صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم/شماره  /4زمستان 96

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی(ره)

تاريخ دريافت49/01/62 :

فاطمه برمكي* ،1ابراهیم انواری

تاريخ پذيرش49/00/8 :

*نويسنده مسئول

© نشريه صنعت حملونقل دريايي  ،0942تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حملونقل دريايي است.

چکیده

سرمايهگذاری مستقیم خارجي عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادی ،رفع مشكالت پسانداز و سرمايهگذاری ،انتقال تكنولوژی ،دانش فني و شیوههای

مديريتي نوين ميباشد .سازمان بنادر و دريانوردی يكي از سازمانهای استراتژيک کشور است که با افزايش کارآمدی آن ،کشور نیز از مزايای بسیاری برخورد
ميشود .تالشها و گفتگوهای زيادی در خصوص رشد سرمايهگذاری صورت گرفته است اما عليرغم اينكه سازمان بنادر مزايای قانوني و حقوقي مختلفي در نظر
گرفته است ،با اين حال اين روند سرمايهگذاری کند است و نیاز به جذب سرمايه بیشتر کامال مشهود است .هدف اين تحقیق شناسايي و الويتبندی عوامل مؤثر
بر جذب سرمايهگذاری خارجي با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPاست .نتايج تحقیق نشان داد عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر
امام خمیني (ره) را ميتوان در هفت عامل اصلي دستهبندی کرد .اولويت اين عوامل در جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي به ترتیب عبارت از عامل مديريت،
عامل اقتصادی ،عامل سیاستگذاری ،عامل حمايتي ،عامل امكانات ،عامل قوانین و مقررات و عامل مكانيابي ميباشد.
واژههای كلیدی :سرمايهگذاری خارجي ،بندر امام خمیني (ره) ،اولويتبندی ،روش تحلیل سلسله مراتبي.
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 -1مقدمه
تامین سرمايه يكي از مهمترين دغدغههای دولتمردان و
سیاستگذاران اقتصادی ،به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب
ميشود و تصمیمات مربوط به شیوههای تامین مالي ،ساختار سرمايه و
ترکیب سرمايه ،يكي از شاخصترين ابزارهای تامین منابع مالي دولت
ميباشد .اگر منابع مالي را به دو بخش داخلي و خارجي تقسیم کنیم
کشورهای در حال توسعه به علت پايین بودن سطح پسانداز ملي و افزايش
جمعیت ،برای تامین مالي و سرمايه الزم از منابع داخلي ،جهت انجام
برنامههای گسترده توسعه گرفتار مشكالت عديده ای ميباشند .سرمايه
مورد نیاز برای سرمايه گذاری يا بايد از طريق پساندازهای داخلي کشور
تأمین شود يا سرمايهگذاری خارجي .سرمايهگذاری خارجي يا به صورت
جريان انتقال سرمايه فیزيكي مانند ماشین آالت و غیر آن انجام ميشود و
يا جريان مالي مانند پول نقد و اعتبارات.
انباشت سرمايه به عنوان يكي از پیش نیازهای اساسي فرايند رشد
اقتصادی از منابع داخلي يا خارجي قابل تأمین است .منابع مالي خارجي به
عنوان مكملي برای پسانداز داخلي عالوه بر پر کردن شكاف پسانداز ـ
سرمايهگذاری راهحل مناسبي برای مقابله با شكاف منابع ارزی نیز ميباشد.
درکشورهای در حال توسعه منابع مالي خارجي شامل کمکهای بالعوض
کشورهای توسعه يافته ،جريان مالي ناشي از منابع متعدد نظیر بانک
جهاني ،بانکهای منطقهای ،سرمايهگذاری غیرمستقیم و مستقیم خارجي
ميباشد( .فطرس و امامي.)0941 ،
منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمیني (ره) در اجرای اهداف کلي اصل
 99قانون اساسي در جهت جذب سرمايهگذاری بخش خصوصي ،از سال
 0986تاکنون گام های برجستهای برداشته است .عالوه بر واگذاری کلیه
امور تصدیگری در بخشهای دريايي و بندری ،بیش از  0011هكتار از
اراضي پشتیباني اين بندر به سرمايهگذاری بخش خصوصي اختصاص داده
قالب  81فقره قرارداد به ارزش  09098میلیارد ريال در زمینههای احداث
انبار و محوطه نگهداری انواع کاالها ،مخازن نگهداری فرآوردههای نفتي و
خوراکي ،صنايع با ارزش افزوده و غیر آن واگذارشده است که اين امر
افزايش ظرفیت بندر در ذخیره و نگهداری انواع کاالهای نفتي ،روغنهای
خوراکي ،غالت ،آهن آالت و متفرقه را تا بیش از  91میلیون تن در سال
افزايش داده است.
منطقـه ويژه اقتصادی بندر امام خمیني (ره) به منظور جذب سرمايه در

