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سرمايهگذاري در هر منطقه تابع عوامل اقتصادي و غيراقتصادي است .نظريههاي اقتصادي ،نقش
عوامل اقتصادي بر سرمايهگذاري را بيان نمودهاند در حالي که سرمايهگذاري ميتواند تابع
مجموعهاي از عوامل غيراقتصادي مانند عوامل سياسي ،امنيتي ،فرهنگي ،قانوني و  ...باشد .اين
عوامل در هر منطقه ميتواند متفاوت از مناطق ديگر حتي در داخل يک کشور باشد .در تحقيق
حاضر ،موانع غيراقتصادي جذب سرمايهگذاري در استان لرستان بررسي شده است .اين تحقيق به
روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنا+مه و به کمک روش مدليابي معادالت ساختاري با نرمافزار
ليزرل تحليل شده است .نتايج نشان داد که موانع سياسي امنيتي با ضريب تأثير  6/33بيشترين تأثير
را در عدم جذب سرمايهگذاري در استان لرستان داشته و در رتبه اول جاي دارد .در اين خصوص
موانع فرهنگي اجتماعي و موانع بروکراتيک به ترتيب با ضرايب  6/16و  6/22در رتبههاي دوم و
سوم قرار دارند .همچنين موانع زيرساختي با ضريب  6/29و موانع قانوني و قضايي با ضريب 6/93
نيز در عدم جذب سرمايهگذاري در استان لرستان مؤثر بوده و از لحاظ تأثيرگذاري در رتبههاي
چهارم و پنجم جاي دارند
موانع غيراقتصادي ،سرمايهگذاري ،موانع اجتماعي ،موانع امنيتي ،لرستان.
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سرمايهگذاري نقش مهم و کليدي در رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميکند .مطالعات زيادي
ارتباط رشد و توسعه اقتصادي و سرمايهگذاري را اثبات نمودهاند .تجربه کشورهاي
توسعهيافته نشان ميهد که عامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي آنها سرمايهگذاري بوده
است .بعضي از مطالعات نشان دادهاند که سرمايهگذاري خصوصي نسبت به سرمايهگذاري
دولتي تأثير قويتر و مناسبتري بر رشد اقتصادي دارد .بنابراين جذب سرمايهگذاري عامل
مهم و تأثيرگذار بر رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال در هر کشور يا منطقه ميباشد .اگر در هر
منطقه سرمايهگذاري در حد و اندازه الزم صورت نگيرد رشد اقتصادي کند يا متوقف
ميشود .بر اساس گزارش آنکتاد ( )2682ميزان سرمايهگذاري خارجي در جهان طي دهه
 8336به بعد روندي افزايشي داشته و نرخ رشد سرمايهگذاري در بازه زماني به مراتب بيشتر
از دهههاي قبل بوده است .اين روند در سالهاي منتهي به  2682به اوج خود رسيد.
بررسيهاي بيشتر نشان ميدهد که جذب سرمايهگذاري بيشتر در کشورهاي توسعهيافته
اتفاق افتاده است .موفقيت کشورهاي توسعهيافته در جذب سرمايهگذاري مديون ثبات،
امنيت سياسي و رشد اقتصادي است .عدم موفقيت کشورهاي آفريقايي و برخي کشورهاي
آسيايي در جذب سرمايهگذاري به دليل ضعف امنيت سياسي و افول رشد اقتصادي آنها بوده
است .در اين بين ،موفقيت کشورهاي عضو منا 8که ايران نيز جزء اين کشورها است بسيار
ضعيف بوده است .حجم سرمايهگذاري خارجي براي اين کشورها تنها  06هزار ميليون از
 82666هزار ميليون دالر در سال  2686بوده است .داليل عدم موفقيت نسبي کشورهاي
گروه منا و ايران در جذب سرمايه گذاري با وجود منابع سرشار نفت و گاز را بايد در ساختار
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي اين کشورها جستجو کرد (خطابي و همکاران.)03 :8930 ،
ايران در خصوص جذب سرمايهگذاري موفقيت چنداني کسب ننموده است .بر اساس گزارش
آنکتاد ( ،)2682حداکثر ميزان سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران در سال  2682بوده که
حدود  6/0ميليارد دالر است .در همه سالهاي پيش و پس از  2682سرمايهگذاري خارجي
از اين ميزان کمتر بوده است .اين ميزان کمتر از يک درصد توليد ناخالص داخلي کشور
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است ،ضمن اين که  22درصد از همين مقدار سرمايهگذاري خارجي نيز در بخش نفت و گاز
بوده و صرف توليد و صادرات نفت خام و نه ايجاد ارزش افزوده قابل قبول شده است (علوي
و هاشمي .)82 :8932 ،در بين  269کشور مورد بررسي توسط آنکتاد ،ايران در رتبه 02
جهان از نظر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سال  2682و همچنين در بين 86
کشور غرب آسيا رتبه  0را به خود اختصاص داده است (علوي و هاشمي.)86 :8932 ،
تحقيقات زيادي نيز در خصوص نقش عوامل غير اقتصادي بر سرمايهگذاري انجام شده
است .در تحقيق حاضر ،عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري با رويکرد نقش عوامل غير
اقتصادي بررسي ميشود .اين تحقيق در استان لرستان صورت ميگيرد .استان لرستان يکي
از استانهاي کمتر توسعهيافته در کشور است .بر اساس آمار مربوط به جمعيت و توليد از
سال  8936تا  8932با اين که  2/99درصد از جمعيت کل کشور در استان لرستان ميباشد
اما تنها  8/29درصد از توليد ناخالص داخلي کشور در اين استان توليد شده است (سالنامه
آماري کشور .)8936-2 ،به عبارت ديگر ،سهم استان لرستان از توليد ملي بسيار پايينتر از
مقداري است که بايد باشد .اين توليد کم ،ميتواند ناشي از کمبود سرمايهگذاري در اين
استان باشد .متوسط نرخ بيکاري در استان در  2ساله منتهي به سال  8936برابر 86/3
درصد است در حالي که ميانگين نرخ بيکاري کل کشور در اين بازه زماني  88/21است
(سالنامه آماري کشور .)8936 ،نتيجه اين که نرخ بيکاري در استان لرستان باالتر از ميانگين
کشوري بوده است .با اين اوصاف وضعيت اقتصادي در استان لرستان در مقايسه با کل
کشور وضعيت قابل قبولي نيست که يک دليل مهم براي اين وضعيت کمبود سرمايه در اين
استان است .از طرف ديگر ،با توجه به محدود بودن منابع مالي دولت و با توجه به
سياستهاي خصوصيسازي در دو دهه گذشته ،همه نگاهها به سرمايهگذاري خصوصي
داخلي و خارجي معطوف شده است .با اينوجود ،استان لرستان عليرغم داشتن مزيتهاي
گوناگون طبيعي و انساني در خصوص جذب سرمايهگذاري نيز چندان موفقيتي کسب ننموده
است .بر اساس گزارش اتاق بازرگاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  36از مجموع
 862طرح جذب سرمايهگذاري خارجي ،استان خراسان رضوي با  23طرح ميزبان باالترين
سرمايهگذار خارجي بوده است .پس از آن استان تهران با  88طرح در جايگاه دوم قرار دارد.

