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چکیده
سرمايهگذاري مستقیم خارجی به عنوان يکی از عوامل مهم رشد و توسعة اقتصادي کشورهاي میزبان به شمار میرود .جذب سرمايهگذاري در کشورهاي
در حال توسعه با هدف جستجوي منابع ،جستجوي بازار و جستجوي کارايی دنبال میشود .شناخت عوامل موثر بر جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی میتواند
در سیاستگذاري کشورها مفید باشد .اين پژوهش به شناسايی و اولويتبندي استراتژيهاي جذب سرمايهگذاري خارجی در بندر امیرآباد با توجه به حجم عظیم
سرمايهگذاري در بندر امیرآباد ،استراتژيهاي جذب سرمايهگذار خارجی ،شامل امکانات و زيربناهاي گسترده ،تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايهگذاران
خارجی ،گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی ،معافیتهاي مالیاتی و گمرکی میپردازد .در اين پژوهش با استفاده از روش  AHPو نرمافزار Expert Choice

اطالعات تجزيه و تحلیل شد .نتايج نشان داد که امکانات و زيربناهاي گسترده داراي بیشترين اهمیت ،و معافیتهاي مالیاتی و گمرکی داراي کمترين اهمیت
میباشند.
واژههای کلیدی :جذب سرمايهگذاري خارجی ،استراتژي ،بندر چابهار.

 .1کارشناس ارشد مديريت دولتی گرايش تحول ،دانشگاه آزاد قائمشهر ،رئیس اداره گارد بندر امیرآبادAsram58@gmail.com ،

 .2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر .

 -1مقدمه
مناطق آزاد و مناطق ويژة اقتصادي به شهرها و بندرگاههايی گفته میشود که خارج از ضوابط قانونی حاکم بر کشور و طبق قانون و مقررات ويژه اداره
میشوند تا در فرآيند توسعة کشور نقشی فراگیر و تأثیرگذار ايفا کنند .ايجاد مناطق آزاد معموالً درکشورهايی انجام میشود که سعی دارند سريعتر از زمان مقرر،
از مواهب توسعة پايدار و متوازن برخوردار شوند .با توجه به اينکه اين کشورها ،اين حوزهها را با مشخصات ويژه انتخاب میکنند ،انتظار دارند که بتوانند اين
حوزه را به عنوان بخشی از کشور در فرآيند توسعة سريع قرار دهند و دستاوردهاي آن را به کل کشور تعمیم دهند .مناطق آزاد معموالً در کنار دريا ،رودخانه،
مرز و غیر آن قرار دارند تا بهخوبی بتوانند زمینة ارتباطات را با سايرکشورها فراهم سازند و بر صادرات ،واردات ،بازآوري صنايع و صادرات مجدد تأکید دارند .در
آسیا ،آفريقا ،آمريکاي التین ،اقیانوسیه و بخشی از اروپا اينگونه مناطق تأسیس و فعال شدهاند .امروزه بالغ بر %90از تجارت جهانی از طريق حمل و نقل
دريايی انجام میشود زيرا اين نوع حمل و نقل ،داراي مزايايی از قبیل قیمت ارزان ،انتقال حجم و وزن انبوه کاال ،انتقال سريع و نسبتا بیخطر کاالها است.
اين مزايا باعث شده است که حمل و نقل دريايی و راههاي آبی از توجة ويژهاي برخوردار باشند (استادي و همکاران.)1392 ،
رشد اقتصادي جهان و لزوم توجه به مزيتها و کاهش قیمت تماشده و بازاريابی براي محصوالت کشورها از سال  1960به بعد وارد مرحلة جديدي شد،
بهطوري که جذب سرمايهگذاري خارجی با هدف تشويق ،توسعة صادرات کاال و کسب درآمدهاي ارزي از اولويت خاصی برخوردار شده است و در اغلب کشورها
از طريق جذب سرمايهگذاري ،سعی شده است تا با تأمین نیازمنديهاي ارزي ،موجبات اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي ،صنعتی و انتقال فناوري روز،
فراهم گردد .دلیل توجه به مزيتهاي نسبی سرمايهگذاري درکاهش قیمت تمامشده محصوالت و ايجاد زمینة مناسب براي تنظیم بازار کار از طريق حضور
فعال سرمايهگذاران و تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی و منطقهايی در راه کسب درآمدهاي ارزي ،از اهم وظايف مناطق آزاد به شمارمیرود (اسفندياري
وهمکاران.)1378 ،

 -1-1بیان مسئله
بندر امیرآباد هم اکنون در يک مقطع تاريخی حساس و تعیین کنندهاي قراردارد .هرگونه اتخاذ استراتژي رقابتی و مدلهاي بهرهبرداري از آن میتواند اين
بندر را براي مدت طوالنی از ساير رقبا عقب نگه دارد و اين به معناي از دست رفتن حجم عظیمی از سرمايهگذاريها در اين بندر استراتژيک است .منطقة ويژة
اقتصادي بندرامیرآباد با دارا بودن اراضی وسیع پشتیبانی به مساحت هزار هکتارك قابل افزايش تا دو هزار هکتار میباشد و قرار گرفتن در مسیر کريدور
بینالمللی ترانزيت شمال ـ جنوب فرصتی مهم براي سرمايهگذاري است .در اين منطقه رشد و توسعة اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايهگذاري،
روبهرو است .بنابراين جلب سرمايه و سرمايهگذاري به ويژه سرمايهگذاري مستقیم خارجی راهی براي تسريع حرکت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال
است و میتواند بهعنوان اهرمی براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بهکار گرفته شود .با توجه به ويژگیهاي خاص بندر امیرآباد و کمبود منابع سرمايهگذاري
خارجی اين سوال مطرح میشود که استراتژيهاي جذب سرمايهگذاري خارجی در بندر امیرآباد چیست؟