قراردادهای بزرگ سرمايهگذاری بخش خصوصي در زمینههای مختلف
مانند قرارداد سرمايهگذاری کارخانه تصفیه شكرخام و کارخانه تصفیه
روغنهای خوراکي (به ارزش  7111میلیارد ريال) و احداث پايانه نفتي (به
ارزش  991میلیارد ريال) را دارد .اتمام چنین پروژههايي مسیر توسعه و
ورود اين بندر را به بنادر نسل سوم هموار کرده است .به عالوه ،با صرف
بودجهای بالغ بر  0611میلیارد ريال در زمینه احداث تاسیسات زيربنايي
مانند احداث اسكله  091هزار تني ،ايجاد اماکن و فضاهای عمومي،
تاسیسات جمعآوری آبهای سطحي ،شبكه آب ،برق ،ديتا 92 ،کیلومتر
جاده دسترسي اصلي و فرعي داخلي و احداث  091کیلومتر راه آهن داخلي
جهت اتصال اراضي پشتیباني به شبكه راهآهن سراسری ،زيرساختهای
الزم جهت سرمايهگذاری بخش خصوصي را فراهم آورده است (طرح جامع
بندر امام خمیني (ره).)0940 ،
برخي از مزايای منطقه آزاد بندر امام خمیني (ره) جهت جذب
سرمايهگذاری خارجي به اين شرحاند )0( :نزديکترين بندر جنوبي به مراکز
صنعتي کشور از جمله صنايع نفت ،گاز ،پتروشیمي ،فوالد و معادن در نیمه
غربي کشور ميباشد )6( ،موقعیت ممتاز جغرافیايي دارد چون مطمئنترين،
مناسبترين و کوتاهترين پل ارتباطي با کشورهای حوزه قفقاز ،عراق ،ترکیه
و اروپای شرقي ميباشد )9( ،مناسبترين بندر کشور جهت ترانشیپ کاال
به کشورهای حوزه خلیج فارس )9( ،اتصال به شبكه راههای اصلي
ترانزيتي و راهآهن سراسری کشور دارد )9( ،قابلیت تخلیهوبارگیری
کشتيهای کانتینری پستپاناماکس (نسل چهارم) و کشتيهای با ظرفیت
091هزار تن )2( ،وجود ترمینالهای اختصاصي کانتینری ،عمومي،
فرآوردههای نفتي و مواد معدني )7( ،بهرهمندی از تجهیزات پیشرفته و
مناسب بندری و دريايي به منظور ارائه خدمات سريع و ايمن به کشتيها،
( )8برخورداری از سیستم يكپارچه ( )IMSو سیستم بینالمللي امنیت
اطالعات ( )4( ،)ISMSبرخورداری از سیستم تک پنجره ( SINGLE

 )WINDOWبه منظور ارائه خدمات متمرکز به مشتريان )01( ،سیستم
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پرداخت الكترونیک از طريق سیستم ( )00( ،)PCPOSنزديكي به
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شده است .تاکنون بیش از  971هكتار از اراضي منطقه ويژه اقتصادی در

صنايع با ارزش افزوده باال ،به عنوان اولین بندر ايران افتخار انعقاد

فرودگاههای ماهشهر ،بینالمللي اهواز و آبادان با فواصل  001، 08و 011
کیلومتر )06( ،برخورداری از تسهیالت ومعافیتهای منطقه ويژه اقتصادی،
( )09امكان ورود ،مصرف و بكارگیری ماشین آالت ،قطعات يدکي ،وسائط
نقلیه و مواد اولیه بدون پرداخت حقوق گمرکي و با حداقل تشريفات قانوني،
( )09تضمین کامل سرمايههای خارجي و سود حاصله از آنها طبق قوانین
حمايت از سرمايهگذاری خارجي )02( ،مستثنا بودن فعالیتهای خدماتي از

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی (ره) /فاطمه برمكي
شمول قانون کار و تبعیت از قوانین ومقررات مناطق )07( ،برخورداری از

اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي در

مزايا و تسهیالت ايجادشده در مناطق جهت صاحبان کاال (شامل صدور

بندر امام خمیني (ره) پرداخته شده است تا با شناخت محدوديتها و

قبض انبار تفكیكي قابل معامله ،کاهش تشريفات گمرکي ،توقف مشروط

ظرفیتهای اين بندر شرايط و زمینههای الزم برای جذب سرمايهگذاری

نامحدود کاال و  )08( ،)...امكان مشارکت و سرمايهگذاری داخلي و خارجي،

خارجي فراهم شود.

( )04برخورداری از معافیت گمرکي برای ورود کاالهای ساختهشده در
منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده کاالی مزبور )61( ،امكان
صدور کاالهای ساختهشده از مواد اولیه و کاالهای خارجي در منطقه به
خارج از کشور بدون الزام به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات،
( )60ورود آزاد و بدون حقوق گمرکي آهن آالت و مصالح ساختماني جهت
احداث واحدهای تولیدی در منطقه )66( ،صدور گواهي مبدا جهت کاالهای
تولیدشده در منطقه )69( ،استفاده از مزايای رونق فعالیتهای اقتصادی در
مناطق ويژه بندری و ( )69معافیت مالیاتي بر ارزش افزوده.

