعتي کشور از جمله صنايع نفت، گاز

ترين،  مطمئندارد چون  جغرافیاييموقعیت ممتاز ( 6، )باشد مي رغربي کشو
ترکیه  ،، عراققفقازهای حوزه ترين پل ارتباطي با کشور ترين و کوتاه مناسب

 کاال ترانشیپ جهت کشور بندر ترين مناسب( 9باشد، ) مي و اروپای شرقي
 های اصلي اتصال به شبكه راه( 9، )فارس خلیج حوزه کشورهای به

بارگیری و قابلیت تخلیه( 9، )دارد آهن سراسری کشور ترانزيتي و راه
 های با ظرفیت پاناماکس )نسل چهارم( و کشتي تهای کانتینری پس کشتي

های اختصاصي کانتینری، عمومي،  جود ترمینال( و2، )هزار تن091
 و پیشرفته تجهیزات از مندی بهره( 7، )مواد معدني های نفتي و فرآورده
ها،  کشتي به ايمن و سريع خدمات ارائه منظور به دريايي و بندری مناسب

امنیت  المللي ( و سیستم بینIMSخورداری از سیستم يكپارچه )بر( 8)
  SINGLEرخورداری از سیستم تک پنجره )( ب4، )(ISMSاطالعات )

WINDOWسیستم ( 01يان، )ظور ارائه خدمات متمرکز به مشتر( به من
يكي به نزد( 00، )(PCPOSپرداخت الكترونیک از طريق سیستم )

 011و  001، 08با فواصل  المللي اهواز و آبادان های ماهشهر، بین فرودگاه
، های منطقه ويژه اقتصادی ی از تسهیالت ومعافیترخوردار( ب06، )کیلومتر

، وسائط رود، مصرف و بكارگیری ماشین آالت، قطعات يدکيامكان و( 09)
، قل تشريفات قانونيگمرکي و با حدانقلیه و مواد اولیه بدون پرداخت حقوق 

آنها طبق قوانین های خارجي و سود حاصله از  تضمین کامل سرمايه( 09)
های خدماتي از  بودن فعالیت امستثن( 02، )گذاری خارجي حمايت از سرمايه
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 مقدمه -1
های دولتمردان و ترين دغدغهتامین سرمايه يكي از مهم

محسوب های در حال توسعه گذاران اقتصادی، به خصوص در کشور سیاست
های تامین مالي، ساختار سرمايه و و تصمیمات مربوط به شیوه شود مي

مالي دولت  منابعترين ابزارهای تامین ترکیب سرمايه، يكي از شاخص
اگر منابع مالي را به دو بخش داخلي و خارجي تقسیم کنیم  باشد. مي

انداز ملي و افزايش  توسعه به علت پايین بودن سطح پس کشورهای در حال
ز منابع داخلي، جهت انجام جمعیت، برای تامین مالي و سرمايه الزم ا

 سرمايهباشند.  ميمشكالت عديده ای گرفتار های گسترده توسعه  برنامه
 کشور داخلي اندازهای پسيا بايد از طريق  گذاری سرمايه برای نیاز مورد

 صورته ب يا گذاری خارجي . سرمايهگذاری خارجي تأمین شود يا سرمايه
 وشود  غیر آن انجام مي و آالت ماشینمانند  فیزيكي سرمايه انتقال جريان

  .تااعتبار و نقد پولمانند  مالي جريانيا 
نیازهای اساسي فرايند رشد  انباشت سرمايه به عنوان يكي از پیش

تأمین است. منابع مالي خارجي به  اقتصادی از منابع داخلي يا خارجي قابل
ـ  اندازکردن شكاف پس انداز داخلي عالوه بر پرعنوان مكملي برای پس

باشد.  ميارزی نیز  منابع شكاف برای مقابله با حل مناسبيگذاری راهسرمايه
های بالعوض حال توسعه منابع مالي خارجي شامل کمک در یدرکشورها

 بانک نظیر منابع متعدد يافته، جريان مالي ناشي از کشورهای توسعه
مستقیم خارجي  گذاری غیرمستقیم وای، سرمايههای منطقهجهاني، بانک

 (.0941)فطرس و امامي،  باشد.  مي
اصل  ياهداف کل ی)ره( در اجرا ینيخمبندر امام  یاقتصاد يژهمنطقه و

از سال  ي،بخش خصوص گذاری يهدر جهت جذب سرما يقانون اساس 99
 یهکل یبر واگذار عالوه برداشته است. یا برجسته یتاکنون گام ها 0986

هكتار از  0011از  یشهای دريايي و بندری، ب در بخش گری یامور تصد
 داده اختصاص خصوصي بخش گذاری اين بندر به سرمايه یبانيپشت ياراض
صادی در اقت ويژه منطقه اراضياز  هكتار 971 از بیش تاکنون. است شده

های احداث  ینهدر زم ريال یلیاردم 09098فقره قرارداد به ارزش  81قالب 
و  ينفت یها فرآورده یمخازن نگهدار انواع کاالها، یانبار و محوطه نگهدار

واگذارشده است که اين امر  و غیر آن با ارزش افزوده يعصنا ي،خوراک
های  تي، روغنافزايش ظرفیت بندر در ذخیره و نگهداری انواع کاالهای نف

میلیون تن در سال  91از  بیشخوراکي، غالت، آهن آالت و متفرقه را تا 
 افزايش داده است. 

 در  يهويژه اقتصادی بندر امام خمیني )ره( به منظور جذب سرما هـمنطق

بندر ايران افتخار انعقاد  ینبا ارزش افزوده باال، به عنوان اول يعصنا
ختلف م های ینهدر زم يبخش خصوص گذاری يهقراردادهای بزرگ سرما

ه یشكرخام و کارخانه تصف یهکارخانه تصف گذاری مانند قرارداد سرمايه
میلیارد ريال( و احداث پايانه نفتي )به  7111)به ارزش  يخوراک های روغن
توسعه و  یرمس ييها ژهپرو ینچن اتمام میلیارد ريال( را دارد. 991 ارزش

با صرف  به عالوه،ده است. کردر نسل سوم هموار ورود اين بندر را به بنا
احداث تاسیسات زيربنايي   در زمینه يالر یلیاردم 0611بالغ بر  یا بودجه

 ي،عموم یايجاد اماکن و فضاها ي،هزار تن 091مانند احداث اسكله 
 یلومترک 92 يتا،شبكه آب، برق، د ي،سطح های آب یآور جمع یساتتاس
 يراه آهن داخل یلومترک 091و احداث  يداخل يو فرع ياصل يدسترس هجاد

 یها ساختيرز ی،آهن سراسر به شبكه راه یبانيپشت يجهت اتصال اراض
را فراهم آورده است )طرح جامع  يبخش خصوص یگذار يهالزم جهت سرما

 (. 0940)ره(،  ینيمام خمبندر ا
جذب جهت )ره(  ینيمنطقه آزاد بندر امام خمبرخي از مزايای 

ز جنوبي به مراک ترين بندر نزديک( 0) اند: به اين شرحگذاری خارجي  سرمايه
، پتروشیمي، فوالد و معادن در نیمه صنعتي کشور از جمله صنايع نفت، گاز

ترين،  مطمئندارد چون  جغرافیاييموقعیت ممتاز ( 6، )باشد مي رغربي کشو
ترکیه  ،، عراققفقازهای حوزه ترين پل ارتباطي با کشور ترين و کوتاه مناسب

 کاال ترانشیپ جهت کشور بندر ترين مناسب( 9باشد، ) مي و اروپای شرقي
 های اصلي اتصال به شبكه راه( 9، )فارس خلیج حوزه کشورهای به

بارگیری و قابلیت تخلیه( 9، )دارد آهن سراسری کشور ترانزيتي و راه
 های با ظرفیت پاناماکس )نسل چهارم( و کشتي تهای کانتینری پس کشتي

های اختصاصي کانتینری، عمومي،  جود ترمینال( و2، )هزار تن091
 و پیشرفته تجهیزات از مندی بهره( 7، )مواد معدني های نفتي و فرآورده
ها،  کشتي به ايمن و سريع خدمات ارائه منظور به دريايي و بندری مناسب

امنیت  المللي ( و سیستم بینIMSخورداری از سیستم يكپارچه )بر( 8)
  SINGLEرخورداری از سیستم تک پنجره )( ب4، )(ISMSاطالعات )

WINDOWسیستم ( 01يان، )ظور ارائه خدمات متمرکز به مشتر( به من
يكي به نزد( 00، )(PCPOSپرداخت الكترونیک از طريق سیستم )

 011و  001، 08با فواصل  المللي اهواز و آبادان های ماهشهر، بین فرودگاه
، های منطقه ويژه اقتصادی ی از تسهیالت ومعافیترخوردار( ب06، )کیلومتر

، وسائط رود، مصرف و بكارگیری ماشین آالت، قطعات يدکيامكان و( 09)
، قل تشريفات قانونيگمرکي و با حدانقلیه و مواد اولیه بدون پرداخت حقوق 

آنها طبق قوانین های خارجي و سود حاصله از  تضمین کامل سرمايه( 09)
های خدماتي از  بودن فعالیت امستثن( 02، )گذاری خارجي حمايت از سرمايه
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برخورداری از ( 07، )و تبعیت از قوانین ومقررات مناطقشمول قانون کار 
ور )شامل صد صاحبان کاالشده در مناطق جهت ادمزايا و تسهیالت ايج

توقف مشروط  کاهش تشريفات گمرکي، ،قبض انبار تفكیكي قابل معامله
، گذاری داخلي و خارجي امكان مشارکت و سرمايه( 08، )نامحدود کاال و ...(

شده در  ت گمرکي برای ورود کاالهای ساختهبرخورداری از معافی( 04)
امكان ( 61، )االی مزبورن ارزش افزوده کمنطقه به داخل کشور به میزا

شده از مواد اولیه و کاالهای خارجي در منطقه به  کاالهای ساخته صدور
، يت مقررات عمومي صادرات و وارداتخارج از کشور بدون الزام به رعا