 -2-1ضرورت و اهمیت پژوهش
منطقة ويژه اقتصادي بندرامیرآباد با بهرهمندي از موقعیت خاص و استثنايی ،نقش مهمی در ابعاد ملی و منطقهاي دارد .ساخت اين مجتمع عظیم با عنايت
به اهمیت استراتژيک درياي مازندران و وجود بازارهاي عظیم اطراف آن همراه با پتانسیلهاي اقتصادي و تجاري فراوان مانند استخراج و سواپ منابع انرژي،
حمل و نقل ،ارتباطات و ترانزيت کاال با توجه به رسالت و مسئولیت بنادر کشور براي احراز جايگاه شايسته در عرصة تجارت بینالمللی مورد توجه قرار گرفته
است .جذب سرمايهگذاري خارجی میتواند با دو ويژگی ( )1برخورداري از تکنولوژي و ( )2تأمین منابع مالی به صورت سرمايه ،باشد .منابع مالی بهصورت
سرمايه و حتی استقراض از صاحب سرمايه و تأثیر آن بر توسعه و رشد اقتصادي و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور ،اهمیت خاصی دارد .اغلب کشورهاي
درحال توسعه براي رونق دهی به اوضاع اقتصاد ،ايجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايهگذاري روبرو هستند .با
توجه به اين موضوع ،جذب سرمايه و سرمايهگذاري بهويژه سرمايهگذاري مستقیم خارجی راهی براي تسريع حرکت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال است

و میتوان به عنوان اهرمی براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي استفاده شود ..شناسايی اين عوامل ،و بررسی ارتباط و نقش سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر
صادرات بسیار مهم است و نتايج آن میتواند کمک شايانی به تصمیمگیران اقتصادي نمايد.

 -3-1پیشینة تحقیق
-1-3-1سرمایهگذاری خارجی
همه اقتصاددانان سرمايه را به عنوان نیروي محرکة رشد و توسعة اقتصادي جوامع تلقی میکنند و همة مدلها و الگوهاي توسعة اقتصادي را بر پاية همین
انديشه طراحی میکنند .استفاده از امکانات سرمايهگذاري داخلی و خارجی از طريق بهکارگیري مطلوب منابع تولید از مهمترين عوامل نیل به پیشرفت اقتصادي
جوامع به حساب میآيد .بديهی است که تأمین مالی تشکیل سرمايه داخلی از طرق مختلف مانند استفاده از پسانداز داخلی ،بدهی خارجی و جذب سرماية
خارجی امکانپذير است .جوامعی که براي توسعة خود از سرمايه کافی برخوردار نباشند ،توسل به سرمايههاي خارجی را از ضروريات توسعة اقتصادي تلقی
خواهند کرد.
سرمايهگذاري خارجی به انتقال وجوه يا مواد از يک کشور به کشور ديگر جهت استفاده در تأسیس يک بنگاه اقتصادي در کشور اخیر در ازاء مشارکت
مستقیم يا غیرمستقیم در عوايد آن ،اطالق میشود (رينلد .)1985 ،3سرمايهگذاري خارجی يکی از اشکال صدور سرمايه از کشور سرمايهگذار به کشورهاي
سرمايهپذير میباشد و به شکل سرمايه گذاري در تولید و ساخت کاال ،استخراج مواد خام ،تأسیس و گسترش نهادهاي مالی و غیره در فراسوي مرزهاي ملی
انجام میشود .سرمايهگذاري خارجی يکی از مهمترين شیوههاي تأمین مالی خارجی به روش غیر استقراضی است که برخالف روش قرضی تأمین مالی خارجی
که در تراز پرداختهاي کشور میزبان به عنوان بدهی محسوب میشود ،بهعنوان منابع سرمايهگذاري تلقی میگردد .امروزه بسیاري از کشورهاي در حال توسعه،
سرمايهگذاري خارجی را به عنوان يکی از منابع مهم در توسعه اقتصادي خود در نظر گرفته و بسیاري از طرحهاي اقتصادي خود را با بهرهگیري از اين روش
تأمین مالی خارجی به مرحله اجرا درمیآورند.
در يک تقسیمبندي کلی ،سرمايهگذاري خارجی را به دو دسته تقسیم میکنند :سرمايهگذاري مستقیم خارجی و سرمايهگذاري غیرمستقیم خارجی.
سرمايهگذاري مستقیم خارجی حکايت از رابطة دائم میان سرمايهگذار و سرمايهپذير ،به ويژه فرصتی براي نفوذ واقعی بر اقدامات کشور میزبان توسط سرمايهگذار
دارد (وافو و گايلئوپولد.)1998 ،4

 -2-3-1مطالعات داخلی
مهدوي عادلی و همکاران ( ،)1391در پژوهش خود به بررسی اثر سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر صادرات در ايران در سالهاي  1352الی  1387با
استفاده از روش همجمعی پرداختهاند .نتايج حاکی از وجود يک رابطة کوتاه مدت مثبت بین سرمايهگذاري مستقیم خارجی و صادرات غیرنفتی میباشد در
حالیکه ارتباط بین سرمايهگذاري مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی است .در بلند مدت ارتباط بین سرمايهگذاري مستقیم خارجی
و صادرات کل و همچنین صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمايهگذاري مستقیم خارجی و صادرات نفتی مثبت است.

اسفندياري و همکاران ( ،)1387در مطالعهاي به عنوان ارزيابی عملکرد مناطق آزاد تجاري ايران و تأثیر آن در توسعة اقتصادي ،عملکرد اقتصادي ايران را
مورد بررسی قرار دادند .نتايج نشان داد که افزايش متغیرهايی نظیر هزينههاي جاري و عمرانی ،سرمايهگذاري داخلی و خارجی و درآمدهاي عمومی تأثیر مثبتی
بر توسعة صادرات و درآمدهاي ارزي اين مناطق دارد.

گوگردچیان و همکاران ( ،)1389اثر جريان ورود سرمايهگذاري مستقیم خارجی را بر صادرات غیرنفتی در مناطق آزاد تجاري ايران در دورة زمانی 1375تا
 1387بررسی کردند .نتايج نشان داد که جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی ،سرمايهگذاريهاي زيربنايی و ظرفیتهاي اقتصادي استانهاي هرمزگان و
سیستان و بلوچستان از عوامل مؤثر بر توسعة صادرات غیرنفتی مناطق آزاد تجاري ايران هستند.