استانهاي آذربائيجان غربي ،شرقي ،البرز و فارس به ترتيب در جايگاههاي بعدي قرار دارند.
در اين گزارش  26استان کشور نشان داده شده است که جايگاه بيستم مربوط به استان
سيستان بلوچستان با يک طرح سرمايهگذاري خارجي مي باشد .در اين گزارش استان
لرستان در زمره اين  26استان قرار نگرفته است به عبارت ديگر هيچ طرح سرمايهگذاري
خارجي در استان لرستان انجام نشده است (وزارت صمت ،اتاق بازرگاني .)8932 ،اين که چرا
با وجود مزيتهاي گوناگون ،کمتر سرمايهها وارد اين استان ميشود؟ يا موانع جذب
سرمايهگذاري در استان لرستان کدامند؟ سئوالي محوري است که تحقيق حاضر جهت پاسخ
به آن صورت گرفته است .موانع جذب سرمايهگذاري ميتوانند اقتصادي يا غيراقتصادي
باشند .اين تحقيق ،صرفاً بر موانع غير اقتصادي جذب سرمايهگذاري تمرکز دارد .اين موانع
غيراقتصادي ميتوانند فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي ،زيرساختي ،ساختاري ،اداري ،قانوني و
قضايي و ...باشند .در خصوص موانع فرهنگي ميتوان به وجود ذهنيت منفي نسبت به
سرمايه گذاري خارجي ،ارتباط ضعيف ساکنان استان با اتباع خارجي و فرهنگ کار دولتي و
مواردي از اين دست اشاره نمود .طايـفهگرايي نزاعهاي قومي و قبيلهاي ،عدم امنيت
سرمايهگذاري و روابط حزبي و سياسي مي تواند از جمله موانع اجتماعي در اين استان باشند.
در مورد موانع سارختاري ميتوان به کمبود زيرساخت هاي استان مانند جاده ،هتل ،راه آهن
و فرودگاه همچنين عدم شبکه اطالع رساني به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اشاره نمود.
بروکراسي اداري پيچيده ،طوالني بودن فرآيند صدور مجوز  ،فساد مالي و اداري ،عدم
هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي دولتي ،قوانين و مقررات پيچيده ،نظام بيمهاي ناکارآمد،
پيچيدگي فرآيند دريافت اعتبار از نظام بانکي نيز ميتواند موانع بروکراتيک سرمايهگذاري را
تشکيل دهد .شناخت عوامل غيراقتصادي مانع جذب سرمايهگذاري در استان لرستان و
برآورد سهم هر کدام از اين عوامل از اهميت بااليي برخوردار بوده و تحقيق حاضر در اين
راستا انجام شده است.