 -1-1بیان مسئله

ايران از جمله کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد مناسب و جمعیت

جوان و همچنین منابع طبیعي بسیار مناسب برای سرمايهگذاری است که
ميتواند هدف بسیار مناسبي برای سرمايهگذاران خارجي به حساب آيد .نیاز
کشور به منابع مالي خارجي برای تامین و پوشش بخشي از هزينهها و
استفاده از تكنولوژی برتر و تجربیات شرکتهای خارجي غیرقابل انكار
است .شرايط کنوني اقتصاد ايران مسئله جذب منابع مالي خارجي را
اجتنابناپذير ساخته است .با توجه به سند چشمانداز کشور ،از يک سو،
دولت موظف است ضمن کاهش اتكای اقتصاد به نفت ،با جذب
سرمايهگذاری خارجي ،اشتغال را افزايش دهد .از سوی ديگر توسعه بنادر
کشور به عنوان دروازههای ارتباطي کشور جهت کمک به رشد اقتصاد
امری الزامي محسوب ميشود .بنادر از عوامل تسريع در فرآيند توسعه
اقتصاد ملي و منطقهای و يكي از حلقههای اصلي حمل و نقل دريايي و
مبادی ورود و خروج کاال به شمار ميروند که در همه کشورها ،حكم
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سازماندهي فضای ملي دارند ميتوانند مطابق میل بازار و مشتريان و نیز
همگام با تكنولوژی روز ،مسیر توسعه و بهبود را طي کنند و جايگاه
بهرهورانه و بهینهای را نه تنها برای خود ،بلكه برای ذينفعان در بازار رقابتي
جهاني فراهم آورند .بنابراين جذب سرمايهگذاری خارجي يكي از مهمترين
مسائلي است که رشـد و توسعه بنـادر را در پي خواهد داشت .از اين رو ،در

 -2-1پیشینة تحقیق

 -1-2-1مطالعات خارجی

کوستي يونلي و همكاران (  )6106در مطالعة خود ،به بررسي عوامل

تاثیرگذار بر سرمايهگذاری مستقیم خارجي در کشور روسیه با استفاده از
دادههای طولي و با روش دادههای پنلي پرداختند .آنها ضمن تايید عوامل
کالسیک به اين نتیجه رسیدند که زمان انتقال قدرت يكي از عوامل مؤثر
بر سرمايهگذاری مستقیم خارجي محسوب ميشود.
ديندا )6101( 6در تحقیقي با عنوان «عوامل تعیینکننده سرمايهگذاری
مستقیم خارجي در نیجريه» به بررسي عوامل مؤثر بر سرمايهگذاری
مستقیم خارجي ) (FDIدر نیجريه در دوره  0471-6112میالدی پرداخته
است .اين مطالعه نشان ميدهد که ذخاير منابع طبیعي ،گسترش تجارت و
عواملي مانند تورم و نرخ ارز بر جريان  FDIدر نیجريه تأثیرگذار است و در
طوالني مدت اندازه بازار بر جذب  FDIتأثیر ندارد.
لن و ين 9در سال  6114میالدی مقالهای با عنوان «تجزيه و تحلیل
عوامل اقتصادی جذب  FDIدر غرب چین پس از اصالحات و باز شدن
اقتصادی» نوشتند .در اين مقاله ،شهر چنگدو 9به عنوان نمونه در نظر
گرفته شده و از روش همانباشتگي برای تجزيه و تحلیل عوامل اقتصادی
در جذب  FDIدر غرب چین در  91سال گذشته استفاده شده است.
نتیجهگیری اين مقاله نشان ميدهد رشد اقتصادی سريعتر ،درجات باز
بودن باالتر و سرمايهگذاری در داراييهای ثابت از عوامل اقتصادی مهم
برای جذب سرمايهگذاری خارجي در شهر چنگدو بوده است.
بانگا ( )6114جهت دستیابي به اطالعاتي در خصوص اينكه
موافقتنامههای سرمايهگذاری و سیاستهای دولت چگونه بر جريان
سرمايهگذاری مستقیم خارجي تأثیر دارند ،با استفاده از اطالعات  01کشور در
حال توسعه معادلة مشابهي را برآورد کرده است .يافتههای وی بیانگر آن است
که اندازة بازار ،هزينة نیروی کار ،نسبت ثبتنامشدگان دورة متوسطه ،بدهي
خارجي و مصرف برق از عوامل مؤثر بر جريان سرمايهگذاری مستقیم خارجي
ميباشند .همچنین نتايج مطالعه نشان داد موافقتنامههای سرمايهگذاری با
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کشورهای توسعهيافته دارای تأثیر مثبت و معنادار و موافقتنامههای منطقهای

سرمايهگذاری مستقیم خارجي در ايران مؤثرند ،اما متغیر حقوق سیاسي و

اثرات متفاوتي بر سرمايهگذاری مستقیم خارجي دارند.

متغیر انقالب اسالمي به صورت معكوس و معنادار بر جذب سرمايهگذاری

لهیری و میسا ( )6112با ارائه مدلي مناسب به بررسي تأثیر نااطمیناني

مستقیم خارجي در ايران تأثیر دارند .عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و

نرخ ارز بر حذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي پرداختند و به اين نتیجه

بيمعنا و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلي نیز تأثیر منفي

رسیدند که نااطمیناني نرخ ارز کشور میزبان از دو جنبة اثر درآمدی ( فروش

و بيمعنا بر جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي در ايران دارد.