3. Rieneld
4. Wafo & Guyleopold

سعیدي و همکاران ( ،)1392نیز در پژوهش خود با استفاده از تکنیک فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد
بنادر جنوب کشور ايران (مطاله موردي بنادرآبادان ،خرمشهر ،امام خمینی (ره) ،شهید رجايی ،بوشهر و چابهار) پرداختند .نتايج به دست آمده نشان داد ،بهترين
استراتژي در بندرخرمشهر اليروبی اروند و توسعة آبخور کانال و دسترسی موثرتر به بازار عراق ،در بندر آبادان استفاده از مزايا و فرصت واقع شدن درمنطقه
آزاد و انديشیدن به راهکار اجرايی جهت توسعة بندر ،در بندر امام خمینی (ره) بهرهمندي از فنآوري اطالعات و نرمافزارهاي عملیات کانتینري و افزايش
کانتینرهاي ترانشیپی ،در بنادر شهید رجايی و بوشهر بهرهمندي از نرمافزارهاي عملیات کانتینري و تغییر در قوانین محدود کنندة خصوصیسازي به منظور
کاهش تهديدهاي بندر جبلعلی و در بندر چابهار ايجاد شبکه ريلی و اصالح و تغییر قوانین خصوصیسازي با هدف کاهش تأتیرات منفی بندر جبل علی
میباشد.
شاهآبادي و محمودي ( ،)1385به بررسی تعیینکنندههاي سرمايهگذاري مستقیم خارجی در ايران پرداختند ،نتايج نشان داده است که منابع طبیعی موجود،
سرمايه انسانی و زيرساختها به صورت مستقیم و معنیدار بر جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی موثرند .همچنین متغیر حقوق سیاسی و متغیر انقالب اسالمی
نیز به صورت معکوس و معنیدار بر جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی در ايران تأثیر داشتهاند .عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بیمعنی و عامل نسبت
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بیمعنی بر جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی در ايران دارد.
داوودي و شاهمرادي ( ،)1383در مطالعهاي به بررسی بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی در اقتصاد ايران و  46کشور جهان
در چارچوب يک الگوي تلفیقی بین سالهاي 1990تا  2002پرداختند .نتايج نشان داد که توجه به زيرساختهاي قانونی ،تشويق و تقويت سرمايهگذاري بخش
خصوصی ،توجه به کارآيی و بهرهوري سرمايهگذاري انجام شده در زيرساختها ،سطح مهارت نیروي کار و اقداماتی در جهت افزايش ثبات سیاسی کشو،
ممکن است به جذب بیشتر سرمايهگذاري مستقیم خارجی در ايران منجر شود.

فرزين و همکاران ( ،)1391به بررسی اثر سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي ،تلفیق روشهاي سیستم دينامیک و اقتصادسنجی پرداختند .اين
مطالعه با توجه به مبانی نظري در راستاي شناسايی اثر سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي از تلفیق روشهاي سیستم دينامیک و اقتصادسنجی
استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادي مؤثر بر جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجی ،و اثرگذاري اين عامل بر رشد اقتصادي پرداخته است .اين الگو عوامل
مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادي را با رويکرد ويژه بر سرمايهگذاري مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن ،نرخ ارز و سرمايهگذاري داخلی را شناسايی
و شبیهسازي مینمايد .دادههاي مورد استفاده سري زمانی ساالنه ايران در سال  1386است و براساس الگوي مورد بررسی مقادير تا افق  1404پیشبینی
شدهاند .نتايج اين پژوهش مؤيد اثر مثبت و معنیدار سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي بوده است.

 -2-3-1مطالعات خارجی
آفريکانو و ماگال هاس ،)2005( 5در مقالة خود رابطة بین سرمايهگذاري مستقیم خارجی و جريان تجارت در پرتغال را بررسی کردند .آنها به اين نتیجه
رسیدند که ذخیرة ورود سرمايهگذاري خارجی اثر مثبتی بر تجارت دارد و به نوعی مکمل يکديگرند .آنها اثبات کردند که اين اثر روي صادرات نسبت به واردات
قويتر است و اين خود اثر مثبتی بر تراز تجاري اين کشور میگذارد.
خوآن و ژينگ ،)2008( 6وضعیت پیادهسازي  5919پروژة سرمايهگذاري مستقیم خارجی تأيید شده از جانب وزارت برنامهريزي و سرمايهگذاري ويتنام و
نیز جريان ورودي سرمايه  23کشور به داخل ويتنام را در سالهاي 1990تا  2004مورد بررسی قرار دادند .با استفاده از اين دادهها اثر سرمايهگذاري مستقیم
خارجی بر صادرات کشور ويتنام با استفاده از معادلة جاذبه ،تجزيه و تحلیل شد .نتايج تجربی آنها نشان میدهد که سرمايهگذاري مستقیم خارجی يکی از
عمدهترين عوامل افزايش رشد صادرات در ويتنام میباشد .اين عامل ،تسهیل کنندة توسعة صادرات ويتنام به کشورهاي سرمايهگذار نیز شده است .تجزيه و
تحلیل تجربی نشان میدهد که  0/1افزايش در جريان ورود سرمايه باعث افزايش  ،0/13صادرات ويتنام به کشورهاي سرمايهگذار شده است.