رابرت مالتوس اقتصاددان مکتب کالسيک عوامل توسعه اقتصادي و متغيرهاي بازدارنده آن
را به دو دسته اقتصادي و غيراقتصادي تقسيم ميکند .از نظر وي امنيت مال و دارايي ،وجود

قوانين و اصول اخالقي ،رواج درستکاري و رفتار مناسب مردم نقش مهمي در توسعه
اقتصادي دارند (موسوي جهرمي .)22 :8939 ،در چارچوب تئوري شومپيتر در دهه 8396
انسانهاي خالق و مبتکر که هدايت و رهبري اقتصاد را بر عهده دارند نقش کليدي و بسيار
مهمي را در توسعه اقتصادي ايفا ميکنند .ويتمن روستو اقتصاددان مشهور آمريکايي ،معتقد
است که رشد و توسعه اقتصادي صرفاً داراي جنبه اقتصادي نيست بلکه حاصل تحوالت
اجتماعي است .او ضمن تاکيد خاص بر نوگرايي در زمينه هاي فرهنگي و فني بر اين اعتقاد
است که تحوالت اقتصادي يک جامعه ريشه در گرايش هاي اجتماعي دارد(موسوي
جهرمي.)869 :8939 ،عظيمي ( )8911الزمه توسعه اقتصادي را باورهاي فرهنگي مناسب
دانسته است .حاکميت نگرش علمي بر فرهنگ جامعه ،احترام به حقوق ديگران ،نظمپذيري
جمعي و آزادي سياسي از جمله مهمترين باورهاي فرهنگي الزم براي توسعه اقتصادي
هستند (عظيمي .)819 :8911 ،بنابراين ،عالوه بر متغيرهاي اقتصادي ،متغيرهاي
غيراقتصادي نيز بر تشکيل سرمايه و توسعه اقتصادي تأثير زيادي دارند .ساختار سياسي،
اجتماعي و فرهنگي حاکم بر جامعه ،از جمله عوامل هستند که ميتوانند نقش تعيين
کنندهاي در تصميمگيري اشخاص و گروهها در امر سرمايهگذاري داشته باشند .در اين بين،
يکي از مولفههاي تأثيرگذار بر سرمايهگذاري ،سرمايه اجتماعي است که ميتواند سرچشمه
بسياري از فعاليتهاي بازدارنده ديگر مانند ناامني و بينظمي باشد .سابقه سرمايه اجتماعي
به سال  8388در نوشتههاي ليدا جي هانيفان برميگردد .او سرمايه اجتماعي را سرمايه
نامحسوسي ميدانست که در زندگي روزمره افراد اهميت دارد .بعد از وي گروهي از جامعه
شناسان مانند هومانس و جين جيکوبز و اقتصادداناني مانند لوري در دهههاي  06و  26اين
ايده را گسترش دادند (ولکاک و نارايان .)296 :8916 ،به نظر پاتنام سرمايه اجتماعي،
ويژگيهاي سازمان اجتماعي همچون هنجارها ،شبکه هاي اجتماعي و اعتماد است که
هماهنگي و همکاري براي رسيدن به سود متقابل و مشترک را آسان ميسازد(پاتنام:8332 ،
 .)802کلمن ،سرمايه اجتماعي را مجموعه گوناگوني از هستيهايي ميداند که داراي وجه
مشترک هستند و همه آنها وجهي از ساختار اجتماعي را دارا بوده و تسريعکننده اعمال
خاص اشخاص در داخل اين ساختار هستند (کلمن .)92 :8336 ،به نظر بورديو ،سرمايه
اجتماعي مجموع منابع واقعي و بالقوهاي است که حاصل شبکه هاي بادوام از روابط کم و

بيش نهادينه شده ميباشد (بورديو .)862 :8916 ،از نظر فوکوياما ،8سرمايه اجتماعي
مجموعهاي از هنجارهاي موجود در سيستمهاي اجتماعي است که موجب ارتقاء سطح
همکاري اعضاء آن جامعه شده و موجب پايين آمدن هزينههاي تبادالت و ارتباطات ميگردد.
او معتقد است که سرمايه اجتماعي برخالف سرمايه انساني متعلق به گروهها است نه افراد،
لذا هنجارهايي که شالوده سرمايه اجتماعي را تشکيل ميدهند در صورتي معني دارند که
بيش از يک فرد در آن سهيم باشند .از نظر فوکوياما ،سرمايه اجتماعي با شعاع اعتماد ارتباط
تنگاتنگي دارد .هر چه مقدار شعاع اعتماد در يک گروه اجتماعي گستردهتر باشد سرمايه
اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود و به تبع آن ميزان همکاري و اعتماد متقابل اعضاء گروه نيز
افزايش مييابد (فوکوياما.)88-82 :8923 ،
امنيت يکي ديگر از مولفههاي تأثيرگذار بر سرمايهگذاري و توسعه است .مقوله امنيت
اجتماعي اولين بار توسط بوزان به صورت منسجم مطرح شد .امنيت اجتماعي از نظر بوزان
به مجموعهاي از ويژگيها اشاره دارد که بر مبناي آنها افراد خودشان را بهعنوان يک گروه
اجتماعي قلمداد ميکنند (بوزان .)16-10 :8921 ،در رويکرد سنتي ،امنيت اجتماعي با
مفهوم حفظ و بقاء زندگي مطرح مي شود .يعني بايد زندگي اعضاء جامعه حفظ شود بنابراين
نيازمند کاهش عواملي هستيم که حفظ و بقاء زندگي را تهديد و استمرار حيات را مختل
ميکنند .در رويکرد مدرن ،امنيت اجتماعي به معناي احساس آرامش و اطمينان خاطر و
فقدان اضطراب و ترس است (گيدنز .)883 :8921 ،سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي در
کنار عوامل فرهنگي و نوع نگاه جامعه به سرمايهدار ،نقش مؤثري در جذب سرمايهگذاري و
توسعه اجتماعي اقتصادي دارند .اکثر کشورهاي در حال توسعه با ديدي استثمارگرايانه به
سرمايههاي خارجي مينگرند و معتقدند که سرمايهگذاران خارجي قصد استثمار منابع آنها
را دارند (هژبر کياني و ناهيدي .)8936 ،نظريات مختلف مارکس از جمله نظريه ارزش
اضافي ،نظريه انباشت سرمايه و نظريه گرايش به کاهش نرخ سود و همچنين تفکرات
فلسفي مارکس و حمله او به نظام سرمايهداري از زواياي گوناگون انباشت سرمايه را به زيان
طبقه کارگر و استـثمار نيروي کار نـشان داده و از اين جـهت نوعي نـگاه بدبينانه به
1- Fukuyama