ت ورود آزاد و بدون حقوق گمرکي آهن آالت و مصالح ساختماني جه( 60)
جهت کاالهای  واهي مبداصدور گ( 66، )احداث واحدهای تولیدی در منطقه

های اقتصادی در  استفاده از مزايای رونق فعالیت( 69، )تولیدشده در منطقه
 معافیت مالیاتي بر ارزش افزوده.( 69و ) مناطق ويژه بندری

 هبیان مسئل -1-1
ايران از جمله کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد مناسب و جمعیت 

گذاری است که  اسب برای سرمايهجوان و همچنین منابع طبیعي بسیار من
خارجي به حساب آيد. نیاز  انگذار هدف بسیار مناسبي برای سرمايهتواند مي

ها و کشور به منابع مالي خارجي برای تامین و پوشش بخشي از هزينه
قابل انكار های خارجي غیراستفاده از تكنولوژی برتر و تجربیات شرکت

جذب منابع مالي خارجي را  مسئله شرايط کنوني اقتصاد ايراناست. 
از يک سو،  ،کشور انداز سند چشمساخته است. با توجه به ناپذير  اجتناب

جذب  با، به نفت ی اقتصادکاهش اتكا ضمن دولت موظف است
 بنادر توسعه ديگر سوی. از را افزايش دهداشتغال ، خارجي یگذار سرمايه
د اقتصاد کمک به رش کشور جهت ارتباطي های دروازه عنوان به کشور
 توسعه فرآيند در تسريع عوامل از بنادر شود. محسوب مي الزامي امری

 و دريايي نقل و حمل اصلي های حلقه از يكي و ای منطقه و ملي اقتصاد
 حكم ،همه کشورها در که روند مي شمار به کاال خروج و ورود مبادی
 در که ای کننده تعیین ه سبب نقشب و دارند را ملي راهبردی های دارايي

 نیز و مشتريان و بازار میل مطابق توانند مي دارند ملي فضای سازماندهي
 جايگاه و کنند طي را بهبود و توسعه مسیر روز، تكنولوژی با همگام

 رقابتي بازار در ذينفعان برای بلكه خود، برای تنها نه را ای نه و بهینهراو بهره
ترين خارجي يكي از مهمگذاری بنابراين جذب سرمايه .آورند فراهم جهاني

  از اين رو، در د داشت.خواهادر را در پي ـد و توسعه بنـت که رشاس سائليم
 

 

  گذاری مستقیم خارجي دراين مقاله به بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه
ها و تا با شناخت محدوديت پرداخته شده استبندر امام خمیني )ره( 

گذاری  الزم برای جذب سرمايههای  و زمینهی اين بندر شرايط هاظرفیت
 خارجي فراهم شود.

 تحقیق نةیپیش -1-2
 مطالعات خارجی -1-2-1

به بررسي عوامل  ة خود،مطالع( در 6106)  کوستي يونلي و همكاران
ر کشور روسیه با استفاده از گذاری مستقیم خارجي د تاثیرگذار بر سرمايه

وامل آنها ضمن تايید ع .های پنلي پرداختند با روش دادههای طولي و  داده
ثر مؤ يكي از عواملزمان انتقال قدرت که  کالسیک به اين نتیجه رسیدند

 شود.  مستقیم خارجي محسوب مياری گذ بر سرمايه
 یگذار هيسرما کننده نییتع عوامل» عنوان با تحقیقي در( 6101) 6ديندا

 یگذارهيسرما بر ثرؤم عوامل يبررس به «هيجرین در يخارج میمستق
 پرداختهمیالدی  0471-6112 دوره در هيجرین در (FDI) يخارج میمستق
 و تتجار گسترش ،يعیطب منابع ريذخا که دهديم نشان مطالعه نيا. است

 در و است رگذاریتأث هيجرین در FDI انيجر بر ارز نرخ و تورم مانند وامليع
 .ندارد ریتأث FDI جذب بر بازار اندازه مدت يطوالن

 لیو تحل هيتجز» عنوان با ای همقال میالدی 6114در سال  9لن و ين
پس از اصالحات و باز شدن  نیدر غرب چ FDIجذب  یعوامل اقتصاد

 نظر در نمونهبه عنوان  9مقاله، شهر چنگدو نيدر ا. نوشتند« یاقتصاد
 یعوامل اقتصاد لیو تحل هيتجز یبرا يانباشتگ هماز روش  و دهش گرفته

 .است شده استفادهسال گذشته  91در  نیدر غرب چ FDIدر جذب 
 باز رجاتد تر، عيسر یدهد رشد اقتصادينشان م گیری اين مقاله یجهنت

مهم  یعوامل اقتصاداز ثابت  یهاييدر دارا یگذارهيباالتر و سرما بودن
 بوده است.  در شهر چنگدو يخارج یگذار هيجذب سرما یبرا

العاتي در خصوص اينكه ( جهت دستیابي به اط6114بانگا )
های دولت چگونه بر جريان گذاری و سیاست های سرمايه نامه موافقت
کشور در  01ات ، با استفاده از اطالعدارند گذاری مستقیم خارجي تأثیر سرمايه

ست ا بیانگر آن ی ویها برآورد کرده است. يافتهرا مشابهي  ةحال توسعه معادل
 متوسطه، بدهي ةشدگان دور نام ثبت کار، نسبت نیرویة بازار، هزين ةکه انداز

گذاری مستقیم خارجي  عوامل مؤثر بر جريان سرمايهاز  برقخارجي و مصرف 
گذاری با  های سرمايه نامه موافقت دادد. همچنین نتايج مطالعه نشان نباش مي

                                                                                                   
2. Dinda 
3. Lan & Yin 
4. Chengdu 

ای  های منطقه نامه موافقت دار ومعنايافته دارای تأثیر مثبت و  کشورهای توسعه
 گذاری مستقیم خارجي دارند. اثرات متفاوتي بر سرمايه

ثیر نااطمیناني أمدلي مناسب به بررسي ت ( با ارائه6112لهیری و میسا )
و به اين نتیجه ند گذاری مستقیم خارجي پرداختسرمايه حذبنرخ ارز بر 

مدی ) فروش اثر درآجنبة  ز دورسیدند که نااطمیناني نرخ ارز کشور میزبان ا
بر حذب ها از کشور میزبان(  نهاده ةتهیای )در داخل( و اثر هزينه

جذب چون اين دو اثر در خالف جهت هم بر  د، وگذار ياثر م گذاری يهسرما
 حذباثر نوسانات نرخ ارز بر  بنابراينگذارند،  تاثیر ميگذاری  سرمايه
 .باشد ميگذاری مستقیم خارجي مبهم  سرمايه

 مطالعات داخلی -1-2-2
بر  مؤثر عوامل ييشناساای به ( در مطالعه0949پور و همكاران )ممي

 پرداختند يانزل يصنعت ی ـتجار آزاد منطقه درخارجي  یگذارهيسرما جذب
، عوامل (AHP) يمراتب سلسله لیتحل روش و يدلف کیتكن از استفاده با و

ل مختلفي نشان داد عوام قیتحق جينتا .کردند یبندرتبه مؤثر را شناسايي و
که  تأثیر دارندداخلي و خارجي در منطقه آزاد انزلي  گذاریبر جذب سرمايه

عوامل به ترتیب  را در هفت عامل اصلي خالصه کرد. اين هاآنتوان مي
مديريتي،  مقررات، و نیقوان ی، اقتصاد ی،گذاراستیس امكانات، عبارتند از:

 مكان يابي. ي وتيحما

بندی  به شناسايي و اولويتای  در مطالعه( 0946)کاظمي و همكاران 
گذاری مستقیم خارجي در استان يزد پرداختند.  ثر بر جذب سرمايهؤعوامل م

نظر صاحبنظران اخذ  و پرسشنامه ، با استفاده ازعوامل شناسايي پس از هاآن
نشان داد  نتايج. عوامل اقدام کردند بندی رتبهنسبت به نفر(  94استان يزد )

نرخ ارز، امنیت به ترتیب اولويت به شرح شده  شناساييرتبة عوامل 
های حمايتي  يه، وجود سیاستگذاری، نرخ انتظاری بازگشت سرما سرمايه

های اقتصادی  زادانه سرمايه و وجود زيرساختآدولت، امكان نقل و انتقال 
 باشد.  مي یر جاده، انرژی، بنادر و اينترنتنظ

 های کننده تعیین» ای با عنوان همقال در (0941) محمودی و ادیشاه آب

 که رسیدند نتیجه اين به« ايران در خارجي مستقیم گذاری سرمايه

سرمايه،  بازگشت نرخ قبیل از عواملي تابع خارجي مستقیم گذاری يهسرما
 منابع داخلي،گذاری  هسرماي اقتصادی، رشد ،ها تزيرساخ اقتصاد، بازبودن

 دولت، مالي وضع خارجي، بدهي ارز، نرخ انساني، تورم، سرمايه طبیعي،

 ناخالص تولید به دولت نسبت مخارج و سیاسي حقوق بازار، اندازه مالیات،

 طبیعي موجود، منابعن داد نشا حقیقج تنتايد. همچنین باش مي داخلي

 جذب بر دارامعن و مستقیم صورت به هازيرساخت و انساني سرمايه

 و سیاسي حقوق متغیر اما مؤثرند، ايران در خارجي ذاری مستقیمگ هسرماي
 گذاری سرمايه جذب بر معنادار و معكوس صورت به اسالمي انقالب رمتغی

 و مثبت تأثیر اقتصاد بودن باز عاملر دارند. تأثی ايران در خارجي مستقیم
 منفي نیز تأثیر داخلي ناخالص تولید به دولت مخارج نسبت عامل و معنا بي

 .دارد ايران در خارجي مستقیم گذاری هسرماي جذب را بمعن بي و
بررسي عوامل » تحت عنوان ای ( در مقاله0984کیا و مقدم )کريمي

 tبا روش دلفي و آزمون « گذاری در منطقه آزاد اروندجذب سرمايه
گذاری ذب سرمايهبر جثر ودنت به بررسي و شناسايي عوامل مؤاستی
-سرمايهنبود  زيربنايي، امكانات فقدان نشان داد تحقیق . نتايجختندبردا