5 . Africano & Magalhaes
6 . Xuan & Xing

پراسانا ،)2010( 7در مقالة خود جريانهاي رو به افزايش سرمايهگذاري مستقیم خارجی و اثر آن را بر اقدامات صادراتی کشور هندوستان ،طی سالهاي
1990تا  2007و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( )OSLمورد تجزيه و تحلیل قرار داد .و به اين نتیجه رسید که اثر جريانهاي سرمايهگذاري
خارجی بر صادرات اين کشور به طور معنیداري مثبت میباشد .در اين پژوهش پیشنهاد شده است که بهتر است سیاستهاي مربوط به فعالیتهاي صادراتی
داخلی با چارچوب سیاستهاي سرمايهگذاري مستقیم خارجی همخوانی داشته باشد تا منافع بلندمدت عايد کشور گردد.
ساجید و نگوين )2010( 8در پژوهشی با استفاده از مدل جاذبه ،اثر سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر صادرات ،واردات و تراز تجاري ويتنام را مورد بررسی
قرار دادند .در اين مقاله با استفاده از دادههاي پانلی ،اثر سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر تجارت در طول سالهاي 1990تا  2007و در طی سه دورة زمانی
مختلف مورد سنجش قرار گرفت .اين سه دورة زمانی ،سالهاي بحران مالی آسیا و نیز دوران قبل و بعد از اين بحران را شامل میشود .تجزيه و تحلیل تجربی
پژوهش نشان داد که يک ارتباط مکملی میان  FDIو صادرات و نیز  FDIو واردات وجود دارد .در حالیکه اثر سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر تراز تجاري
در کل دورههاي مذکور بی اهمیت جلوه میکند ،يک رابطة مثبت مهم میان ،خالص صادرات و  FDIدر دوران پس از بحران اقتصادي آسیا ديده میشود.
گوسوامی و سايکیا )2012( 9در مقالهاي ارتباط بین روندهاي سرمايهگذاري مستقیم خارجی بر صادرات ناحیة شمال شرقی کشور هند با مدل اصالح خطاي
وکتور ( )VECMبررسی کردند .نتايج يک رابطة علی دوسويه بین سرمايهگذاري مستقیم خارجی و صادرات را نشان داد.
فراوسن و جوزفسون ،)2002( 10در تحقیقی با عنوان " چگونه شرکتهاي بینالمللی جذب میشوند؟" به منظور شناسايی عوامل مکانی تعیینکنندة
سرمايهگذاري مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه با استفاده از دادههاي  62کشور طی دوره زمانی  1982تا  2000به نقد و بررسی پرداختند .نتايج
کلی نشان میدهد که متغیرهاي جريان سرمايهگذاري مستقیم خارجی در سالهاي قبل ،ذخیره سرمايهگذاري مستقیم خارجی ،رشد اقتصادي ،زيرساختها و
بهرهوري نقش تعیین کنندهاي بر جريان سرمايهگذاري مستقیم خارجی دارند و تمام ضرايب متغیرهاي باال معنیدار است .اين تحقیق در خصوص رابطة علت
و معلولی بین رشد اقتصادي و جريان سرمايهگذاري مستقیم خارجی اظهارنظر نکرده است ولی تأکید میکند که سرمايهگذاري مستقیم خارجی جريان وابستهاي
است .همچنین بیان میدارد اگرچه در گذشته فاصله کشور میزبان از کشورهاي مبدأ ،عامل مهم تأثیرگذار بر جريان سرمايهگذاري مستقیم خارجی بوده است
اما اکنون با پیشرفت ارتباطات و تکنولوژي ،اين عامل اهمیت خود را از دست داده است.

 -2روش پژوهش
اين تحقیق از لحاظ هدف ،از نوع تحقیقات کاربردي و بر اساس روش ،توصیفی و تحلیلی و از نوع پیمايشی است .هدف اصلی اين پژوهش در سطح اول،
شناسايی و اولويتبندي استراتژيهاي جذب سرمايهگذاري خارجی در بندر امیرآباد بهشهر است .در سطح دوم ،معیارهاي اصلی که شامل چهار معیار وجود
امکانات و زير بناهاي گسترده ،تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايهگذاران خارجی ،گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی و معافیتهاي مالیاتی و
گمرکی در مورد واردات نهادهاي مورد نیاز است ،قرار خواهد گرفت .در سطح سوم نیز زيرمعیارهاي اين معیارهاي اصلی قرار میگیرند که هر کدام شامل
پنج زير معیار يعنی در مجموع  20زير معیار خواهند بود .براي اولويتبندي زيرمعیارها ،ابتدا بايد معیارهاي اصلی با هم مورد مقايسه قرار بگیرند تا وزن آنها
مشخص شود و در ادامه براي زيرمعیارها نیز اين عمل تکرار شود تا در نهايت اولويتبندي بر اساس وزنهاي به دست آمده مشخص گردد .پس از تکمیل
پرسشنامهها توسط افراد ،مقادير آنها وارد نرم افزار  Excelشده و نظرات افراد با يکديگر تلفیق شده است .بعد از محاسبة میانگین نظرات افراد ،اين مقادير
وارد نرمافزار  Expert Choiceشده و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.

7 . Prasanna
8 . Sajid & Nguyen
9 . Goswami & Saikia
10 . Frawsen & Josefsson

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
-1-3روش AHP
روش  AHPتوسط فردي عراقی االصل به نام ساعتی ،در دهه  1970پیشنهاد شد .اين روش به تجزيه و تحلیل مسائل میپردازد .اين مدل تصمیم
گیرندگان را قادر میسازد تا اثرات متقابل و هم زمان بسیاري از وضعیتهاي پیچیده و نامعین را تعیین کنند .اين فرآيند ،تصمیم گیرندگان را ياري میکند تا
اولويتها را براساس اهداف ،دانش و تجربة خود تنظیم و احساسات و قضاوتهاي خود را به طور کامل در نظر گیرند .براي حل مسايل تصمیمگیري از طريق
 ،AHPبايد مسئله را به دقت و با همه جزيیات ،تعريف و تبیین کرد و جزيیات آن را به صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود ]. [17اين روش بر اساس
سه اصل استوار است )1( :اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی )2( ،اصل تدوين و تعیین اولويتها و ( )3اصل سازگاري منطقی دادهها.
اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی
براساس اين اصل ،درك يک مسئله در حالت کلی و پیچیده براي انسان کاري دشوار است و ممکن است ابعاد مخت مهم مسئله  ،مورد توجه قرار نگیرد.
تجزيه يک مسئله کلی ،به چندين مسئله جزيیتر در درك مسئله بسیار کارساز میباشد .در واقع تجزية يک مسئله بزرگتر به مسايل کوچکتر ،بیانگر روابط
موجود بین عناصر کوچکتر است ،بهگونهاي که با انجام اين عمل ،روابط و مفاهیم مسئله مورد تصمیمگیري و همچنین ارتباط هر عنصر با عناصر ديگر ،به
دقت درك میشود .با اين کار درخت سلسله مراتبی تصمیم به وجود میآيد و به درك مسئله ،کمک قابل توجهی میکند.