سرمايهداري ايجاد نموده و تفکرات ضد سرمايهداري را شکل داده است .تفکرات ضد
سرمايهداري مانع از تشکيل سرمايه ميگردد(نمازي.)12-36 :8913 ،
عالوه بر عوامل فرهنگي اجتماعي ،عوامل زيرساختي و بروکراسي اداري در جذب
سرمايه نقش دارد .اقتصادداناني مانند هرشمن ( )8312زيرساختها را به عنوان پيامدهاي
جانـبي مثبت براي عموم جامعه در نظر مـيگيرند به بيـان ديگر اثرات مثبت وجود
زيرساختهايي مانند راهها ،جادهها ،خطوط راه آهن ،فرودگاه و شبکه هاي ارتباطي شامل
حال همه افراد جامعه ميشود .طبق نظريه ولر و مودي ( )8332عامل مهم و اصلي در رشد
اقتصادي کشورهاي پيشرفته که يکي از عوامل کاهش سطح فقر و بهبود شرايط فرهنگي
مردم يک کشور نيز هست بکارگيري زيرساختهاي خوب و توسعهيافته ميباشد .آلفرو
( )2666در نظريه خود ،توسعه و بهبود کيفيت زيرساختها و خدمات ناشي از آنها را پيش
شرط مهم در جذب سرمايهگذاري و رشد اقتصادي ميداند (قادري و دهمرده.)66 :8932 ،
از نظر مار ( )8332زيرساختهاي اقتصادي خود عامل انتقال اطالعات ميباشند بهطوري
که توسعة راهها ،جادهها و امکان دستيابي به شبکههاي ارتباطي ميتواند از ويژگيهاي
مهم انتقال سرمايه و نيز افزايش کارايي در انتقال اطالعات محسوب شود .وي بهبود
شرايط دسترسي به زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي را عاملي براي تحقق انتقال فرايند
تکنولوژيکي و همچنين رسيدن به رشد اقتصادي باالتر در کشورها ميداند (قادري و
دهمرده.)66 :8932 ،

خطابي و همکاران ( )8930در يک تحقيق عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري را در
کشورهاي عضو گروه منا بررسي نمودهاند .در اين تحقيق ،عدم موفقيت کشورهاي منطقه
منا در جذب سرمايهگذاري به بيثباتي سياسي و اقتصادي و پايين بودن امنيت و هم چنين
ساختارهاي سياسي نسبت داده شده است.

بهروزي مفروزلو و همکاران ( )8936در يک تحقيق موانع و محدوديتهاي
سرمايهگذاري خارجي در ايران را بررسي نمودهاند .نتايج نشان ميدهد که عوامل سياسي،
ساختاري و جغرافيايي در کنار عوامل اقتصادي بر روي سرمايهگذاري خارجي مؤثرند .ساختار
نـظام حقوقي و قضايي ،قوانين حمايتي و تشـويقي ،زيرساختها ،تـسهيالت بانکي نظام
بيمهاي ،حقوق مالکيت و ساختار ديوانساالري و سيستم اداري تحت عنوان عوامل ساختاري
و حمايتي در اين تحقيق بهکار برده شدهاند.
بشيري و همکاران ( )8939عوامل مؤثر بر توسعة سرمايهگذاري در ايران را با توجه به
تحقيقات انجام شده شناسايي و دستهبندي نمودهاند .عواملي مانند کيفيت نامناسب نظام
اداري ،مقررات پيچيده ،فساد اداري ،بياعتنايي به قراردادها و سلب مالکيت از طرف دولت از
جمله مهمترين موانع سرمايه گذاري عنوان شدهاند.
وفا و معمارزاده طهران ( )8939موانع سرمايهگذاري زيربنايي در ايران را بررسي
نمودهاند .نتايج نشان ميدهد که عدم توجه به زيرساختهاي قانوني ،موانع قانوني ثبت
شرکتها ،عدم ثبات قوانين ،شفاف نبودن قانون و عدم امنيت سرمايهگذاري مهمترين موانع
جذب سرمايهگذاري زيربنايي هستند.
گرايي نژاد و همکاران ( )8939عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري را با تاکيد بر
متغيرهاي نهادي و ساختاري با استفاده از دادههاي  96کشور بررسي نمودهاند .نتايج حاکي
از آن است که شاخص حکمراني خوب تأثير مثبت بر جذب سرمايهگذاري دارد .شاخص
حکمراني خوب در برگيرنده عواملي مانند پاسخگويي دولت ،کارآمدي دولت ،ثبات سياسي،
نبود قوانين و مقررات اضافي عدم فساد اداري و مالي است.
معمارزاده طهران و اميني ( )8938در يک تحقيق به شناسايي و اولويتبندي موانع
سرمايهگذاري در ايران پرداختهاند .در اين تحقيق عوامل اقتصادي ،عوامل حمايتي ،عوامل
ساختاري ،فرهنگي و اجتماعي و عوامل قانوني و مقرراتي به عنوان عوامل مؤثر بر جذب
سرمايهگذاري در نظر گرفته شدهاند.