 عمده موانع از مقررات و قوانین نارسايي دولتي، هایدستگاه مناسب گذاری
 .روندمي شمار به اروند آزاد منطقه در گذاریسرمايه جذب

 عوامل بندیاولويت» بررسي به خود نامه پايان ( در0984اسماعیلي )
 از استفاده با ارس تجاری آزاد منطقه در گذاریسرمايه جذب بر ثرمؤ

 سازماننبود  ترتیب به نشان داد مطالعه نتیجه. پرداخت «AHP تكنیک
 امكانات فقدان کارا، و صحیح مديريت از یبرخوردار عدم ،مناسب اجرايي

 منطقه بر کالن سطح در دولت هایگذاریسیاست سوء اثر اولیه، بناييزير
 گذاریسرمايه جذب عدم بر قوانین در نارساييو  محدوديت آخر دست و

 یر دارد. تأث خارجي
ها برای منطقه خاصي و با با توجه به اينكه هر کدام از اين مطالعه

شرايط الزم  در صدد استشرايط متفاوتي انجام شده است، مطالعه حاضر 
گذاری مستقیم خارجي در بندر امام خمیني را با توجه به برای جذب سرمايه

شرايط خاص اين منطقه و با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان اين 
 بررسي کند.بندر 

 روش تحقیق -2
 AHP روش تحلیل سلسله مراتبي يا ،روش تحقیق در اين پژوهش

در تأمین مديران مالي . دلیـل استفاده از اين روش اين است که باشد مي
سرمايه شخصي، بازار پول، بازار سرمايه و  های مختلفي مانند با گزينهمالي 

خارجي بازار سرمايه و مخصوصا سرمايه  آنهابین  ازکه اند  غیر آن مواجه
گذاری يهکند. معیارهای مختلفي در جذب سرمانقش بسیار مهمي ايفا مي

مل مؤثر بر حذب شود عوا خارجي تأثیر دارند، در اين پژوهش سعي مي
های مختلف و متناسب با گزينه شوند مشخصگذاری خارجي  سرمايه
راهنما برای مديران مالي و مأمین مالي  به عنوانتا  گردندبندی اولويت
ي کمعوامل کیفي و برخي از اين که برخي  از آنجاها استفاده شود.  شرکت
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برخورداری از ( 07، )و تبعیت از قوانین ومقررات مناطقشمول قانون کار 
ور )شامل صد صاحبان کاالشده در مناطق جهت ادمزايا و تسهیالت ايج

توقف مشروط  کاهش تشريفات گمرکي، ،قبض انبار تفكیكي قابل معامله
، گذاری داخلي و خارجي امكان مشارکت و سرمايه( 08، )نامحدود کاال و ...(

شده در  ت گمرکي برای ورود کاالهای ساختهبرخورداری از معافی( 04)
امكان ( 61، )االی مزبورن ارزش افزوده کمنطقه به داخل کشور به میزا

شده از مواد اولیه و کاالهای خارجي در منطقه به  کاالهای ساخته صدور
، يت مقررات عمومي صادرات و وارداتخارج از کشور بدون الزام به رعا

ت ورود آزاد و بدون حقوق گمرکي آهن آالت و مصالح ساختماني جه( 60)
جهت کاالهای  واهي مبداصدور گ( 66، )احداث واحدهای تولیدی در منطقه

های اقتصادی در  استفاده از مزايای رونق فعالیت( 69، )تولیدشده در منطقه
 معافیت مالیاتي بر ارزش افزوده.( 69و ) مناطق ويژه بندری

 هبیان مسئل -1-1
ايران از جمله کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد مناسب و جمعیت 

گذاری است که  اسب برای سرمايهجوان و همچنین منابع طبیعي بسیار من
خارجي به حساب آيد. نیاز  انگذار هدف بسیار مناسبي برای سرمايهتواند مي

ها و کشور به منابع مالي خارجي برای تامین و پوشش بخشي از هزينه
قابل انكار های خارجي غیراستفاده از تكنولوژی برتر و تجربیات شرکت

جذب منابع مالي خارجي را  مسئله شرايط کنوني اقتصاد ايراناست. 
از يک سو،  ،کشور انداز سند چشمساخته است. با توجه به ناپذير  اجتناب

جذب  با، به نفت ی اقتصادکاهش اتكا ضمن دولت موظف است
 بنادر توسعه ديگر سوی. از را افزايش دهداشتغال ، خارجي یگذار سرمايه
د اقتصاد کمک به رش کشور جهت ارتباطي های دروازه عنوان به کشور
 توسعه فرآيند در تسريع عوامل از بنادر شود. محسوب مي الزامي امری

 و دريايي نقل و حمل اصلي های حلقه از يكي و ای منطقه و ملي اقتصاد
 حكم ،همه کشورها در که روند مي شمار به کاال خروج و ورود مبادی
 در که ای کننده تعیین ه سبب نقشب و دارند را ملي راهبردی های دارايي

 نیز و مشتريان و بازار میل مطابق توانند مي دارند ملي فضای سازماندهي
 جايگاه و کنند طي را بهبود و توسعه مسیر روز، تكنولوژی با همگام

 رقابتي بازار در ذينفعان برای بلكه خود، برای تنها نه را ای نه و بهینهراو بهره
ترين خارجي يكي از مهمگذاری بنابراين جذب سرمايه .آورند فراهم جهاني

  از اين رو، در د داشت.خواهادر را در پي ـد و توسعه بنـت که رشاس سائليم
 

 

  گذاری مستقیم خارجي دراين مقاله به بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه
ها و تا با شناخت محدوديت پرداخته شده استبندر امام خمیني )ره( 

گذاری  الزم برای جذب سرمايههای  و زمینهی اين بندر شرايط هاظرفیت
 خارجي فراهم شود.

 تحقیق نةیپیش -1-2
 مطالعات خارجی -1-2-1

به بررسي عوامل  ة خود،مطالع( در 6106)  کوستي يونلي و همكاران
ر کشور روسیه با استفاده از گذاری مستقیم خارجي د تاثیرگذار بر سرمايه

وامل آنها ضمن تايید ع .های پنلي پرداختند با روش دادههای طولي و  داده
ثر مؤ يكي از عواملزمان انتقال قدرت که  کالسیک به اين نتیجه رسیدند

 شود.  مستقیم خارجي محسوب مياری گذ بر سرمايه
 یگذار هيسرما کننده نییتع عوامل» عنوان با تحقیقي در( 6101) 6ديندا

 یگذارهيسرما بر ثرؤم عوامل يبررس به «هيجرین در يخارج میمستق
 پرداختهمیالدی  0471-6112 دوره در هيجرین در (FDI) يخارج میمستق
 و تتجار گسترش ،يعیطب منابع ريذخا که دهديم نشان مطالعه نيا. است

 در و است رگذاریتأث هيجرین در FDI انيجر بر ارز نرخ و تورم مانند وامليع
 .ندارد ریتأث FDI جذب بر بازار اندازه مدت يطوالن

 لیو تحل هيتجز» عنوان با ای همقال میالدی 6114در سال  9لن و ين
پس از اصالحات و باز شدن  نیدر غرب چ FDIجذب  یعوامل اقتصاد

 نظر در نمونهبه عنوان  9مقاله، شهر چنگدو نيدر ا. نوشتند« یاقتصاد
 یعوامل اقتصاد لیو تحل هيتجز یبرا يانباشتگ هماز روش  و دهش گرفته

 .است شده استفادهسال گذشته  91در  نیدر غرب چ FDIدر جذب 
 باز رجاتد تر، عيسر یدهد رشد اقتصادينشان م گیری اين مقاله یجهنت

مهم  یعوامل اقتصاداز ثابت  یهاييدر دارا یگذارهيباالتر و سرما بودن
 بوده است.  در شهر چنگدو يخارج یگذار هيجذب سرما یبرا

العاتي در خصوص اينكه ( جهت دستیابي به اط6114بانگا )
های دولت چگونه بر جريان گذاری و سیاست های سرمايه نامه موافقت
کشور در  01ات ، با استفاده از اطالعدارند گذاری مستقیم خارجي تأثیر سرمايه

ست ا بیانگر آن ی ویها برآورد کرده است. يافتهرا مشابهي  ةحال توسعه معادل
 متوسطه، بدهي ةشدگان دور نام ثبت کار، نسبت نیرویة بازار، هزين ةکه انداز

گذاری مستقیم خارجي  عوامل مؤثر بر جريان سرمايهاز  برقخارجي و مصرف 
گذاری با  های سرمايه نامه موافقت دادد. همچنین نتايج مطالعه نشان نباش مي

                                                                                                   
2. Dinda 
3. Lan & Yin 
4. Chengdu 

ای  های منطقه نامه موافقت دار ومعنايافته دارای تأثیر مثبت و  کشورهای توسعه
 گذاری مستقیم خارجي دارند. اثرات متفاوتي بر سرمايه

ثیر نااطمیناني أمدلي مناسب به بررسي ت ( با ارائه6112لهیری و میسا )
و به اين نتیجه ند گذاری مستقیم خارجي پرداختسرمايه حذبنرخ ارز بر 

مدی ) فروش اثر درآجنبة  ز دورسیدند که نااطمیناني نرخ ارز کشور میزبان ا
بر حذب ها از کشور میزبان(  نهاده ةتهیای )در داخل( و اثر هزينه

جذب چون اين دو اثر در خالف جهت هم بر  د، وگذار ياثر م گذاری يهسرما
 حذباثر نوسانات نرخ ارز بر  بنابراينگذارند،  تاثیر ميگذاری  سرمايه
 .باشد ميگذاری مستقیم خارجي مبهم  سرمايه

 مطالعات داخلی -1-2-2
بر  مؤثر عوامل ييشناساای به ( در مطالعه0949پور و همكاران )ممي