تعیین اولویتها
انسان نمیتواند يک مسئله را به طور کلی درك نمايد .بنابراين ،آنها را به مسايل کوچکتر تجزيه میکند .با توجه به معیارهاي مشخص ،بین آنها مقايسات
زوجی انجام داده و برتري يک گزينه بر گزينة ديگر را مشخص مینمايد .سپس اين نتايج ،وارد مدلهاي مختلف تصمیمگیري شده تا درك بهتري از کل
سیستم ارايه شود.

سازگاری منطقی دادهها
ذهن انسان میتواند به نحوي بین اجزا ،رابطه برقرار کند که بین آنها سازگاري و ثبات منطقی وجود داشته باشد .سازگاري در دو مفهوم )1( :ايدهها و
اشیاء مشابه ،با توجه به ارتباطشان ،در يک گروه قرار میگیرند و ( )2میزان ارتباط بین ايدههاي مختلف ،با توجه به معیار خاص آنها است.

-2-3اجرای تکنیک تحلیل سلسله مراتبیAHP
پس از تکمیل پرسشنامهها ،مقادير آنها وارد نرم افزار  Excelشده و نظرات افراد با يکديگر تلفیق شده است .بعد از محاسبة میانگین نظرات افراد ،اين
مقادير وارد نرمافزار  Expert Choiceشد و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .هدف اصلی در اين پژوهش که در سطح اول درخت سلسله مراتبی قرار میگیرد،
شناسايی و اولويتبندي استراتژيهاي جذب سرمايهگذاري خارجی در بندر امیرآباد( بهشهر) است .در سطح دوم اين درخت ،معیارهاي اصلی که شامل چهار
معیار وجود امکانات و زير بناهاي گسترده ،تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايهگذاران خارجی ،گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی ،معافیتهاي مالیاتی
و گمرکی در مورد واردات نهادههاي مورد نیاز است ،قرار خواهد گرفت .در سطح سوم نیز زيرمعیارهايی قرار میگیرند که هر کدام شامل پنج زيرمعیار يعنی در
مجموع  20زيرمعیار خواهند بود .براي اولويتبندي اين زيرمعیارها ،ابتدا بايد معیارهاي اصلی با هم مقايسه شوند تا وزن آنها مشخص گردد و در ادامه براي
زيرمعیارها نیز اين عمل تکرار گردد تا در نهايت اولويتبندي بر اساس وزنهاي به دست آمده مشخص شود ][18

جدول ( :)1درخت سلسله مراتبی در سطح اول و دوم
هدف :شناسایی و اولویتبندی استراتژیهای جذب سرمایهگذاری خارجی در بندر امیرآباد بهشهر
وجود امکانات و زيربناهاي گسترده
تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايهگذاران خارجی
گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی
معافیتهاي مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادههاي مورد نیاز

جدول ( :)2درخت سلسله مراتبی در سطح سوم
هدف  :شناسایی و اولویتبندی استراتژیهای جذب سرمایهگذاری خارجی در بندر امیرآباد بهشهر
وجود امکانات و زیربناهای گسترده
استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري
نقش فناوري اطالعات در بندر
وجود انبارهاي با ظرفیت باال
اطمینان از فرآيند ترخیص کاال
خدمات يدكکشی بدون انتظار و با کیفیت الزم
تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایهگذاران خارجی
وجود بودجة کافی جهت ايجاد زيرساخت
در دسترس قرار دادن آنالين قوانین و مقررات نظارتی
بهکارگیري يکسان قوانین و مقررات در تسهیل امور تجاري و تسريع صادرات و واردات
جبران خسارتهاي وارده به سرمايهگذاران در صورت بروز بحران
بوروکراسی عاري از فساد اداري
گستردگی بازارهای داخلی و خارجی
وسعت بازار داخلی کشور میزبان
تطبیق و بهبود محصول با توجه به نیاز بازار
تطبیق فرآيند تولید با محصول جديد
طراحی و توسعة محصول جديد در بازار
فعالیتهاي تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش
معافیتهای مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادههای مورد نیاز
وجود نظام مالیاتی دقیق ،تعرفة تجاري مناسب و امور گمرکی عادالنه
پايین بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیتهاي تولیدي و خدماتی
بیشتر شدن معافیتهاي گمرکی بر نهادههاي واسطهاي و سرمايهاي
معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکتهاي سرمايهگذار خارجی
اعطاي پوششهاي بیمهاي به سرمايهگذاران

جدول ( :)3ماتریس مقایسات زوجی مربوط به چهار معیار اصلی

معافیتهاي مالیاتی و گمرکی
واردات نهادههاي مورد نیاز

تضمین امنیت اقتصادي و
سیاسی سرمايهگذاران خارجی

وجود امکانات و زيربناهاي
گسترده

وجود امکانات و زيربناهاي گسترده

8

5

2/5

1

7/2

5/2

1

4

1

تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی
سرمايهگذاران خارج
گستردگی بازارهاي داخلی و
خارجی
معافیتهاي مالیاتی و گمرکی
واردات نهادههاي مورد نیاز

1

گستردگی بازارهاي داخلی و
خارجی

معیارهای اصلی

شکل ( :)1مقادیر محاسبه شدة وزن مربوط به معیارهای اصلی

جدول ( :)4ماتریس مقایسات زوجی مربوط به وجود امکانات و زیربناهای گسترده

وجود امکانات و زيربناهاي گسترده

خدمات يدكکشی بدون انتظار
و با کیفیت الزم

اطمینان از فرآيند ترخیص کاال

وجود انبارهاي با ظرفیت باال

نقش فنآوري اطالعات در بندر

استفاده از تجهیزات مدرن
تخلیه و بارگیري

استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري
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1/9