در داخل) و اثر هزينهای (تهیة نهادهها از کشور میزبان) بر حذب
سرمايهگذاری اثر ميگذارد ،و چون اين دو اثر در خالف جهت هم بر جذب
سرمايهگذاری تاثیر ميگذارند ،بنابراين اثر نوسانات نرخ ارز بر حذب
سرمايهگذاری مستقیم خارجي مبهم ميباشد.

 -2-2-1مطالعات داخلی

مميپور و همكاران ( )0949در مطالعهای به شناسايي عوامل مؤثر بر

جذب سرمايهگذاری خارجي در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتي انزلي پرداختند
و با استفاده از تكنیک دلفي و روش تحلیل سلسله مراتبي ( ،)AHPعوامل
مؤثر را شناسايي و رتبهبندی کردند .نتايج تحقیق نشان داد عوامل مختلفي
بر جذب سرمايهگذاری داخلي و خارجي در منطقه آزاد انزلي تأثیر دارند که
ميتوان آنها را در هفت عامل اصلي خالصه کرد .اين عوامل به ترتیب
عبارتند از :امكانات ،سیاستگذاری ،اقتصادی ،قوانین و مقررات ،مديريتي،
حمايتي و مكان يابي.
کاظمي و همكاران ( )0946در مطالعهای به شناسايي و اولويتبندی
عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي در استان يزد پرداختند.
آنها پس از شناسايي عوامل ،با استفاده از پرسشنامه و اخذ نظر صاحبنظران
استان يزد ( 94نفر) نسبت به رتبهبندی عوامل اقدام کردند .نتايج نشان داد
رتبة عوامل شناساييشده به ترتیب اولويت به شرح نرخ ارز ،امنیت
سرمايهگذاری ،نرخ انتظاری بازگشت سرمايه ،وجود سیاستهای حمايتي
دولت ،امكان نقل و انتقال آزادانه سرمايه و وجود زيرساختهای اقتصادی
نظیر جاده ،انرژی ،بنادر و اينترنت ميباشد.
شاه آبادی و محمودی ( )0941در مقالهای با عنوان «تعیینکنندههای
سرمايهگذاری مستقیم خارجي تابع عواملي از قبیل نرخ بازگشت سرمايه،
بازبودن اقتصاد ،زيرساختها ،رشد اقتصادی ،سرمايهگذاری داخلي ،منابع
طبیعي ،سرمايه انساني ،تورم ،نرخ ارز ،بدهي خارجي ،وضع مالي دولت،
مالیات ،اندازه بازار ،حقوق سیاسي و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص
داخلي ميباشد .همچنین نتايج تحقیق نشان داد منابع طبیعي موجود،
سرمايه انساني و زيرساختها به صورت مستقیم و معنادار بر جذب

جذب سرمايهگذاری در منطقه آزاد اروند» با روش دلفي و آزمون t

استیودنت به بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاری
برداختند .نتايج تحقیق نشان داد فقدان امكانات زيربنايي ،نبود سرمايه-
گذاری مناسب دستگاههای دولتي ،نارسايي قوانین و مقررات از موانع عمده
جذب سرمايهگذاری در منطقه آزاد اروند به شمار ميروند.

اسماعیلي ( )0984در پاياننامه خود به بررسي «اولويتبندی عوامل
مؤثر بر جذب سرمايهگذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با استفاده از
تكنیک  »AHPپرداخت .نتیجه مطالعه نشان داد به ترتیب نبود سازمان
اجرايي مناسب ،عدمبرخورداری از مديريت صحیح و کارا ،فقدان امكانات
زيربنايي اولیه ،اثر سوء سیاستگذاریهای دولت در سطح کالن بر منطقه
و دستآخر محدوديت و نارسايي در قوانین بر عدمجذب سرمايهگذاری
خارجي تأثیر دارد.
با توجه به اينكه هر کدام از اين مطالعهها برای منطقه خاصي و با
شرايط متفاوتي انجام شده است ،مطالعه حاضر در صدد است شرايط الزم
برای جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي در بندر امام خمیني را با توجه به
شرايط خاص اين منطقه و با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان اين
بندر بررسي کند.