رهبر و همکاران ( )8910به بررسي موانع سرمايهگذاري با تاکيد بر نقش امنيت
پرداختهاند .موانع سياسي ،موانع فرهنگي ،موانع اجتماعي ،بزرگ بودن دولت ،عدم تعريف
مناسب قانون و امنيت ،عدم دسترسي به اطالعات الزم و وجود رانت و رقابتهاي نابرابر به
عنوان موانع غيراقتصادي جذب سرمايهگذاري معرفي شدهاند.
اوالفمي 8و همکاران ( )2680به بررسي تأثير امنيت بر سرمايهگذاري در نيجريه پرداختهاند.
در اين مطالعه از مخارج ساالنه دولت جهت دفاع و امنيت به عنوان شاخص امنيت استفاده
شده است.
لورينته )2682( 2نقش عوامل بروکراتيک بر جذب سرمايهگذاري در کشور روماني را
بررسي نموده است .در اين تحقيق بروکراسي پيچده يکي از موانع عمده سرمايهگذاري در
کشور روماني عنوان شده است .فقدان شفافيت در نهادهاي دولتي ،مدت زمان انتظار براي
حل يک مشکل خاص ،فساد و رفتار نامناسب کارکنان دولت از جمله شاخصهاي
بروکراسي پيچيده در اين تحقيق معرفي شدهاند.
فيتريندي و همکاران ( )2686تأثير زيرساختها را بر جذب سرمايهگذاري در مناطق
مختلف اندونزي بررسي نمودهاند .نتايج نشان ميدهد مناطقي که داراي زيرساختهاي
قويتري هستند سرمايهگذاري بيشتري جذب نمودهاند.
الکسيس 9و همکاران ( )2686تأثير عوامل اجتماعي ،سياسي و قضايي در کنار عوامل
اقتصادي را بر سرمايهگذاري خصوصي در کشورهاي آمريکاي التين بررسي نمودهاند .نتايج
نشان ميدهد که تأثير عوامل اقتصادي بر سرمايهگذاري در محيطهايي که به لحاظ
شاخصهاي سياسي ،اجتماعي و قضايي مناسبتر باشند بيشتر است.

1- Olufemi
2- Laurentiu
3- Alexis

ورنيک 8و همکاران ( )2686تأثير حاکميت را بر جذب سرمايهگذاري در  06کشور
آفريقايي بررسي نمودهاند .در اين تحقيق از شش شاخص آزادي بيان ،پاسخگويي دولت،
فساد اداري ،کيفيت دستگاههاي نظارتي ،شفافيت قوانين و ثبات سياسي به عنوان عوامل
غيراقتصادي مؤثر بر سرمايهگذاري در کنار عوامل اقتصادي در نظر گرفته شده است.
آسيدو و لين )2688( 2به بررسي اثر دموکراسي بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي
پرداختهاند .در اين تحقيق عالوه بر عوامل اقتصادي مؤثر بر سرمايهگذاري ،شاخص
آزاديهاي سياسي و مدني ،حقوق سياسي و فعاليتهاي احزاب بهعنوان شاخصهاي
دموکراسي مؤثر بر جذب سرمايهگذاري لحاظ شدهاند.

تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،از نوع تحقيقات کاربردي محسوب ميشود .روش انجام اين
تحقيق ،از نوع پژوهشهاي همبستگي به شيوه تحليل کوواريانس است .دادهها از طريق
ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري گرديد .پرسشنامه از نوع بسته چندگزينهاي بوده که
گزينههاي پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت پنج گزينهاي در نظر گرفته شد .جامعه آماري
تحقيق شامل اساتيد و نخبگان دانشگاهي در حوزههاي مختلف اقتصاد ،مديريت ،علوم
سياسي ،جامعهشناسي ،حقوق و کارشناسان و مديران اجرايي در حوزه سرمايهگذاري به
عالوه سرمايهگذاراني که در حال حاضر و يا در گذشته در اين استان سرمايهگذاري نمودهاند،
ميباشد .روش نمونهگيري به صورت نمونهگيري در دسترس از  9خوشه اساتيد و نخبگان
دانشگاهي ،کارشناسان و مديران اجرايي در حوزه سرمايهگذاري و سرمايهگذاران داخلي و
خارجي در استان لرستان انجام گرفت .در مدل تحقيق ،سرمايهگذاري بهعنوان متغير درونزاي
وابسته بوده و موانع فرهنگي اجتماعي ،موانع سياسي امنيتي ،موانع حقوقي و قضايي ،موانع
زيرساختي و موانع بروکراتيک متغيرهاي درونزاي مستقل يا به عبارتي متغيرهاي ميانجي
ميباشند .يک متغير درونزاي وابسته 2 ،متغير درونزاي مستقل و  98متغير مشاهدهپذير که
همان گويههاي پرسشنامه هستند وجود دارد .از تحليل عاملي تأييدي براي شناخت
1- Wernick
2- Asiedu & Lien

متغيرهاي مکنون استفاده شد و تخمين ضرايب مسير از روشمعادالت ساختاري با رويکرد
تحليل عاملي مرتبه دوم در قالب نرمافزار ليزرل انجام گرفت .در جدول شماره  8تعريف
عملياتي متغيرها بر اساس گويه هاي پرسشنامه آمده است.