3

1

نقش فناورياطالعات در بندر
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3/3

4

1

وجود انبارهاي با ظرفیت باال
اطمینان از فرآيند ترخیص کاال
خدمات يدكکشی بدون انتظار و با کیفیت
الزم
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2/1
1

1

1

شکل( :)2مقادیر محاسبه شدة وزن مربوط به وجود امکانات و زیربناهای گسترده

جدول ( :)5ماتریس مقایسات زوجی مربوط به تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به
سرمایهگذاران خارجی

بوروکراسی عاري از فساد
اداري

جبران خسارتهاي وارده به
سرمايهگذاران در صورت بروز
بحران

در دسترس قرار دادن آنالين
قوانین و مقررات نظارتی
بهکارگیري يکسان قوانین و
مقررات در تسهیل امور تجاري
و تسريع صادرات و واردات

وجود بودجة کافی جهت ايجاد زيرساخت

8/4

3/9

4

3/6

در دسترس قرار دادن آنالين قوانین و
مقررات نظارتی

8/2

3/5

3/9

1

وجود بودجه کافی جهت ايجاد
زيرساخت

تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به
سرمايهگذاران خارجی

1

بهکارگیري يکسان قوانین و مقررات در
تسهیل امور تجاري و تسريع صادرات و
واردات
جبران خسارتهاي وارده به
سرمايهگذاران در صورت بروز بحران
بوروکراسی عاري از فساد اداري

5/5

4

2/3

1

1

1

شکل( :)3محاسبة وزن مربوط به معیار تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایهگذاران خارجی

همانطور که در جدول ( )5و شکل ( )3مشخص است در معیار اصلی تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايهگذاران خارجی ،به ترتیب وجود بودجة
کافی جهت ايجاد زيرساخت و بوروکراسی عاري از فساد اداري بیشترين و کمترين مقدار وزن را به خود اختصاص دادند .ضريب ناسازگاري در اين مورد %1
است که نشان دهندة سازگاري نسبتاً قابلقبول سیستم است.
جدول ( :)6ماتریس مقایسات زوجی مربوط به گستردگی بازارهای داخلی و خارجی

فعالیتهاي تحقیق و توسعه
در حوزة بازاربابی و فروش

طراحی و توسعة محصول
جديد در بازار

تطبیق فرآيند تولید با
محصول جديد

تطبیق و بهبود محصول با توجه به نیاز
بازار
تطبیق فرآيند تولید با محصول جديد
طراحی و توسعة محصول جديد در بازار
فعالیتهاي تحقیق و توسعه در حوزة
بازاربابی و فروش

7/3

2/3

3/1

1

6/9
3/2

5
1

1

تطبیق و بهبود محصول با
توجه به نیاز بازار

وسعت بازار داخلی کشور میزبان

3/9

3/1

4/5

2

1

شکل ( :)4محاسبة وزن مربوط به معیار گستردگی بازارهای داخلی و خارجی

وسعت بازار داخلی کشور
میزبان

گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی

1

همانطور که درجدول ( )6و شکل ( )4مشخص است در معیار اصلی گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی ،به ترتیب وسعت بازار داخلی کشور میزبان و
فعالیتهاي تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش ،بیشترين و کمترين مقدار وزن را به خود اختصاص دادند .ضريب ناسازگاري در اين مورد عددي بزرگتر
از  %1است که نشان دهندة ناسازگاري سیستم است ولی از آنجايی که اين مقدار تنها  ./.2درصد از  %1بیشتر است بنابراين ناسازگاري آن چندان زياد نبوده و
میتوان از آن چشمپوشی کرد.
جدول ( :)7ماتریس مقایسات زوجی مربوط به معافیتهای مالیاتی و گمرکی
در مورد واردات نهادههای مورد نیاز شرکتهای سرمایهگذار

به سرمایهگذاران

اعطای پوشش بیمهای

سرمایهگذار خارجی

تولیدات شرکتهای

معافیت مالیاتی در مورد

گمرکی بر نهادههای

واسطهای و سرمایهای

بیشتر شدن معافیت

تولیدی و خدماتی

درآمد و سود فعالیتهای

پایین بودن مالیات بر

3/1

1

عادالنه

5/7

1/4

1

دقیق ،تعرفه تجاری

7/1

2/3

1/2

1

مناسب و امور گمرکی

وجود نظام مالیاتی دقیق ،تعرفه تجاري مناسب و امور
گمرکی عادالنه
پايین بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیتهاي تولیدي
و خدماتی
بیشتر شدن معافیت گمرکی بر نهادههاي واسطهاي و
سرمايهاي
معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکتهاي
سرمايهگذار خارجی
اعطاي پوششهاي بیمهاي به سرمايهگذاران

7/6

3/2

1/7

3/6

وجود نظام مالیاتی

معافیت مالیاتی و گمرکی در مورد واردات
نهادههای مورد نیاز شرکتهای سرمایهگذار

1

1

شکل( :)5محاسبة وزن مربوط به معیار معافیتهای مالیاتی و گمرکی در مورد واردات
نهادههای مورد نیاز شرکتهای سرمایهگذار

همانطور که در جدول ( )7و شکل ( )5میبینید در معیار اصلی معافیت مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادههاي مورد نیاز شرکتهاي سرمايهگذار،
بهترتیب وجود نظام مالیاتی دقیق ،تعرفة تجاري مناسب و امور گمرکی عادالنه و اعطاي پوشش بیمهاي به سرمايهگذاران بیشترين و کمترين مقدار وزن را به
خود اختصاص دادند .ضريب ناسازگاري در اين مورد نیز عددي کوچک است که نشان دهندة سازگاري قابلقبول سیستم است.