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

ميباشد .دلیـل استفاده از اين روش اين است که مديران مالي در تأمین
مالي با گزينههای مختلفي مانند سرمايه شخصي ،بازار پول ،بازار سرمايه و
غیر آن مواجهاند که از بین آنها بازار سرمايه و مخصوصا سرمايه خارجي
نقش بسیار مهمي ايفا ميکند .معیارهای مختلفي در جذب سرمايهگذاری
خارجي تأثیر دارند ،در اين پژوهش سعي ميشود عوامل مؤثر بر حذب
سرمايهگذاری خارجي مشخص شوند و متناسب با گزينههای مختلف
اولويتبندی گردند تا به عنوان راهنما برای مديران مالي و مأمین مالي
شرکتها استفاده شود .از آنجا که برخي از اين عوامل کیفي و برخي کمي
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سرمايهگذاری مستقیم خارجي در ايران» به اين نتیجه رسیدند که

کريميکیا و مقدم ( )0984در مقالهای تحت عنوان «بررسي عوامل

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی (ره) /فاطمه برمكي
بوند از تحلیل سلسله مراتبي استفاده شد تا بر اساس میزان تأثیرشان
دستهبندی و اولويتبندی شوند.
جمعآوری دادهها در دو مرحله صورت پذيرفت .نخست با توزيع و
تكمیل پرسشنامهها به واسطة مديران سرمايهگذاری ،معیارها و عوامل مؤثر
بر جذب سرمايهگذاری در بندر امام خمیني (ره) شناسايي و تعیین شد.
سپس با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند پرسشنامههای مربوط به
تكنیک فرايند سلسله مراتبي ( )AHPتوسط مديران بندر امام خمیني (ره)
تكمیل شد .در تكنیک تحلیل سلسله مراتبي ،ماتريسهای مقايسات زوجي
بايد سازگار باشند ،به اين منظور نرخ ناسازگاری ماتريسها محاسبه شد.
در اين مطالعه به منظور نمونهگیری هدفمند تعداد  91نفر شامل  2نفر

 -1-1-3عامل مدیریت

به منظور ترکیب جداول مقايسات زوجي همه پاسخگويان ،يكي از

بهترين روشها ،استفاده از میانگین هندسي است .زيرا مقايسات زوجي،
دادههايي به صورت «نسبت» ايجاد ميکند .به عالوه معكوس بودن
ماتريس مقايسه ،استفاده از اين روش را بیشتر موجه ميسازد ،به دلیل
اينكه میانگین هندسي خاصیت معكوس بودن را در ماتريس مقايسات
زوجي حفظ ميکند.
اگر فرض شود

معیار  iنسبت به معیار  jباشد ،میانگین هندسي برای مؤلفههای متناظر بر
اساس معادله ( )0محاسبه ميشود (قدسي پور.)0989 ،

از اساتید و جامعه دانشگاهي و تعداد  99نفر از مديران و کارشناسان منطقه

()0

ويژه بندر امام خمیني (ره) (  07نفر مديران و  07نفر کارشناسان اين اداره)

تاثیر دارد؟ و ( )6رتبه عوامل موثر بر سرمايهگذاری مستقیم خارجي به بندر
امام خمیني (ره) به چه ترتیب ميباشد؟

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
رتبهبندی زیرمعیارهای مؤثر بر جذب

-1-3

پاسخگويان و نمونههای مورد مطالعه) با استفاده از نرم افزار  ECبه صورت
جدول ( )6ميباشد.
بازاریابی
مناسب
0/694
0/266
0/609
0

جدول ( )0عوامل و زيرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمايهگذاری در بندر

تفكیک عوامل و زيرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمايهگذاری صورت پذيرفت.
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ردیف
0
6
9

عوامل اصلی
امكانات
مكانيابي
اقتصادی

9

حمايتي

صنعت حمل و نقل دریایی

9
2
7

سیاستگذاری
قوانین و مقررات
مديريت

̃

با استفاده از ماتريس فوق ،مقايسه معیارها از نظر گروه (کل

سرمایهگذاری خارجی

امام خمیني (ره) را نشان ميدهد .در اين مرحله ،رتبهبندی و وزندهي به

∏

̃  :مؤلفه مربوط به گروه برای مقايسه معیار  iنسبت به j

به عنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشهای تحقیق به عبارت است از:
( )0چه عواملي بر سرمايهگذاری مستقیم خارجي در بندر امام خمیني (ره)

مؤلفه مربوط به پاسخگوی Kام برای مقايسه

جدول ( :)2ماتریس مقایسه زوجی از دیدگاه گروه
تهیه طرح مطالعاتی تبلیغات تثبیت
پاسخگوی گروه
امکانسنجیشده مناسب مدیریت
تثبیت مديريت
0
6/947
0/967
تبلیغات مناسب
0
0/699
تهیه طرح مطالعاتي
0
امكانسنجيشده
بازاريابي مناسب
-

برای استخراج اولويتها از جدول فوق ،از مفهوم نرمالسازی و میانگین
موزون استفاده شد .به اين منظور با استفاده از معادله ( )6اعداد جدول نرمال شد.