Cul1

هژبرکياني و ناهيدي()8936
رهبر و همکاران ()8910
محقق
فوکوياما ()8923
سوئيزي و محمدي ()8936
عظيمي ()8911
محقق

Pol1

سعيدي و ميعادي ()8936
رهبر و همکاران ()8910
رهبر و همکاران ()8910
رهبر و همکاران ()8910
رهبر و همکاران ()8910
سعيدي و ميعادي ()8936

86
82
80
82
81

Inf1

کمبود زيرساختهاي فيزيکي مانند راه ،جاده ،فرودگاه و
عدم مهارت کافي نيروي انساني
Inf3
عدم شبکه اطالعرساني گسترده به سرمايهگذاران
عدم دسترسي سرمايهگذاران به اطالعات و آمار اقتصادي Inf4
عدم شناخت سرمايهگذاران از منابع طبيعي و جغرافيايي Inf5

قادري و دهمرده ()8932
علوي و هاشمي()8932
قادري و دهمرده ()8932
رهبر و همکاران ()8910
محقق

83
26

Bur1

سعيدي و ميعادي ()8936
رهبر و همکاران ()8910

8
2
9
6
2
0
2

ذهنيت منفي نسبت به سرمايهگذاران خارجي
وجود تفکرات ضد سرمايهداري
وجود فرهنگ جستجوي کار دولتي به جاي کارآفريني
عدم حس اعتماد و اطمينان در جامعه
عدم فرهنگ کار جمعي
عدم فرهنگ پايبندي به قانون
وجود فرهنگ طايفهگرايي و تعصبات قومي

1
3
86
88
82
89

عدم امنيت جاني و مالي سرمايهگذاران
ضعف پاسخگويي نهادهاي دولتي در برابر مردم
رقابت ناسالم جناحهاي سياسي
تنشهاي قومي و قبيلهاي
تعويض مديريتها و عزل و نصبهاي جانبدارانه
عدم ثبات اقتصادي و سياسي

Cul2
Cul3
Cul4
Cul5
Cul6
Cul7

Pol2
Pol3
Pol4
Pol5
Pol6

Inf2

طوالني بودن فرآيند صدور مجوز سرمايهگذاري
بزرگ بودن دولت و عدم هماهنگي بين نهادهاي دولتي Bur2

Bur3

رهبر و همکاران ()8910
معمارزاده تهران و اميني
()8938
لورينته ()2682
رهبر و همکاران ()8910
معمارزاده تهران و اميني
()8938

Leg1

آلکسيس و همکاران ()2686
ورنيک و همکاران ()2686
بشيري و همکاران ()8939
سعيدي و ميعادي ()8936
آسيدو و لين ()2688
محقق

28
22

فقدان استراتژي و نقشه جامع سرمايهگذاري در استان
عدم نظام جامع حمايتي و تشويقي مؤثر از سرمايهگذاري Bur4

29
26
22

فقدان شفافيت در نهادها و سازمانهاي دولتي
پيچيدگي فرآيند دريافت اعتبار از سيستم بانکي
نظام بيمهاي ناکارامد جهت حمايت از سرمايهگذاران

Bur5

20
22
21
23
96
98

وجود رانت و فساد در سيستم مالي و اداري
عدم شفافيت در قوانين و مقررات
سلب مالکيت سرمايهگذاران توسط دولت
نقض قرارداها به صورت يکطرفه توسط دولت
عدم ثبات در قوانين و مقررات
عدم وجود قوانين و مقررات مترقي براي حمايت از
سرمايهگذاري داخلي و خارجي

Bur6
Bur7

Leg2
Leg3
Leg4
Leg5
Leg6

جهت بررسي روايي محتوايي پرسشنامه ،از نظرات کارشناسان و خبرگان در حوزه اقتصاد
و سرمايهگذاري استفاده گرديد به گونهاي که پرسشنامه مورد تأييد کارشناسان و خبرگان
قرار گرفت .جهت بررسي پايايي ابزار پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد .با
توجه به جدول شماره  2مقدار آلفاي کرونباخ  6/122است که بيشتر از  6/2بوده و پايايي
پرسشنامه را تأييد ميکند.