 پرداختند يانزل يصنعت ی ـتجار آزاد منطقه درخارجي  یگذارهيسرما جذب
، عوامل (AHP) يمراتب سلسله لیتحل روش و يدلف کیتكن از استفاده با و

ل مختلفي نشان داد عوام قیتحق جينتا .کردند یبندرتبه مؤثر را شناسايي و
که  تأثیر دارندداخلي و خارجي در منطقه آزاد انزلي  گذاریبر جذب سرمايه

عوامل به ترتیب  را در هفت عامل اصلي خالصه کرد. اين هاآنتوان مي
مديريتي،  مقررات، و نیقوان ی، اقتصاد ی،گذاراستیس امكانات، عبارتند از:

 مكان يابي. ي وتيحما

بندی  به شناسايي و اولويتای  در مطالعه( 0946)کاظمي و همكاران 
گذاری مستقیم خارجي در استان يزد پرداختند.  ثر بر جذب سرمايهؤعوامل م

نظر صاحبنظران اخذ  و پرسشنامه ، با استفاده ازعوامل شناسايي پس از هاآن
نشان داد  نتايج. عوامل اقدام کردند بندی رتبهنسبت به نفر(  94استان يزد )

نرخ ارز، امنیت به ترتیب اولويت به شرح شده  شناساييرتبة عوامل 
های حمايتي  يه، وجود سیاستگذاری، نرخ انتظاری بازگشت سرما سرمايه

های اقتصادی  زادانه سرمايه و وجود زيرساختآدولت، امكان نقل و انتقال 
 باشد.  مي یر جاده، انرژی، بنادر و اينترنتنظ

 های کننده تعیین» ای با عنوان همقال در (0941) محمودی و ادیشاه آب

 که رسیدند نتیجه اين به« ايران در خارجي مستقیم گذاری سرمايه

سرمايه،  بازگشت نرخ قبیل از عواملي تابع خارجي مستقیم گذاری يهسرما
 منابع داخلي،گذاری  هسرماي اقتصادی، رشد ،ها تزيرساخ اقتصاد، بازبودن

 دولت، مالي وضع خارجي، بدهي ارز، نرخ انساني، تورم، سرمايه طبیعي،

 ناخالص تولید به دولت نسبت مخارج و سیاسي حقوق بازار، اندازه مالیات،

 طبیعي موجود، منابعن داد نشا حقیقج تنتايد. همچنین باش مي داخلي

 جذب بر دارامعن و مستقیم صورت به هازيرساخت و انساني سرمايه

 و سیاسي حقوق متغیر اما مؤثرند، ايران در خارجي ذاری مستقیمگ هسرماي
 گذاری سرمايه جذب بر معنادار و معكوس صورت به اسالمي انقالب رمتغی

 و مثبت تأثیر اقتصاد بودن باز عاملر دارند. تأثی ايران در خارجي مستقیم
 منفي نیز تأثیر داخلي ناخالص تولید به دولت مخارج نسبت عامل و معنا بي

 .دارد ايران در خارجي مستقیم گذاری هسرماي جذب را بمعن بي و
بررسي عوامل » تحت عنوان ای ( در مقاله0984کیا و مقدم )کريمي

 tبا روش دلفي و آزمون « گذاری در منطقه آزاد اروندجذب سرمايه
گذاری ذب سرمايهبر جثر ودنت به بررسي و شناسايي عوامل مؤاستی
-سرمايهنبود  زيربنايي، امكانات فقدان نشان داد تحقیق . نتايجختندبردا

 عمده موانع از مقررات و قوانین نارسايي دولتي، هایدستگاه مناسب گذاری
 .روندمي شمار به اروند آزاد منطقه در گذاریسرمايه جذب

 عوامل بندیاولويت» بررسي به خود نامه پايان ( در0984اسماعیلي )
 از استفاده با ارس تجاری آزاد منطقه در گذاریسرمايه جذب بر ثرمؤ

 سازماننبود  ترتیب به نشان داد مطالعه نتیجه. پرداخت «AHP تكنیک
 امكانات فقدان کارا، و صحیح مديريت از یبرخوردار عدم ،مناسب اجرايي

 منطقه بر کالن سطح در دولت هایگذاریسیاست سوء اثر اولیه، بناييزير
 گذاریسرمايه جذب عدم بر قوانین در نارساييو  محدوديت آخر دست و

 یر دارد. تأث خارجي
ها برای منطقه خاصي و با با توجه به اينكه هر کدام از اين مطالعه

شرايط الزم  در صدد استشرايط متفاوتي انجام شده است، مطالعه حاضر 
گذاری مستقیم خارجي در بندر امام خمیني را با توجه به برای جذب سرمايه

شرايط خاص اين منطقه و با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان اين 
 بررسي کند.بندر 

 روش تحقیق -2
 AHP روش تحلیل سلسله مراتبي يا ،روش تحقیق در اين پژوهش

در تأمین مديران مالي . دلیـل استفاده از اين روش اين است که باشد مي
سرمايه شخصي، بازار پول، بازار سرمايه و  های مختلفي مانند با گزينهمالي 

خارجي بازار سرمايه و مخصوصا سرمايه  آنهابین  ازکه اند  غیر آن مواجه
گذاری يهکند. معیارهای مختلفي در جذب سرمانقش بسیار مهمي ايفا مي

مل مؤثر بر حذب شود عوا خارجي تأثیر دارند، در اين پژوهش سعي مي
های مختلف و متناسب با گزينه شوند مشخصگذاری خارجي  سرمايه
راهنما برای مديران مالي و مأمین مالي  به عنوانتا  گردندبندی اولويت
ي کمعوامل کیفي و برخي از اين که برخي  از آنجاها استفاده شود.  شرکت
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شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی )ره(/ فاطمه برمكي
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ر اساس میزان تأثیرشان ب تا داز تحلیل سلسله مراتبي استفاده ش بوند
 شوند. بندی بندی و اولويتدسته

با توزيع و نخست  .ا در دو مرحله صورت پذيرفته آوری داده جمع
 معیارها و عوامل مؤثر، گذاری ها به واسطة مديران سرمايه تكمیل پرسشنامه
 .شناسايي و تعیین شد گذاری در بندر امام خمیني )ره( بر جذب سرمايه

مربوط به  های هپرسشنام دهدفمنری گیروش نمونه استفاده ازبا سپس 
 بندر امام خمیني )ره(مديران  توسط( AHP) يسلسله مراتب يندفرا یکتكن

های مقايسات زوجي ماتريس ،مراتبي در تكنیک تحلیل سلسله. تكمیل شد
 .محاسبه شدها سازگار باشند، به اين منظور نرخ ناسازگاری ماتريس بايد

نفر  2شامل  نفر 91 تعداد هدفمند گیری نمونه به منظور مطالعه يندر ا
و کارشناسان منطقه  يراننفر از مد 99تعداد و  يو جامعه دانشگاه یداساتاز 
 اداره( يننفر کارشناسان ا 07و  يراننفر مد 07)ره( )  ینيبندر امام خم يژهو

 از: های تحقیق به عبارت است پرسشانتخاب شدند. به عنوان نمونه 
)ره(  ینيدر بندر امام خم يخارج یممستق گذاری يهبر سرما يچه عوامل( 0)

به بندر  يخارج یممستق گذاری يهتبه عوامل موثر بر سرما( ر6)و  د؟دار یرتاث
  ؟باشد به چه ترتیب مي)ره(  ینيامام خم

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
ی مؤثر بر جذب زیرمعیارها بندیرتبه -3-1

 گذاری خارجی سرمایه
در بندر گذاری مؤثر بر جذب سرمايهو زيرمعیارهای ( عوامل 0جدول )

به دهي  بندی و وزن رتبهدر اين مرحله،  دهد.امام خمیني )ره( را نشان مي
 صورت پذيرفت.گذاری  عوامل و زيرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمايهتفكیک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامل مدیریت -3-1-1
جداول مقايسات زوجي همه پاسخگويان، يكي از به منظور ترکیب 

. زيرا مقايسات زوجي، ها، استفاده از میانگین هندسي استبهترين روش
عالوه معكوس بودن ه ب .کندميايجاد « نسبت»ه صورت هايي ب داده

، به دلیل سازدماتريس مقايسه، استفاده از اين روش را بیشتر موجه مي
عكوس بودن را در ماتريس مقايسات میانگین هندسي خاصیت ماينكه 

 کند.زوجي حفظ مي

ام برای مقايسه Kمؤلفه مربوط به پاسخگوی      اگر فرض شود 
بر های متناظر  باشد، میانگین هندسي برای مؤلفه jنسبت به معیار  iمعیار 
 (.0989شود )قدسي پور، ( محاسبه مي0معادله ) اساس

 ̃    ∏       
 

                                                      (0)  

 jنسبت به  iمؤلفه مربوط به گروه برای مقايسه معیار    ̃ :
با استفاده از ماتريس فوق، مقايسه معیارها از نظر گروه )کل 

صورت ه ب ECهای مورد مطالعه( با استفاده از نرم افزار پاسخگويان و نمونه
 باشد. ( مي6جدول )

 ریس مقایسه زوجی از دیدگاه گروه(: مات2جدول )
بازاریابی 

 مناسب
تهیه طرح مطالعاتی 

 شده سنجی امکان
تبلیغات 
 مناسب

تثبیت 
 پاسخگوی گروه مدیریت

 تثبیت مديريت 0 947/6 967/0 694/0
 تبلیغات مناسب - 0 699/0 266/0
تهیه طرح مطالعاتي  - - 0 609/0

 شده سنجيامكان
 بازاريابي مناسب - - - 0

سازی و میانگین ها از جدول فوق، از مفهوم نرمالبرای استخراج اولويت
 شد. ( اعداد جدول نرمال 6ين منظور با استفاده از معادله )شد. به اموزون استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری در بندر امام خمینی )ره((: معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمایه1جدول )
 هازیرشاخص عوامل اصلی ردیف