-3-3محاسبة وزن نسبی
براي محاسبة وزن نسبی از روشهاي مختلفی استفاده میشود در اين پژوهش از روش میانگین هندسی استفاده شده است .در اين روش براي محاسبة
وزن نسبی گزينهها ،ابتدا میانگین هندسی سطرهاي ماتريس معیار اصلی را به دست میآوريم و سپس آنها را نرمال مینمايیم.
جدول ( :)8نحوة محاسبة وزن نسبی معیارهای اصلی
معیارها
وجود امکانات و زیربناهای
گسترده
تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی
به سرمایهگذاران خارجی
گستردگی بازارهای داخلی و
خارجی
معافیت مالیاتی و گمرکی در
مورد واردات نهادههای مورد
نیاز

متوسط هندسی
1

1 2.5  5  8 4

 3.1623
1

 1
4
 1  5.2  7.2   1.9672

 2.5

1

1 1
4
 1  4   0.6263
 
 5 5.2

1

1 1 1 4
  1  0.2567
 
 8 7.2 4 

وزنهای نرمال شده

3.1623
 0.523
6.0125
1.9672
 0.329
6.0125
0.6263
 0.105
6.0125
0.2567
 0.043
6.0125

حال براي محاسبة وزنهاي نرمال شده مجموع متوسط هندسی معیارها را محاسبه کرده و سپس تک تک متوسط هندسیها را بر اين مجموع تقسیم
میکنیم.
3.1623 1.9672 0.6263 0.2567  6.0125

مجموع ضريب اهمیت معیارهاي کلی برابر با عدد يک است ،که نشانةنسبی بودن اهمیت آنها است:

0.523 0.329  0.105 0.043  1

-4-3محاسبة وزن نهایی
بعد از محاسبة وزن نسبی معیارهاي اصلی و هم چنین زيرمعیارهاي آن ،اقدام به تعیین وزن نهايی شده است .با ضرب کردن وزن نسبی معیارهاي اصلی
در وزن نسبی زيرمعیارها ،وزن نهايی تعیین میشود .در جدول زير نحوة محاسبة وزن نهايی ارائه شده است .در بین معیارهاي اصلی وجود امکانات و زيربناهاي
گسترده داراي بیشترين وزن و معافیتهاي مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادههاي مورد نیاز داراي کمترين وزن بودهاند .در بین زيرمعیارهاي معیار اصلی
وجود امکانات و زيربناهاي گسترده ،استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري بیشترين و خدمات يدكکشی بدون انتظار و با کیفیت الزم کمترين وزن را
داشته اند .در بین زيرمعیارهاي معیار اصلی تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايهگذاران خارجی ،وجود بودجه کافی جهت ايجاد زيرساخت بیشترين و
بوروکراسی عاري از فساد اداري کمترين وزن را داشتهاند .در بین زيرمعیارهاي معیار اصلی گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی ،وسعت بازار داخلی کشور میزبان
بیشترين و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش داراي کمترين وزن بودهاند .و در بین زيرمعیارهاي معیار اصلی معافیتهاي مالیاتی و گمرکی
در مورد واردات نهادههاي مورد نیاز ،وجود نظام مالیاتی دقیق ،تعرفة تجاري مناسب و امور گمرکی عادالنه داراي بیشترين و اعطاي پوششهاي بیمهاي به
سرمايهگذاران داراي کمترين وزن بودهاند.

جدول ( :)9محاسبةوزن نهایی و اولویتبندی استراتژیها
رتبه

وزن نهایی

وزن
زیرمعیارها

زیرمعیارها

1

0/217

0/415

استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري

2

0/162

0/310

نقش فنآوري اطالعات در بندر

5

0/080

0/153

وجود انبارهاي با ظرفیت باال

7

0/045

0/087

اطمینان از فرآيند ترخیص کاال

12

0/018

0/035

خدمات يدكکشی بدون انتظار و با کیفیت الزم

3

0/157

0/476

وجود بودجة کافی جهت ايجاد زيرساخت

4

0/090

0/274

در دسترس قراردادن آنالين قوانین و مقررات نظارتی

6

0/048

0/146

بهکارگیري يکسان قوانین و مقررات در تسهیل امور تجاري و
تسريع صادرات و واردات

10

0/023

0/07

جبران خسارتهاي وارده به سرمايهگذاران در صورت بروز بحران

14

0/011

0/033

بوروکراسی عاري از فساد اداري

8

0/044

0/423

وسعت بازار داخلی کشور میزبان

9

0/028

0/271

تطبیق و بهبود محصول با توجه به نیاز بازار

11

0/020

0/186

تطبیق فرآيند تولید با محصول جديد

15

0/009

0/087

طراحی و توسعة محصول جديد در بازار

19

0/003

0/032

فعالیتهاي تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش

13

0/018

0/430

16
17

0/009
0/008

0/217
0/197

18
20

0/005
0/002

0/118
0/038

وجود نظام مالیاتی دقیق ،تعرفة تجاري مناسب و امور گمرکی
عادالنه
پايین بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیتهاي تولیدي و خدماتی
بیشتر شدن معافیتهاي گمرکی بر نهادههاي واسطهاي و
سرمايهاي
معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکتهاي سرمايهگذارخارجی
اعطاي پوششهاي بیمهاي به سرمايهگذاران

وزن معیارهای
اصلی

0/523

0/329

0/105

0/043

معیارهای اصلی

وجود امکانات و زيربناهاي
گسترده

تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی
به سرمايه گذاران خارجی

گستردگی بازارهاي داخلی و
خارجی

معافیتهاي مالیاتی و گمرکی در
مورد واردات نهادههاي مورد نیاز

همانطورکه در جدول ( )9مشاهده می شود ،بعد از تعیین وزن نهايی معیارها ،استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري در بین اين  20معیار داراي
بیشترين وزن و اعطاي پوششهاي بیمهاي به سرمايهگذاران داراي کمترين وزن بودهاند.
وزن نهايی و اولويتبندي که در جدول ( )9اشارهشده است به صورت مرتب و نزولی که در نرمافزار  Expert Choiceمحاسبه شده ،در شکل زير نشان
داده شده است .باتوجه به اطالعات جدول زير استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري داراي بیشترين وزن نهايی و اعطاي پوششهاي بیمهاي به
سرمايهگذاران داراي کمترين وزن نهايی میباشند .ضريب ناسازگاري کلیة معیارها با هم نیز  %9است که عددي کوچکتر از  %1میباشد و اين يعنی سیستم
سازگار میباشد.