6/122

6/190

28

در مرحله اول ،تجزيه و تحليها به کمک روش تحليل عاملي تاييدي انجام گرفت .بر
اساس نتايج بهدست آمده متغيرهاي  Cul1و  Cul2در زيرمجموعه موانع فرهنگي اجتماعي،
متغير  Pol1در زيرمجموعه موانع سياسي امنيتي و متغير  Bur1در زيرمجموعه موانع

بروکراتيک داراي بار عاملي کمتر از  6/9و آماره  tکمتر از  8/30بودند .از اين جهت اين
متغيرها تأثير معناداري در جذب سرمايهگذاري نداشته و بنابراين از مدل حذف شدند .مدل
معادالت ساختاري با  22متغير آشکار (گويهها) باقيمانده در  2متغير پنهان انجام شد .مدل
ساختاري از طريق تحليل عاملي تائيدي مرتبه دوم با استفاده از نرم افزار ليزرل برآورد شد.
شاخصهاي نيکويي برازش مدل در جدول  9آمده است .همانطور که مشاهده ميشود کليه
شاخصها ،درستي برازش مدل را تائيد ميکنند.

خي دو بهنجار
NFI
CFI
AGFI
GFI
RMSEA

کوچکتر از 2
بيشتر از  6/3و کوچکتر از يک
بيشتر از  6/3و کوچکتر از يک
بيشتر از  6/3و کوچکتر از يک
بيشتر از  6/3و کوچکتر از يک
کوچکتر از 6/8

8/62
6/32
6/32
6/30
6/33
6/623

تائيد برازش مدل
تائيد برازش مدل
تائيد برازش مدل
تائيد برازش مدل
تائيد برازش مدل
تائيد برازش مدل

از آنجا که حجم مدل بزرگ بوده و امکان گزارش مدل در يک صفحه بهطور واضح
وجود ندارد لذا در اينجا گزارش نتايج به صورت تفکيک شده بر اساس موانع پنجگانه به
شرح زير ارائه شده است.
در جدول ( )6ضريب تأثير هر کدام از موانع پنجگانه بر سرمايهگذاري در استان لرستان
آمده است .همانطور که مشاهده ميشود کليه متغيرها آماره  tبزرگتر از  8/30داشته و از
اينرو تأثير معنيداري بر عدم جذب سرمايهگذاري در استان دارند .موانع سياسي امنيتي با
ضريب  6/33بيشترين تأثير را داشته و در رتبه اول جاي دارد .موانع فرهنگي اجتماعي و
موانع بروکراتيک به ترتيب با ضرايب  6/16و  6/22در رتبههاي دوم و سوم قرار دارند .موانع
زيرساختي و موانع قانوني و قضايي نيز با ضرايب مسير  6/29و  6/93در رتبههاي چهارم و
پنجم جاي دارند.

t

موانع سياسي امنيتي
موانع فرهنگي اجتماعي
موانع بروکراتيک
موانع زيرساختي
موانع قانوني و قضايي

6/33
6/16
6/22
6/29
6/93

2/96
9/09
9/20
2/28
2/82

معنيدار در سطح خطاي  2درصد
معنيدار در سطح خطاي  2درصد
معنيدار در سطح خطاي  2درصد
معنيدار در سطح خطاي  2درصد
معنيدار در سطح خطاي  2درصد

در جدول  )،(2بار عاملي موانع سياسي امنيتي نشان داده شده است .در بين موانع
سياسي امنيتي بيشترين بار عاملي مربوط به متغيرهاي  Pol5و Pol6به ترتيب با بار
عاملي  6/01و  6/02ميباشد و رتبههاي اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند .بنابراين
متغير «تعويض مديريتها و عزل و نصبهاي جانبدارانه و برخوردهاي سليقهاي» و متغير
«عدم ثبات سياسي و اقتصادي» در بين موانع سياسي و امنيتي بيشتريم سهم را در عدم
جذب سرمايهگذاري در استان لرستان داشتهاند .در اين خصوص متغير «ضعف پاسخگويي
نهادهاي دولتي در برابر مردم و نهادهاي مردمساالر» و متغير «رقابت ناسالم جناحهاي
سياسي» با بارهاي عاملي  6/22و  6/22در رتبه هاي سوم و چهارم موانع سياسي و امنيتي
سرمايهگذاري قرار دارند .متغير «تنشهاي قومي و قبيلهاي» کمترين سهم را در بين موانع
سياسي امنيتي در عدم جذب سرمايهگذاري در استان داشته است.
t
Pol5
Pol6
Pol2
Pol3
Pol4

تعويض مديريتها و عزل و نصبهاي جانبدارانه و برخوردهاي سليقهاي
عدم ثبات اقتصادي و سياسي
ضعف پاسخگويي نهادهاي دولتي در برابر مردم و نهادهاي مردمساالر
رقابت ناسالم جناحهاي سياسي
تنشهاي قومي و قبيلهاي

6/01
6/02
6/22
6/22
6/68

6/19
6/18
6/22
9/92

در جدول ( )0بار عاملي موانع فرهنگي اجتماعي آمده است .متغير «عدم فرهنگ کار
جمعي» با بار عاملي  6/20بيشترين سهم را در بين موانع فرهنگي اجتماعي در عدم