جدول ( :)1معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمایهگذاری در بندر امام خمینی (ره)

زیرشاخصها
وجود نیروی کار متخصص ،زير ساختها ،مراکز آموزش عالي ،نزديكي به مواد اولیه
اراضي مستعد جهت واگذاری به سرمايهگذاران ،ارتباط مستقیم از طريق راه آهن و جاده ،مزيت منطقهای
نرخ بازگشت سرمايه ،کنترل تورم ،تعديل نرخ بهره ،تقويت زيرساختهای اقتصادی ،اندازه و گسترش بازار ،تثبیت سیاستهای ارزی
ارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايهگذاران ،معافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکتها و واردات نهادههای سرمايهگذاران ،اعطای پوشش بیمهای
و تسهیالت زيربنايي به سرمايهگذاران ،سیاستها و مشوقهای مالیاتي
ارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايهگذاران ،گسترش روابط بینالملل ،آزادسازی و خصوصيسازی ،برگزاری و شرکت در نمايشگاههای بینالمللي
سیاستها و مشوقهای مالیاتي ،تنظیم و تسهیل قوانین و مقررات جهت تأمین امنیت اقتصادی ،شفافیت قوانین ،بروکراسي اداری ،سرعت اخذ مجوزها
تبلیغات مناسب ،ثبات مديريت ،تهیه طرح مطالعاتي امكانسنجي شده ،بازاريابي مناسب

تبلیغات مناسب
تهیه طرح مطالعاتي امكانسنجي شده
بازاريابي مناسب
ثبات مديريت

0.159
0.258
0.269
0.315
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

0

نمودار ( :)1رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل مدیریت

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /4زمستان 96
( )6
که در آن

̃

̃

 -2-1-3عامل امکانات

∑

رتبة وزن زيرمعیارهای مربوط به عامل امكانات که يكي از عوامل

مؤلفه نرمال است .پس از نرمال کردن دادهها ،از مقادير

موثر بر جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) ميباشد در

حاصل ،میانگین موزون گرفته ميشود که مقادير حاصل از میانگین موزون

نمودار ( )6ارائه شده است.

نشاندهندة درجه اهمیت و اولويت زيرمعیارهای مؤثر بر عامل مديريت در

همانطور که در نمودار ( )6مشاهده ميشود ،زيرساختها به عنوان

جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي ميباشد .نتیجه حاصل از بررسي

مهمإترين متغیر و بعد از آن به ترتیب نزديكي به مواد اولیه ،وجود نیروی

نظرات کل نمونه و نتايج نرم افزار در مورد رتبه و وزن زيرمعیارهای مؤثر

کار متخصص و مراکز آموزش عالي بیشترين تاثیر را در عامل امكانات بر

عامل مديريت در نمودار ( )0ارائه شده است.

جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) دارند .نرخ ناسازگاری

همانطور که در نمودار ( )0مشاهده ميشود ،ثبات مديريت به عنوان

برای اين مدل برابر  1/14است که از  1/0کوچکتر است .بنابراين مدل

مهمترين متغیر و بعد از آن به ترتیب بازاريابي مناسب ،تهیه طرح مطالعاتي

معنادار است .ضريب اهمیت عامل زيرساختها  1/999ميباشد که نشانگر

امكانسنجيشده و تبلیغات مناسب بیشترين تاثیر را در عامل مديريت بر

وزن و رتبة باالتر آن بر معیارهای ديگر در جذب سرمايهگذاری خارجي

جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) دارند .نرخ ناسازگاری

است .يعني در صورت فراهم شدن اين عامل سرمايهگذاران امكانات الزم

برای اين مدل برابر  1/19است که از  1/0کوچکتر است ،بنابراين مدل

برای سرمايهگذاری در بندر امام خمیني (ره) را مناسب خواهند دانست .اگر

معنادار است .يعني در میان زيرمعیارهای مديريت ،ثبات مديريت اصليترين

چه عواملي ديگر يعني نزديكي به مواد اولیه ،وجود نیروی کار مناسب و

عامل در جذب سرمايهگذار خارجي به بندر امام خمیني (ره) ميباشد .به

مراکز آموزش عالي نیز از اهمیت الزم برخوردار ميباشند و فراهم بودن هر

عبارت ديگر ،برای جذب سرمايهگذاران خارجي به اين بندر بايد مديران اين

کدام به ترتیب بر جذب سرمايهگذاری خارجي تأثیر دارند.

بندر از امنیت شغلي و ثبات کافي برخوردار باشند تا سرمايهگذارن تمايل
بیشتری برای سرمايهگذاری در اين بنادر داشته باشند ،زيرا بيثباتي در

 -3-1-3عامل مکانیابی

رتبه و وزن عامل مكانيابي که يكي ديگر از عوامل مؤثر بر جذب

مديريت موجب نگاه کوتاه مدت و سطحي به مسائل ميشود و سرمايه-

سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) ميباشد در نمودار ( )9ارائه

گذارها عالقهای به سرمايهگذاریهای بزرگ و بلندمدت نخواهند داشت.

شده است.

همچنین زيرمعیارهای بازاريابي مناسب و تهیه طرح توجیهي نیز تا حدودی

همانطور که در نمودار ( )9مشاهده ميشود ارتباط مستقیم از طريق

موجب جذب سرمايهگذاری خارجي ميشود ،اما تبلیغات در جذب

راه آهن و جاده به عنوان مهمترين متغیر و بعد از آن به ترتیب اراضي

سرمايهگذاری نقش کمتری دارد.

مستعد جهت واگذاری به سرمايهگذاران و مزيت منطقهای بیشترين تاثیر را

برای رتبهبندی عوامل ديگر نیز مانند عامل مديريت عمل ميشود،

در عامل مكانيابي بر جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره)

برای جلوگیری از طوالني شدن بحث تنها به نتايج حاصل از نرم افزار EC

دارند .نـرخ ناسازگاری برای اين مدل برابر  1/10است که از  1/0کوچکتر

اشاره ميشود.