 ها، مراکز آموزش عالي، نزديكي به مواد اولیهوجود نیروی کار متخصص، زير ساخت امكانات 0
 ایگذاران، ارتباط مستقیم از طريق راه آهن و جاده، مزيت منطقهاراضي مستعد جهت واگذاری به سرمايه يابيمكان 6
 های ارزیهای اقتصادی، اندازه و گسترش بازار، تثبیت سیاستزيرساختنرخ بازگشت سرمايه، کنترل تورم، تعديل نرخ بهره، تقويت  اقتصادی 9
ای گذاران، اعطای پوشش بیمههای سرمايهها و واردات نهادهگذاران، معافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکتارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايه حمايتي 9

 های مالیاتيها و مشوقگذاران، سیاستو تسهیالت زيربنايي به سرمايه
 الملليهای بینسازی، برگزاری و شرکت در نمايشگاه الملل، آزادسازی و خصوصيگذاران، گسترش روابط بینارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايه گذاریسیاست 9
 امنیت اقتصادی، شفافیت قوانین، بروکراسي اداری، سرعت اخذ مجوزها های مالیاتي، تنظیم و تسهیل قوانین و مقررات جهت تأمینها و مشوقسیاست قوانین و مقررات 2
 سنجي شده، بازاريابي مناسبتبلیغات مناسب، ثبات مديريت، تهیه طرح مطالعاتي امكان مديريت 7

 
 
 

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل مدیریت1نمودار )
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 ثبات مديريت
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 سنجي شدهتهیه طرح مطالعاتي امكان 
 تبلیغات مناسب
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ها، از مقادير کردن داده مؤلفه نرمال است. پس از نرمال    که در آن 
میانگین موزون شود که مقادير حاصل از  میانگین موزون گرفته مي ،حاصل
 درعامل مديريت  مؤثر برزيرمعیارهای  درجه اهمیت و اولويت دهندة نشان

ررسي بحاصل از  نتیجه. باشد ميمستقیم خارجي  گذاریسرمايهجذب 
 مؤثر زيرمعیارهای رتبه و وزن در مورد  نظرات کل نمونه و نتايج نرم افزار

 ارائه شده است.( 0عامل مديريت در نمودار )
شود، ثبات مديريت به عنوان ( مشاهده مي0طور که در نمودار ) همان

مناسب، تهیه طرح مطالعاتي  ب بازاريابيترين متغیر و بعد از آن به ترتی مهم
 را در عامل مديريت برشده و تبلیغات مناسب بیشترين تاثیر  سنجي امكان

گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( دارند. نرخ ناسازگاری جذب سرمايه
بنابراين مدل  ،تر است کوچک 0/1است که از  19/1برای اين مدل برابر 

ترين مديريت، ثبات مديريت اصليمیان زيرمعیارهای يعني در دار است. معنا
باشد. به  ميگذار خارجي به بندر امام خمیني )ره( عامل در جذب سرمايه

گذاران خارجي به اين بندر بايد مديران اين برای جذب سرمايهعبارت ديگر، 
گذارن تمايل بندر از امنیت شغلي و ثبات کافي برخوردار باشند تا سرمايه

ثباتي در  اين بنادر داشته باشند، زيرا بي گذاری دربرای سرمايه بیشتری
-شود و سرمايه ميمديريت موجب نگاه کوتاه مدت و سطحي به مسائل 

های بزرگ و بلندمدت نخواهند داشت. گذاریای به سرمايهعالقه گذارها
تا حدودی بي مناسب و تهیه طرح توجیهي نیز بازاريازيرمعیارهای همچنین 

ات در جذب شود، اما تبلیغ گذاری خارجي ميجذب سرمايه موجب
 کمتری دارد.گذاری نقش  سرمايه

شود، بندی عوامل ديگر نیز مانند عامل مديريت عمل ميبرای رتبه
 ECبرای جلوگیری از طوالني شدن بحث تنها به نتايج حاصل از نرم افزار 

 شود.مياشاره 
 
 
 
 
 
 

 امکاناتعامل  -3-1-2
عامل امكانات که يكي از عوامل مربوط به ة وزن زيرمعیارهای رتب

در باشد  ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( موثر بر جذب سرمايه
 ارائه شده است.( 6نمودار )

ها به عنوان شود، زيرساخت( مشاهده مي6طور که در نمودار ) همان
مواد اولیه، وجود نیروی نزديكي به به ترتیب ترين متغیر و بعد از آن إ مهم

 در عامل امكانات بررا کار متخصص و مراکز آموزش عالي بیشترين تاثیر 
نرخ ناسازگاری  دارند.گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( جذب سرمايه

. بنابراين مدل تر است کوچک 0/1است که از  14/1برای اين مدل برابر 
 نشانگر باشد که مي 999/1ها دار است. ضريب اهمیت عامل زيرساختمعنا

خارجي  یگذارديگر در جذب سرمايه هایمعیار وزن و رتبة باالتر آن بر
گذاران امكانات الزم يعني در صورت فراهم شدن اين عامل سرمايهاست. 

گذاری در بندر امام خمیني )ره( را مناسب خواهند دانست. اگر برای سرمايه
واد اولیه، وجود نیروی کار مناسب و چه عواملي ديگر يعني نزديكي به م

و فراهم بودن هر  باشند مي از اهمیت الزم برخوردارنیز مراکز آموزش عالي 
 دارند.  تأثیر گذاری خارجي جذب سرمايهبر کدام به ترتیب 

 یابیمکان لعام -3-1-3
ثر بر جذب يابي که يكي ديگر از عوامل مؤكانعامل مرتبه و وزن 

ارائه ( 9نمودار )باشد در  مي خارجي در بندر امام خمیني )ره(گذاری سرمايه
 شده است. 
ارتباط مستقیم از طريق  شود( مشاهده مي9طور که در نمودار ) همان

اراضي به ترتیب ترين متغیر و بعد از آن راه آهن و جاده به عنوان مهم
را ای بیشترين تاثیر گذاران و مزيت منطقهمستعد جهت واگذاری به سرمايه

گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( جذب سرمايه يابي بردر عامل مكان
 تر  کوچک 0/1است که از  10/1رخ ناسازگاری برای اين مدل برابر ـندارند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به امکانات2نمودار )
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ر اساس میزان تأثیرشان ب تا داز تحلیل سلسله مراتبي استفاده ش بوند
 شوند. بندی بندی و اولويتدسته

با توزيع و نخست  .ا در دو مرحله صورت پذيرفته آوری داده جمع
 معیارها و عوامل مؤثر، گذاری ها به واسطة مديران سرمايه تكمیل پرسشنامه
 .شناسايي و تعیین شد گذاری در بندر امام خمیني )ره( بر جذب سرمايه

مربوط به  های هپرسشنام دهدفمنری گیروش نمونه استفاده ازبا سپس 
 بندر امام خمیني )ره(مديران  توسط( AHP) يسلسله مراتب يندفرا یکتكن

های مقايسات زوجي ماتريس ،مراتبي در تكنیک تحلیل سلسله. تكمیل شد
 .محاسبه شدها سازگار باشند، به اين منظور نرخ ناسازگاری ماتريس بايد

نفر  2شامل  نفر 91 تعداد هدفمند گیری نمونه به منظور مطالعه يندر ا
و کارشناسان منطقه  يراننفر از مد 99تعداد و  يو جامعه دانشگاه یداساتاز 
 اداره( يننفر کارشناسان ا 07و  يراننفر مد 07)ره( )  ینيبندر امام خم يژهو

 از: های تحقیق به عبارت است پرسشانتخاب شدند. به عنوان نمونه 
)ره(  ینيدر بندر امام خم يخارج یممستق گذاری يهبر سرما يچه عوامل( 0)

به بندر  يخارج یممستق گذاری يهتبه عوامل موثر بر سرما( ر6)و  د؟دار یرتاث
  ؟باشد به چه ترتیب مي)ره(  ینيامام خم

 ها تجزیه و تحلیل داده -3
ی مؤثر بر جذب زیرمعیارها بندیرتبه -3-1

 گذاری خارجی سرمایه
در بندر گذاری مؤثر بر جذب سرمايهو زيرمعیارهای ( عوامل 0جدول )

به دهي  بندی و وزن رتبهدر اين مرحله،  دهد.امام خمیني )ره( را نشان مي
 صورت پذيرفت.گذاری  عوامل و زيرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمايهتفكیک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامل مدیریت -3-1-1
جداول مقايسات زوجي همه پاسخگويان، يكي از به منظور ترکیب 

. زيرا مقايسات زوجي، ها، استفاده از میانگین هندسي استبهترين روش
عالوه معكوس بودن ه ب .کندميايجاد « نسبت»ه صورت هايي ب داده

، به دلیل سازدماتريس مقايسه، استفاده از اين روش را بیشتر موجه مي
عكوس بودن را در ماتريس مقايسات میانگین هندسي خاصیت ماينكه 

 کند.زوجي حفظ مي

ام برای مقايسه Kمؤلفه مربوط به پاسخگوی      اگر فرض شود 
بر های متناظر  باشد، میانگین هندسي برای مؤلفه jنسبت به معیار  iمعیار 
 (.0989شود )قدسي پور، ( محاسبه مي0معادله ) اساس

 ̃    ∏       
 

                                                      (0)  

 jنسبت به  iمؤلفه مربوط به گروه برای مقايسه معیار    ̃ :
با استفاده از ماتريس فوق، مقايسه معیارها از نظر گروه )کل 

صورت ه ب ECهای مورد مطالعه( با استفاده از نرم افزار پاسخگويان و نمونه
 باشد. ( مي6جدول )

 ریس مقایسه زوجی از دیدگاه گروه(: مات2جدول )
بازاریابی 

 مناسب
تهیه طرح مطالعاتی 

 شده سنجی امکان
تبلیغات 
 مناسب

تثبیت 
 پاسخگوی گروه مدیریت

 تثبیت مديريت 0 947/6 967/0 694/0
 تبلیغات مناسب - 0 699/0 266/0
تهیه طرح مطالعاتي  - - 0 609/0