شکل ( :)6شکل شماتیک وزن نهایی معیارها و اولویتبندی آنها

 -4نتیجهگیری
جذب هرچه بیشتر سرمايهگذاران خارجی ،شناسايی و اولويتبندي استراتژيهاي مختلف امري ضروري به نظر میرسد و شناسايی اين استراتژيها جز با
يک برنامهريزي دقیق امکانپذير نخواهد بود .اين استراتژيها ممکن است در قالب نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها مطرح شود .يک مديريت قوي و
کارآمد بايد به خوبی اين استراتژيها را شناسايی کند و با اولويتبندي و استفاده از آنها نسبت به پیشبرد اقتصادي و فنی موسسه يا سازمان خود اقدام کند.
يافتههاي اين تحقیق عبارتند از:
( )1بر اساس جدول مقايسات زوجی مربوط به معیارهاي اصلی که شامل وجود امکانات و زيربناهاي گسترده ،تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايهگذاران
خارجی ،گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی و معافیتهاي مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادههاي مورد نیاز میباشد ،مشخص شد که عامل وجود امکانات
و زيربناهاي گسترده با  ،%523بیشترين اهمیت را دارند و عامل معافیتهاي مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادههاي موردنیاز با  ،%43کمترين درجه اهمیت
را دارند.
( )2در جدول مقايسات زوجی مربوط به وجود امکانات و زيربناهاي گسترده که شامل استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري ،نقش فنآوري اطالعات در
بندر ،وجود انبارهاي با ظرفیت باال ،اطمینان از فرآيند ترخیص کاال و خدمات يدكکشی بدون انتظار و با کیفیت الزم میباشد ،عامل استفاده از تجهیزات مدرن
تخلیه و بارگیري با  %415و عامل خدمات يدكکشی بدون انتظار و با کیفیت الزم با  ،%35به ترتیب بیشترين و کمترين وزن را به خود اختصاص دادند.

( )3در جدول مقايسات زوجی مربوط به تضمین امنیت اقتصادي و سیاسی به سرمايه گذاران خارجی که شامل وجود بودجة کافی جهت ايجاد زيرساخت ،در
دسترس قرار دادن آنالين قوانین و مقررات نظارتی ،بهکارگیري يکسان قوانین و مقررات در تسهیل امور تجاري و تسريع صادرات و واردات ،جبران

خسارتهاي وارده به سرمايهگذاران در صورت بروز بحران و بوروکراسی عاري از فساد اداري میباشد ،عامل وجود بودجة کافی جهت ايجاد زيرساخت با%476
و بوروکراسی عاري از فساد اداري با  %33داراي بیشترين و کمترين اهمیت میباشند.
( )4در جدول مقايسات زوجی مربوط به گستردگی بازارهاي داخلی و خارجی که شامل وسعت بازار داخلی کشور میزبان ،تطبیق و بهبود محصول با توجه به
نیاز بازار ،تطبیق فرآيند تولید با محصول جديد ،طراحی و توسعة محصول جديد در بازار و فعالیتهاي تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش میباشد ،عامل
وسعت بازار داخلی کشور میزبان با  %423و عامل فعالیتهاي تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و عامل فروش با  %32پراهمیتترين و کماهمیتترين معیارها
بودند.

( )5در جدول مقايسات زوجی مربوط به معافیتهاي مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادههاي مورد نیاز که شامل وجود نظام مالیاتی دقیق ،تعرفة تجاري
مناسب و امور گمرکی عادالنه ،پايین بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیتهاي تولیدي و خدماتی ،بیشتر شدن معافیتهاي گمرکی بر نهادههاي واسطهاي و
سرمايهاي ،معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکتهاي سرمايهگذار خارجی و اعطاي پوششهاي بیمهاي به سرمايهگذاران میباشد ،عامل وجود نظام مالیاتی
دقیق ،تعرفة تجاري مناسب و امور گمرکی عادالنه با  %43وعامل اعطاي پوششهاي بیمهاي به سرمايهگذاران با  %83بیشترين و کمترين درجه اهمیت را
داشتند.
( )6پس از محاسبة وزن نهايی معیارها ،در نهايت ترتیب اولويت استراتژيها به اين ترتیب )1 :استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري )2 ،نقش فناوري
اطالعات در بندر )3 ،وجود بودجة کافی جهت ايجاد زيرساخت )4 ،در دسترس قرار دادن آنالين قوانین و مقررات نظارتی )5 ،وجود انبارهاي با ظرفیت باال،
 )6بهکارگیري يکسان قوانین و مقررات در تسهیل امور تجاري و تسريع صادرات و واردات )7 ،اطمینان از فرآيند ترخیص کاال ،وسعت بازار داخلی کشور
میزبان )8 ،تطبیق و بهبود محصول با توجه به نیاز بازار )9 ،جبران خسارتهاي وارده به سرمايه گذاران در صورت بروز بحران )10 ،تطبیق فرآيند تولید با
محصول جديد ،خدمات يدكکشی بدون انتظار و با کیفیت الزم )11 ،وجود نظام مالیاتی دقیق ،تعرفة تجاري مناسب و امور گمرکی عادالنه )12 ،بوروکراسی
عاري از فساد اداري )13 ،طراحی و توسعة محصول جديد در بازار )14 ،پايین بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیتهاي تولیدي و خدماتی )15 ،بیشتر شدن
معافیتهاي گمرکی بر نهادههاي واسطهاي و سرمايهاي )16 ،معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکتهاي سرمايهگذار خارجی )17 ،فعالیتهاي تحقیق و
توسعه در حوزة بازاربابی و  )18فروش و اعطاي پوششهاي بیمهاي به سرمايهگذاران مشخص و تعیین شد .در ضمن بیشترين و کمترين وزن اختصاصيافته
به معیارها  %217و  %002به دست آمد.
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