مراکز آموزش عالي

0.058

وجود نیروی کار متخصص

0.122
0.275

زير ساخت ها

0.545
0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0

نمودار ( :)2رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به امکانات
مزيت منطقهای
اراضي مستعد جهت واگذاری به سرمايهگذاران
ارتباط مستقیم از طريق راه آهن و جاده

0.293
0.293
0.414
0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

نمودار ( :)3رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به مکانیابی
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نزديكي به مواد اولیه
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی (ره) /فاطمه برمكي
است ،بنابراين مدل معنادار است .يعني داشتن ارتباط مستقیم از طريق راه

 -5-1-3عامل حمایتی

موفق است .به عبارت ديگر هر چه سیستم راهآهن و جاده که عامل اصلي

سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) ميباشد در نمودار ( )9ارائه

رتبه و وزن عامل حمايتي که يكي ديگر از عوامل مؤثر بر جذب

آهن و جاده اصليترين عامل در مناسب بودن مكان برای يک سرمايهگذاری

شده است.

حمل و نقل محسوب ميشوند پیشرفتهتر شود ،سرمايهگذاران مكان بندر امام

همانطور که در نمودار ( )9مشاهده ميشود ،ارائه تسهیالت بانكي

خمیني (ره) را به دلیل اينكه به آبهای آزاد نیز دسترسي دارد نسبت به

مناسب به سرمايهگذاران به عنوان مهمترين متغیر و بعد از آن به ترتیب

مكانهای ديگر ،برای سرمايهگذاری مناسبتر مييابند.

معافیت مالیاتي و گمرکي به تولیدات شرکتها و واردات نهادهها ،سیاستها

 -4-1-3عوامل اقتصادی

و مشوقهای مالیاتي و اعطای پوشش بیمهای و تسهیالت زيربنايي به

رتبه و وزن عامل اقتصادی که يكي ديگر از عوامل موثر بر جذب

سرمايهگذاران بیشترين تاثیر را در معیار حمايتي بر جذب سرمايهگذاری

سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) ميباشد در نمودار ( )9ارائه

خارجي در بندر امام خمیني (ره) دارند .نرخ ناسازگاری برای اين مدل برابر

شده است.

 1/16است که از  1/0کوچکتر است ،بنابراين مدل معنادار است .در میان

همانطور که در نمودار ( )9مشاهده ميشود ،نرخ بازگشت سرمايه به

زيرمعیارهای عامل حمايتي که موجب جذب سرمايهگذاری خارجي به بندر

عنوان مهمترين متغیر و بعد از آن به ترتیب تقويت زيرساختهای

امام خمیني (ره) ميشوند ،ارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايهگذارن با

اقتصادی ،اندازه و گسترش بازار ،تثبیت سیاستهای ارزی ،کنترل تورم و

داشتن ضريب اهمیت  1/969نقش اصلي را در جذب سرمايهگذاری ايفا

تعديل نرخ بهره بیشترين تاثیر را در معیار اقتصادی بر جذب سرمايهگذاری

ميکند .يعني اگر شرايط الزم برای ارائه تسهیالت بانكي به سرمايهگذاران

خارجي در بندر امام خمیني (ره) دارند .نرخ ناسازگاری برای اين مدل برابر

و معافیتهای مالیاتي به تولیدات شرکتها و واردات نهادها فراهم شود،

 1/17است که از  1/0کوچکتر ميباشد ،بنابراين مدل معنادار است .به

جذب سرمايهگذاری خارجي به بندر امام خمیني (ره) افزايش خواهد يافت.

عبارت ديگر ،گر چه همه اين عوامل بر جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر
امام خمیني (ره) تأثیر دارند ،اما نرخ بازگشت سرمايه تأثیر بیشتری دارد.

 -6-1-3عامل سیاستگذاری

رتبة عامل سیاستگذاری که يكي ديگر از عوامل مؤثر بر جذب

الزم است با فراهم کردن يک سلسله شرايط ،نرخ بازگشت سرمايه در

سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) ميباشد در نمودار ( )2ارائه

اين بندر افزايش داده شود .البته تقويت زيرساختهای اقتصادی و اندازه و

شده است.

گسترش بازار از عوامل مهم ديگری هستند که بايد مورد توجه قرار گیرند

همانطور که در نمودار ( )2مشاهده ميشود ،گسترش روابط بینالملل

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

تعديل نرخ بهره
کنترل تورم
تثبیت سیاستهای ارزی
اندازه و گسترش بازار
تقويت زير ساختهای اقتصادی
نرخ بازگشت سرمايه

0.101
0.115
0.165
0.169
0.188
0.262
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به عنوان مهمترين متغیر و بعد از آن به ترتیب آزادسازی و خصوصيسازی،