 شده سنجيامكان
 بازاريابي مناسب - - - 0

سازی و میانگین ها از جدول فوق، از مفهوم نرمالبرای استخراج اولويت
 شد. ( اعداد جدول نرمال 6ين منظور با استفاده از معادله )شد. به اموزون استفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری در بندر امام خمینی )ره((: معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمایه1جدول )
 هازیرشاخص عوامل اصلی ردیف

 ها، مراکز آموزش عالي، نزديكي به مواد اولیهوجود نیروی کار متخصص، زير ساخت امكانات 0
 ایگذاران، ارتباط مستقیم از طريق راه آهن و جاده، مزيت منطقهاراضي مستعد جهت واگذاری به سرمايه يابيمكان 6
 های ارزیهای اقتصادی، اندازه و گسترش بازار، تثبیت سیاستزيرساختنرخ بازگشت سرمايه، کنترل تورم، تعديل نرخ بهره، تقويت  اقتصادی 9
ای گذاران، اعطای پوشش بیمههای سرمايهها و واردات نهادهگذاران، معافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکتارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايه حمايتي 9

 های مالیاتيها و مشوقگذاران، سیاستو تسهیالت زيربنايي به سرمايه
 الملليهای بینسازی، برگزاری و شرکت در نمايشگاه الملل، آزادسازی و خصوصيگذاران، گسترش روابط بینارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايه گذاریسیاست 9
 امنیت اقتصادی، شفافیت قوانین، بروکراسي اداری، سرعت اخذ مجوزها های مالیاتي، تنظیم و تسهیل قوانین و مقررات جهت تأمینها و مشوقسیاست قوانین و مقررات 2
 سنجي شده، بازاريابي مناسبتبلیغات مناسب، ثبات مديريت، تهیه طرح مطالعاتي امكان مديريت 7

 
 
 

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل مدیریت1نمودار )
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ها، از مقادير کردن داده مؤلفه نرمال است. پس از نرمال    که در آن 
میانگین موزون شود که مقادير حاصل از  میانگین موزون گرفته مي ،حاصل
 درعامل مديريت  مؤثر برزيرمعیارهای  درجه اهمیت و اولويت دهندة نشان

ررسي بحاصل از  نتیجه. باشد ميمستقیم خارجي  گذاریسرمايهجذب 
 مؤثر زيرمعیارهای رتبه و وزن در مورد  نظرات کل نمونه و نتايج نرم افزار

 ارائه شده است.( 0عامل مديريت در نمودار )
شود، ثبات مديريت به عنوان ( مشاهده مي0طور که در نمودار ) همان

مناسب، تهیه طرح مطالعاتي  ب بازاريابيترين متغیر و بعد از آن به ترتی مهم
 را در عامل مديريت برشده و تبلیغات مناسب بیشترين تاثیر  سنجي امكان

گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( دارند. نرخ ناسازگاری جذب سرمايه
بنابراين مدل  ،تر است کوچک 0/1است که از  19/1برای اين مدل برابر 

ترين مديريت، ثبات مديريت اصليمیان زيرمعیارهای يعني در دار است. معنا
باشد. به  ميگذار خارجي به بندر امام خمیني )ره( عامل در جذب سرمايه

گذاران خارجي به اين بندر بايد مديران اين برای جذب سرمايهعبارت ديگر، 
گذارن تمايل بندر از امنیت شغلي و ثبات کافي برخوردار باشند تا سرمايه

ثباتي در  اين بنادر داشته باشند، زيرا بي گذاری دربرای سرمايه بیشتری
-شود و سرمايه ميمديريت موجب نگاه کوتاه مدت و سطحي به مسائل 

های بزرگ و بلندمدت نخواهند داشت. گذاریای به سرمايهعالقه گذارها
تا حدودی بي مناسب و تهیه طرح توجیهي نیز بازاريازيرمعیارهای همچنین 

ات در جذب شود، اما تبلیغ گذاری خارجي ميجذب سرمايه موجب
 کمتری دارد.گذاری نقش  سرمايه

شود، بندی عوامل ديگر نیز مانند عامل مديريت عمل ميبرای رتبه
 ECبرای جلوگیری از طوالني شدن بحث تنها به نتايج حاصل از نرم افزار 

 شود.مياشاره 
 
 
 
 
 
 

 امکاناتعامل  -3-1-2
عامل امكانات که يكي از عوامل مربوط به ة وزن زيرمعیارهای رتب

در باشد  ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( موثر بر جذب سرمايه
 ارائه شده است.( 6نمودار )

ها به عنوان شود، زيرساخت( مشاهده مي6طور که در نمودار ) همان
مواد اولیه، وجود نیروی نزديكي به به ترتیب ترين متغیر و بعد از آن إ مهم

 در عامل امكانات بررا کار متخصص و مراکز آموزش عالي بیشترين تاثیر 
نرخ ناسازگاری  دارند.گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( جذب سرمايه

. بنابراين مدل تر است کوچک 0/1است که از  14/1برای اين مدل برابر 
 نشانگر باشد که مي 999/1ها دار است. ضريب اهمیت عامل زيرساختمعنا

خارجي  یگذارديگر در جذب سرمايه هایمعیار وزن و رتبة باالتر آن بر
گذاران امكانات الزم يعني در صورت فراهم شدن اين عامل سرمايهاست. 

گذاری در بندر امام خمیني )ره( را مناسب خواهند دانست. اگر برای سرمايه
واد اولیه، وجود نیروی کار مناسب و چه عواملي ديگر يعني نزديكي به م

و فراهم بودن هر  باشند مي از اهمیت الزم برخوردارنیز مراکز آموزش عالي 
 دارند.  تأثیر گذاری خارجي جذب سرمايهبر کدام به ترتیب 

 یابیمکان لعام -3-1-3
ثر بر جذب يابي که يكي ديگر از عوامل مؤكانعامل مرتبه و وزن 

ارائه ( 9نمودار )باشد در  مي خارجي در بندر امام خمیني )ره(گذاری سرمايه
 شده است. 
ارتباط مستقیم از طريق  شود( مشاهده مي9طور که در نمودار ) همان

اراضي به ترتیب ترين متغیر و بعد از آن راه آهن و جاده به عنوان مهم
را ای بیشترين تاثیر گذاران و مزيت منطقهمستعد جهت واگذاری به سرمايه

گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( جذب سرمايه يابي بردر عامل مكان
 تر  کوچک 0/1است که از  10/1رخ ناسازگاری برای اين مدل برابر ـندارند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به امکانات2نمودار )
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شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی )ره(/ فاطمه برمكي
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داشتن ارتباط مستقیم از طريق راه  يعنيدار است. ، بنابراين مدل معنااست
گذاری  سرمايه برای يکترين عامل در مناسب بودن مكان  آهن و جاده اصلي

آهن و جاده که عامل اصلي سیستم راه چه هر. به عبارت ديگر موفق است
گذاران مكان بندر امام  تر شود، سرمايهپیشرفتهشوند حمل و نقل محسوب مي

نسبت به  دسترسي دارد های آزاد نیزبه دلیل اينكه به آب خمیني )ره( را
 يابند. ميتر  گذاری مناسب برای سرمايه  ،های ديگرمكان

 عوامل اقتصادی -3-1-4
يكي ديگر از عوامل موثر بر جذب که عامل اقتصادی رتبه و وزن 

ارائه ( 9مودار )در نباشد  ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( سرمايه
 شده است. 
شود، نرخ بازگشت سرمايه به ( مشاهده مي9طور که در نمودار ) همان

های ترين متغیر و بعد از آن به ترتیب تقويت زيرساختعنوان مهم
و ورم های ارزی، کنترل تگسترش بازار، تثبیت سیاستاقتصادی، اندازه و 

گذاری جذب سرمايه تصادی برمعیار اقتعديل نرخ بهره بیشترين تاثیر را در 
ر خارجي در بندر امام خمیني )ره( دارند. نرخ ناسازگاری برای اين مدل براب

به دار است. اباشد، بنابراين مدل معن تر مي کوچک 0/1است که از  17/1
گذاری خارجي در بندر گر چه همه اين عوامل بر جذب سرمايهعبارت ديگر، 

 تأثیر بیشتری دارد. اما نرخ بازگشت سرمايه  تأثیر دارند،امام خمیني )ره( 
نرخ بازگشت سرمايه در  يک سلسله شرايط،با فراهم کردن الزم است 

های اقتصادی و اندازه و ساخته شود. البته تقويت زيراين بندر افزايش داد
که بايد مورد توجه قرار گیرند عوامل مهم ديگری هستند گسترش بازار از 

 گذاری خارجي به بندر امام خمیني )ره( فراهم شود.تا شراسط جذب سرمايه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امل حمایتیع -3-1-5
ثر بر جذب که يكي ديگر از عوامل مؤحمايتي رتبه و وزن عامل 

( ارائه 9در نمودار ) باشد ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( سرمايه
 شده است.
شود، ارائه تسهیالت بانكي ( مشاهده مي9در نمودار ) طور که همان

ترين متغیر و بعد از آن به ترتیب گذاران به عنوان مهممناسب به سرمايه
ها ها، سیاستها و واردات نهادهمعافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکت

ای و تسهیالت زيربنايي به پوشش بیمههای مالیاتي و اعطای و مشوق
گذاری جذب سرمايه را در معیار حمايتي برگذاران بیشترين تاثیر سرمايه

خارجي در بندر امام خمیني )ره( دارند. نرخ ناسازگاری برای اين مدل برابر 
میان دار است. در ، بنابراين مدل معناتر است کوچک 0/1است که از  16/1

گذاری خارجي به بندر مايتي که موجب جذب سرمايهامل حزيرمعیارهای ع
گذارن با یالت بانكي مناسب به سرمايهتسهشوند، ارائه امام خمیني )ره( مي

ايفا گذاری  در جذب سرمايهنقش اصلي را  969/1ضريب اهمیت داشتن 
گذاران به سرمايهبانكي شرايط الزم برای ارائه تسهیالت  يعني اگرکند. مي