همانطور که در نمودار ( )7مشاهده ميشود ،شفافیت قوانین به عنوان

برگزاری و شرکت در نمايشگاههای بینالمللي و ارائه تسهیالت بانكي

مهمترين متغیر و بعد از آن به ترتیب سرعت اخد مجوزها ،تنظیم و تسهیل

مناسب به سرمايهگذاران بیشترين تأثیر را در عامل سیاستگذاری بر جذب

قوانین و مقررات جهت تامین امنیت اقتصادی ،سیاستها و مشوقهای

سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) را دارند .نرخ ناسازگاری

مالیاتي و بوروکراسي اداری بیشترين تاثیر را در عامل قوانین و مقررات بر

برای اين مدل برابر  1/17است که از  1/0کوچکتر است ،بنابراين مدل

جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) دارند .نرخ ناسازگاری

معنادار است .گسترش روابط بینالمللي با ضريب اهمیت  ،1/999اهمیت

برای اين مدل برابر  1/19است که از  1/0کوچکتر ميباشد بنابراين مدل

بسیار بااليي در جذب سرمايهگذاری خارجي به بندر امام خمیني (ره) دارد.

معنادار است.

به عبارت ديگر ،سیاستهايي که موجب کاهش تحريمهای بینالمللي،

 -2-3رتبهبندی عوامل اصلی مؤثر بر جذب

تسهیل شرايط سرمايهگذاری و آزادسازی و خصوصيسازی ميشود بايد در

سرمایهگذاری خارجی 

اولويت سیاستگذاریهای بندر امام خمیني (ره) قرار گیرد.

پس از رتبهبندی تمام زيرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمايهگذاری

مستقیم خارجي ،به رتبهبندی عوامل اصلي پرداخته شد .نمودار ( )8ضريب

 -7-1-3عامل قوانین و مقررات

رتبه و وزن عامل قوانین و مقررات که يكي ديگر از عوامل مؤثر بر

اهمیت و رتبة عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاری خارجي را نشان ميدهد.

جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر امام خمیني (ره) ميباشد در نمودار ()7

نرخ ناسازگاری برای اين مدل برابر  1/16است که از  1/0کوچکتر

ارائه شده است.

ميباشـد ،بنـابراين مـدل معنـادار است .طبـق نمـودار ( )8عـامل مديريت
ارائه تسهیالت بانكي مناسب به سرمايهگذاران

0.118

برگزاری و شرکت در نمايشگاههای بینالمللي

0.145

آزادسازی و خصوصي سازی

0.282

گسترش روابط بینالملل

0.455
0.4

0.5

0.2

0.3

0.1

0

نمودار ( :)6رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل سیاستگذاری
بروکراسي اداری

0.106

سیاستها و مشوقهای مالیاتي

0.121

تنظیم و تسهیل قوانین و مقررات جهت تأمین امنیت اقتصادی

0.203

سرعت اخذ مجوزها

0.273

شفافیت قوانین

0.296
0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0

0.05

نمودار ( :)7رتبه و وزن زیر معیارهای مربوط به عامل قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

0.123

امكانات

0.129

حمايتي

0.137

سیاستگذاری

0.145

اقتصادی

0.181

مديريت

0.226
0.25

0.15

0.1

0.05

0

نمودار ( :)8ضریب اهمیت عوامل هفتگانه موثر بر جذب سرمایهگذاری با استفاده از نرم افزار EC
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی (ره) /فاطمه برمكي
مهمترين عامل جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجي در بندر امام خمیني
(ره) ميباشد و در رتبة اول قرار دارد ،و پس از آن به ترتیب عامل اقتصادی
در رتبه دوم ،عامل سیاستگذاری در رتبه سوم ،عامل حمايتي در رتبه
چهارم ،عامل امكانات در رتبه پنجم ،عامل قوانین و مقررات در رتبه ششم
و عامل مكانيابي در رتبه هفتم قرار دارند.

 -4نتیجهگیری
رتبهبندی عوامل اصلي مؤثر بر جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر
امام خمیني (ره) نشان ميدهد عامل مديريت ،رتبه اول را دارد و پس از آن
به ترتیب اولويت عامل اقتصادی ،عامل سیاستگذاری ،عامل حمايتي،
عامل امكانات ،عامل قوانین و مقررات و عامل مكانيابي در رتبههای
بعدی قرار دارند .بنابراين ميتوان گفت که که از نظر خبرگان ،عامل
مديرت مهمترين عامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاری خارجي در بندر امام
خمیني ميباشد.
با توجه به نتايج بهدستآمده ميتوان گفت برای جذب سرمايهگذاری
بايد بیشترين تمرکز روی مديريت و شرايط اقتصادی بندر امام خمیني (ره)
صورت پذيرد ،زيرا اين دو عامل به ترتیب با داشتن ضريب اهمیت 1/662
و  1/080نقش بسیار مهمي در جذب سرمايهگذاری خارجي دارند .بنابراين
سیاستگذاران بندر امام خمیني (ره) بايد به اين دو عامل توجه ويژهای
داشته باشند و سیاستهايي را اجرا کنند که موجب ثبات مديريت و بهبود
شرايط اقتصادی بندر ميشود تا سرمايهگذران خارجي تمايل بیشتری برای
سرمايهگذاری در اين بندر پیدا کنند.
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Abstract

F

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.
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