فراهم شود، ها و واردات نهادها ی مالیاتي به تولیدات شرکتهاو معافیت
 بندر امام خمیني )ره( افزايش خواهد يافت.  گذاری خارجي بهجذب سرمايه

 گذاریسیاستعامل  -3-1-6
ثر بر جذب يكي ديگر از عوامل مؤگذاری که  عامل سیاست ةرتب
ارائه ( 2نمودار )در باشد  ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( سرمايه

 شده است. 
  المللشود، گسترش روابط بینه مي( مشاهد2طور که در نمودار ) همان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل اقتصادی4نمودار )

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل حمایتی5نمودار )

 

0.262 
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0.169 
0.165 

0.115 
0.101 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

 نرخ بازگشت سرمايه
 های اقتصادیتقويت زير ساخت

 اندازه و گسترش بازار 
 های ارزیتثبیت سیاست

 کنترل تورم
 تعديل نرخ بهره

0.425 

0.27 

0.161 

0.144 

0 0.2 0.4 0.6

 گذارانارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايه
 …های  ها و واردات نهادهمعافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکت

 های مالیاتيها و مشوقسیاست
 گذارانای و تسهیالت زيربنايي به سرمايهاعطای پوشش بیمه

سازی، ترتیب آزادسازی و خصوصيترين متغیر و بعد از آن به ن مهمبه عنوا
المللي و ارائه تسهیالت بانكي های بینبرگزاری و شرکت در نمايشگاه

گذاری بر جذب  سیاست عامل را درثیر گذاران بیشترين تأناسب به سرمايهم
گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( را دارند. نرخ ناسازگاری  سرمايه

، بنابراين مدل تر است کوچک 0/1است که از  17/1ی اين مدل برابر برا
اهمیت ، 999/1المللي با ضريب اهمیت بین گسترش روابطدار است. معنا

خارجي به بندر امام خمیني )ره( دارد.  گذاریبسیار بااليي در جذب سرمايه
المللي، های بینموجب کاهش تحريم کههايي  به عبارت ديگر، سیاست

بايد در شود  ميسازی سازی و خصوصيآزادگذاری و تسهیل شرايط سرمايه
 بندر امام خمیني )ره( قرار گیرد. های گذاری اولويت سیاست

 قوانین و مقرراتعامل  -3-1-7
ثر بر رتبه و وزن عامل قوانین و مقررات که يكي ديگر از عوامل مؤ

 (7در نمودار ) باشد يمگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( جذب سرمايه
 ارائه شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود، شفافیت قوانین به عنوان ( مشاهده مي7طور که در نمودار ) همان
ترين متغیر و بعد از آن به ترتیب سرعت اخد مجوزها، تنظیم و تسهیل مهم

های قها و مشوقوانین و مقررات جهت تامین امنیت اقتصادی، سیاست
را در عامل قوانین و مقررات بر وکراسي اداری بیشترين تاثیر و بورمالیاتي 
دارند. نرخ ناسازگاری  خارجي در بندر امام خمیني )ره(گذاری  سرمايهجذب 

باشد بنابراين مدل  ميتر  کوچک 0/1است که از  19/1برای اين مدل برابر 
 دار است. معنا

مؤثر بر جذب  اصلی عواملبندی رتبه -3-2
گذاری خارجی سرمایه

گذاری  ی مؤثر بر جذب سرمايهمعیارهابندی تمام زيرپس از رتبه
( ضريب 8شد. نمودار )پرداخته اصلي  بندی عوامل به رتبه مستقیم خارجي،

 دهد.  گذاری خارجي را نشان مي اهمیت و رتبة عوامل مؤثر بر جذب سرمايه
تر  کوچک 0/1است که از  16/1اين مدل برابر برای نرخ ناسازگاری 

 ريتمدي( عـامل 8طبـق نمـودار )دار است. باشـد، بنـابراين مـدل معنـا مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 گذاری (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل سیاست6نمودار )

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل قوانین و مقررات7نمودار )

 
 ECگذاری با استفاده از نرم افزار (: ضریب اهمیت عوامل هفتگانه موثر بر جذب سرمایه8)نمودار 
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 المللگسترش روابط بین
 آزادسازی و خصوصي سازی

 الملليهای بینبرگزاری و شرکت در نمايشگاه
 گذارانارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايه

0.296 
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 شفافیت قوانین
 سرعت اخذ مجوزها

 تنظیم و تسهیل قوانین و مقررات جهت تأمین امنیت اقتصادی
 های مالیاتيها و مشوقسیاست

 بروکراسي اداری

0.226 
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0.123 

0.06 
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 مديريت
 اقتصادی
 گذاریسیاست
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 قوانین و مقررات
 يابيمكان
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داشتن ارتباط مستقیم از طريق راه  يعنيدار است. ، بنابراين مدل معنااست
گذاری  سرمايه برای يکترين عامل در مناسب بودن مكان  آهن و جاده اصلي

آهن و جاده که عامل اصلي سیستم راه چه هر. به عبارت ديگر موفق است
گذاران مكان بندر امام  تر شود، سرمايهپیشرفتهشوند حمل و نقل محسوب مي

نسبت به  دسترسي دارد های آزاد نیزبه دلیل اينكه به آب خمیني )ره( را
 يابند. ميتر  گذاری مناسب برای سرمايه  ،های ديگرمكان

 عوامل اقتصادی -3-1-4
يكي ديگر از عوامل موثر بر جذب که عامل اقتصادی رتبه و وزن 

ارائه ( 9مودار )در نباشد  ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( سرمايه
 شده است. 
شود، نرخ بازگشت سرمايه به ( مشاهده مي9طور که در نمودار ) همان

های ترين متغیر و بعد از آن به ترتیب تقويت زيرساختعنوان مهم
و ورم های ارزی، کنترل تگسترش بازار، تثبیت سیاستاقتصادی، اندازه و 

گذاری جذب سرمايه تصادی برمعیار اقتعديل نرخ بهره بیشترين تاثیر را در 
ر خارجي در بندر امام خمیني )ره( دارند. نرخ ناسازگاری برای اين مدل براب

به دار است. اباشد، بنابراين مدل معن تر مي کوچک 0/1است که از  17/1
گذاری خارجي در بندر گر چه همه اين عوامل بر جذب سرمايهعبارت ديگر، 

 تأثیر بیشتری دارد. اما نرخ بازگشت سرمايه  تأثیر دارند،امام خمیني )ره( 
نرخ بازگشت سرمايه در  يک سلسله شرايط،با فراهم کردن الزم است 

های اقتصادی و اندازه و ساخته شود. البته تقويت زيراين بندر افزايش داد
که بايد مورد توجه قرار گیرند عوامل مهم ديگری هستند گسترش بازار از 

 گذاری خارجي به بندر امام خمیني )ره( فراهم شود.تا شراسط جذب سرمايه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امل حمایتیع -3-1-5
ثر بر جذب که يكي ديگر از عوامل مؤحمايتي رتبه و وزن عامل 

( ارائه 9در نمودار ) باشد ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( سرمايه
 شده است.
شود، ارائه تسهیالت بانكي ( مشاهده مي9در نمودار ) طور که همان

ترين متغیر و بعد از آن به ترتیب گذاران به عنوان مهممناسب به سرمايه
ها ها، سیاستها و واردات نهادهمعافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکت

ای و تسهیالت زيربنايي به پوشش بیمههای مالیاتي و اعطای و مشوق
گذاری جذب سرمايه را در معیار حمايتي برگذاران بیشترين تاثیر سرمايه

خارجي در بندر امام خمیني )ره( دارند. نرخ ناسازگاری برای اين مدل برابر 
میان دار است. در ، بنابراين مدل معناتر است کوچک 0/1است که از  16/1

گذاری خارجي به بندر مايتي که موجب جذب سرمايهامل حزيرمعیارهای ع
گذارن با یالت بانكي مناسب به سرمايهتسهشوند، ارائه امام خمیني )ره( مي

ايفا گذاری  در جذب سرمايهنقش اصلي را  969/1ضريب اهمیت داشتن 
گذاران به سرمايهبانكي شرايط الزم برای ارائه تسهیالت  يعني اگرکند. مي

فراهم شود، ها و واردات نهادها ی مالیاتي به تولیدات شرکتهاو معافیت
 بندر امام خمیني )ره( افزايش خواهد يافت.  گذاری خارجي بهجذب سرمايه

 گذاریسیاستعامل  -3-1-6
ثر بر جذب يكي ديگر از عوامل مؤگذاری که  عامل سیاست ةرتب
ارائه ( 2نمودار )در باشد  ميگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( سرمايه

 شده است. 
  المللشود، گسترش روابط بینه مي( مشاهد2طور که در نمودار ) همان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل اقتصادی4نمودار )

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل حمایتی5نمودار )

 

0.262 
0.188 

0.169 
0.165 

0.115 
0.101 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

 نرخ بازگشت سرمايه
 های اقتصادیتقويت زير ساخت

 اندازه و گسترش بازار 
 های ارزیتثبیت سیاست

 کنترل تورم
 تعديل نرخ بهره

0.425 

0.27 

0.161 

0.144 

0 0.2 0.4 0.6

 گذارانارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايه
 …های  ها و واردات نهادهمعافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکت

 های مالیاتيها و مشوقسیاست
 گذارانای و تسهیالت زيربنايي به سرمايهاعطای پوشش بیمه

سازی، ترتیب آزادسازی و خصوصيترين متغیر و بعد از آن به ن مهمبه عنوا
المللي و ارائه تسهیالت بانكي های بینبرگزاری و شرکت در نمايشگاه

گذاری بر جذب  سیاست عامل را درثیر گذاران بیشترين تأناسب به سرمايهم
گذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( را دارند. نرخ ناسازگاری  سرمايه

، بنابراين مدل تر است کوچک 0/1است که از  17/1ی اين مدل برابر برا
اهمیت ، 999/1المللي با ضريب اهمیت بین گسترش روابطدار است. معنا

خارجي به بندر امام خمیني )ره( دارد.  گذاریبسیار بااليي در جذب سرمايه
المللي، های بینموجب کاهش تحريم کههايي  به عبارت ديگر، سیاست

بايد در شود  ميسازی سازی و خصوصيآزادگذاری و تسهیل شرايط سرمايه
 بندر امام خمیني )ره( قرار گیرد. های گذاری اولويت سیاست

 قوانین و مقرراتعامل  -3-1-7
ثر بر رتبه و وزن عامل قوانین و مقررات که يكي ديگر از عوامل مؤ

 (7در نمودار ) باشد يمگذاری خارجي در بندر امام خمیني )ره( جذب سرمايه
 ارائه شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود، شفافیت قوانین به عنوان ( مشاهده مي7طور که در نمودار ) همان
ترين متغیر و بعد از آن به ترتیب سرعت اخد مجوزها، تنظیم و تسهیل مهم

های قها و مشوقوانین و مقررات جهت تامین امنیت اقتصادی، سیاست
را در عامل قوانین و مقررات بر وکراسي اداری بیشترين تاثیر و بورمالیاتي 
دارند. نرخ ناسازگاری  خارجي در بندر امام خمیني )ره(گذاری  سرمايهجذب 

باشد بنابراين مدل  ميتر  کوچک 0/1است که از  19/1برای اين مدل برابر 
 دار است. معنا

مؤثر بر جذب  اصلی عواملبندی رتبه -3-2
گذاری خارجی سرمایه

گذاری  ی مؤثر بر جذب سرمايهمعیارهابندی تمام زيرپس از رتبه
( ضريب 8شد. نمودار )پرداخته اصلي  بندی عوامل به رتبه مستقیم خارجي،

 دهد.  گذاری خارجي را نشان مي اهمیت و رتبة عوامل مؤثر بر جذب سرمايه
تر  کوچک 0/1است که از  16/1اين مدل برابر برای نرخ ناسازگاری 

 ريتمدي( عـامل 8طبـق نمـودار )دار است. باشـد، بنـابراين مـدل معنـا مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 گذاری (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل سیاست6نمودار )

 
 (: رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل قوانین و مقررات7نمودار )

 
 ECگذاری با استفاده از نرم افزار (: ضریب اهمیت عوامل هفتگانه موثر بر جذب سرمایه8)نمودار 

 
 

0.455 

0.282 
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شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی )ره(/ فاطمه برمكي

26

خارجي در بندر امام خمیني مستقیم گذاری  ترين عامل جذب سرمايه مهم
عامل اقتصادی و پس از آن به ترتیب و در رتبة اول قرار دارد،  باشد مي)ره( 

گذاری در رتبه سوم، عامل حمايتي در رتبه سیاست در رتبه دوم، عامل
چهارم، عامل امكانات در رتبه پنجم، عامل قوانین و مقررات در رتبه ششم 

 قرار دارند. يابي در رتبه هفتم و عامل مكان

 گیری نتیجه -4
گذاری خارجي در بندر جذب سرمايهمؤثر بر اصلي  عواملبندی رتبه

را دارد و پس از آن  رتبه اول ،مديريتعامل هد د نشان ميامام خمیني )ره( 
 ،حمايتيعامل گذاری، سیاستعامل  ،اقتصادی عاملاولويت به ترتیب 

های  يابي در رتبهمكان عامل قوانین و مقررات وعامل امكانات،  عامل
 ، عاملکه که از نظر خبرگانگفت توان . بنابراين ميبعدی قرار دارند

گذاری خارجي در بندر امام جذب سرمايه مؤثر برترين عامل مديرت مهم
 باشد. ميخمیني 

 گذاری يهجذب سرما یگفت برا توان يآمده م دست با توجه به نتايج به
)ره(  ینيبندر امام خم یاقتصاد يطو شرا يريتمدروی تمرکز  یشترينب يدبا

 662/1 یتاهم يببا داشتن ضر یبدو عامل به ترت ين، زيرا اصورت پذيرد
 ينخارجي دارند. بنابرا گذاری يهدر جذب سرما يمهم یارنقش بس 080/1و 
 ای يژهدو عامل توجه و ين)ره( بايد به ا ینيبندر امام خم گذاران یاستس

و بهبود  يريترا اجرا کنند که موجب ثبات مد هايي یاستداشته باشند و س
 یبرا یشتریب يلتما يخارج گذران يهشود تا سرما ميبندر  یاقتصاد يطشرا

 بندر پیدا کنند. يندر ا گذاری يهسرما
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 بندر امیرآباد اقتصادی  منطقة ویژة نقش
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 چکیده
اجتماعی و فرهنگی  رشد اقتصادی،به مفهوم ای  توسعه منطقهای است.  ریزی توسعه، مسئله توسعه منطقه مده و اساسی جامع در حوزه برنامهیکی از مباحث ع

ویژه اقتصادی مناطق  .استای توجه به بحث مناطق ویژه اقتصادی  های ایجاد توسعه منطقه کی از راهست. یهای مناطق ا در درون یك منطقه ویژه یا در سیستم
پذیرد. اجرای این  میو انتقال تکنولوژی و افزایش درآمد عمومی و سایر موارد انجام  گذاری به منظور افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه

آباد در قش منطقه ویژه اقتصادی بندر امیربررسی تاثیر ن در صدداین پژوهش  باشد. می اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیها همواره مستلزم پیامدهای  برنامه
ای و میدانی )توزیع و  ادی و کتابخانهکه با استفاده از روش اسنباشد  میتحلیلی روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ  باشد. مازندران می ای شرق توسعه منطقه

که با استفاده از شاخص کوکران  دهند ینفر از مدیران محلی تشکیل م 323 را ( انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مصاحبه و مشاهده میدانیآوری پرسشنامه جمع
آباد بر تاثیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر دادای و فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان  این تحقیق از آزمون تی تك نمونهنفر انتخاب شدند. در  171

فرهنگی با  های کالبدی و اجتماعی ـ جنبهو ، رنددر این منطقه داابعاد اقتصادی بیشترین تاثیر مثبت را  اما باشد میدر سطح متوسط  توسعه منطقه موردمطالعه،
تواند در توسعه  می طرحبه ابعاد اجتماعی و فرهنگی  منطقه ویژه و توجه بیشتر 3و  2، اجرای کامل فازهای قرار دارند. در این راستادر مراتب بعدی بیشترین تاثیر 
 ای شرق مازندران مفید و موثر باشد. یکپارچه منطقه

 گذاری، توسعه صادرات. ، جذب سرمایهآبادبندر امیر ،ای ویژه اقتصادی، توسعه منطقهمنطقه  کلیدی: های هواژ

                                                                                                                                                                                                 
 تهران دانشگاه جغرافیا، . استاد1
   Mabasi@ut.ac.ir، تهران دانشگاه سرزمین، آمایش ریزی برنامه ارشد . کارشناسی2



Maritime Transport Industry/Vol.3/No.4/Winter 2018
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

105

 

Identify and Prioritize the Factors Affecting the Attraction 
 of Foreign Direct Investment in Imam Khomeini Port 

 
Fatemeh Barmaki*1, Ebrahem Anvary 

 
Received Date: January 16, 2016                              *Corresponding Author                               Accepted Date: January 27, 2017 
  

©2017 Marine Transportation Industry. All rights reserved. 

Abstract 
oreign direct investment is an important factor in economic growth, solving the problems of savings and 
investment, transfer of technology, technical knowledge and new management practices. Ports and Shipping 

Organization is one of the strategic sectors of the country that it can benefit from the advantages with the growth of the 
country. Efforts and many conversations have been done about investment growth but according to the regulatory and 
legal benefits that the Ports Organization has imposed this process still slow and needs to absorb more capital. 
Therefore goal of the research is identification and prioritize the factors affecting attraction of foreign investment by 
using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The results showed that factors affecting in attracting foreign investment 
in Bandar Imam Khomeini can be categorized into seven man factors. The priority of these factors in attracting foreign 
direct investment were: management, economic factor, policy factor and locating factor. Therefore it suggests to 
emphasizing to management and stability.  

Keywords: Foreign Investment, Imam Khomeini Port, Prioritization, Analytical Hierarchy Process. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
1. Fatemehbarmaki20@Gmail.Com 

F 

4

 

Amirabad Port Special Economic Zone Role's on 
 Regional Development in the East Mazandaran   

 
Dr. Mohammad Reza Rezvani1, Dr. Mojtaba Ghadiri1, Mohammad Abbasi Kali*2 

 
Received Date: September 02, 2015                                *Corresponding Author                               Accepted Date: June 04, 2016 
  

©2017 Marine Transportation Industry. All rights reserved. 

Abstract  
ne of the basic and essential in development planning is regional development issues. Regional development is 
included the economic growth, social and cultural progress in a regional system. One of the ways of the regional 

development is establishment of the special economic zones. Special economic zones and development is performed in 
order to increase exports, create jobs, attract investment and technology transmission and increase public income and 
other items. The implementation of such programs and areas always involve consequences in the economic, political, 
social and cultural as well. Accordingly, this paper tries to examine the impact of the special economic zone of 
Amirabad in East Mazandaran Regional Development.  
This paper that it was carried adopted descriptive-analytic scheme out with a documentary, library and field methods 
(collecting of the questionnaire, interview and field observations). The statics social for the survey is including of 320 
local managers that with using of Cochran barometer 175 were selected. Also in this paper, one-sample of t-test and 
Friedman was used. The results show the impact of the special economic zone of Amir Abad area at an average level of 
development, economic aspects have greatest positive effect in these regions, and the rest factors are physical and 
social-cultural aspects that have high positive affect. In this case, the full implementation of phases 2 and 3 zone and 
more attention to social and cultural aspects of this project can be useful in the development of integrated regional 
Mazandaran East. 

Keywords: Special Economic Zone, Regional Development, Amirabad Port. 
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