سرمايهگذاري در استان لرستان داشته است .در اين خصوص متغيرهاي «عدم فرهنگ
پايبندي به قانون» و «عدم حس اعتماد و اطمينان در جامعه» به ترتيب با بارهاي عاملي
 6/23و  6/22در رتبههاي دوم و سوم قرار دارند .متغيرهاي «وجود فرهنگ طايفهگرايي و
تعصبات قومي» و «وجود فرهنگ جستجوي کار دولتي به جاي کارآفريني» با بارهاي
عاملي  6/62و  6/69در رتبههاي چهارم و پنجم قرار داشته و نسبت به متغيرهاي ديگر
نقش کمتري در عدم جذب سرمايهگذاري داشتهاند.
t
Cul5
Cul6
Cul4
Cul7
Cul3

عدم فرهنگ کار جمعي
عدم فرهنگ پايبندي به قانون
عدم حس اعتماد و اطمينان در جامعه
وجود فرهنگ طايفهگرايي و تعصبات قومي
وجود فرهنگ جستجوي کار دولتي به جاي کارآفريني

6/20
6/23
6/22
6/62
6/69

9/26
9/62
9/91
9/62
-

جدول ( )2سهم موانع بروکراتيک را در عدم جذب سرمايهگذاري در استان لرستان نشان
ميدهد .با مراجعه به نتايج مشخص ميشود که متغير «فقدان شفافيت در نهادها و
سازمانهاي دولتي» با بار عاملي  6/26در بين موانع بروکراتيک بيشترين نقش را در عدم
سرمايهگذاري در استان لرستان داشته است .همچنين ،متغير «عدم نظام جامع حمايتي و
تشويقي مؤثر از سرمايهگذاري» با بار عاملي  6/08در رتبه دوم قرار دارد .متغيرهاي «نظام
بيمهاي ناکارامد جهت حمايت از سرمايهگذاران» و «بزرگ بودن دولت و عدم هماهنگي بين
نهادهاي دولتي مختلف» به ترتيب با بارهاي عاملي  6/60و  6/66در رتبههاي سوم و
چهارم قرار دارند و سهم کمتري نسبت به دو متغير قبلي در عدم سرمايهگذاري در استان
داشتهاند .در بين موانع بروکراتيک ،متغيرهاي «فقدان استراتژي و نقشه جامع سرمايهگذاري
در استان» و «پيچيدگي فرآيند دريافت اعتبار از سيستم بانکي» با بارهاي عاملي  6/66و
 6/93کمترين نقش را در عدم سرمايهگذاري داشته و در رتبههاي پنجم و ششم جاي دارند.

t
Bur5
Bur4
Bur7
Bur2
Bur3
Bur6

فقدان شفافيت در نهادها و سازمانهاي دولتي
عدم نظام جامع حمايتي و تشويقي مؤثر از سرمايهگذاري
نظام بيمهاي ناکارامد جهت حمايت از سرمايهگذاران
بزرگ بودن دولت و عدم هماهنگي بين نهادهاي دولتي مختلف
فقدان استراتژي و نقشه جامع سرمايهگذاري در استان
پيچيدگي فرآيند دريافت اعتبار از سيستم بانکي

6/26
6/08
6/60
6/66
6/66
6/93

9/00
9/61
9/62
2/16
2/26

جدول ( )1ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي موانع زيرساختي بر عدم سرمايهگذاري در
استان لرستان را نشان ميدهد .مشاهده ميشود که متغير «عدم شبکه اطالعرساني گسترده
به سرمايهگذاران» با بار عاملي  6/18بيشترين سهم و متغير «کمبود زيرساختهاي
فيزيکي» با بار عاملي 6/99کمترين سهم را در عدم جذب سرمايهگذاري در استان داشتهاند.
متغيرهاي «عدم مهارت کافي نيروي انساني» با بار عاملي « 6/22عدم دسترسي
سرمايهگذاران به اطالعات و آمار اقتصادي الزم» با بار عاملي  6/20و «عدم شناخت کافي
سرمايهگذاران از منابع طبيعي و جغرافيايي» با بار عاملي  6/29به ترتيب رتبههاي دوم تا
چهارم را در عدم جذب سرمايهگذاري داشتهاند.
t

Inf3
Inf2
Inf4
Inf5
Inf1

عدم شبکه اطالعرساني گسترده به سرمايهگذاران
عدم مهارت کافي نيروي انساني
عدم دسترسي سرمايهگذاران به اطالعات و آمار اقتصادي الزم
عدم شناخت کافي سرمايهگذاران از منابع طبيعي و جغرافيايي
کمبود زيرساختهاي فيزيکي مانند راه ،جاده ،فرودگاه و هتل

6/18
6/22
6/20
6/29
6/99

2/12
2/03
2/03
2/06
-

ميزان سهم موانع قانوني و قضايي در عدم جذب سرمايهگذاري در استان در جدول 3
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود متغيرهاي «نقض قرارداها به صورت
يکطرفه توسط دولت» با بار عاملي  6/22و «سلب مالکيت سرمايهگذاران توسط دولت» با

بار عاملي  6/29به ترتيب رتبههاي اول و دوم را دارند .در اين خصوص متغير « وجود رانت
و فساد در سيستم مالي و اداري» با بار عاملي  6/98در رتبه اخر قرار داشته و کمترين سهم
را در عدم سرمايهگذاري در استان لرستان داشته است.
t

Leg4
Leg3
Leg5
Leg6
Leg2
Leg1

نقض قرارداها به صورت يکطرفه توسط دولت
سلب مالکيت سرمايهگذاران توسط دولت
عدم ثبات در قوانين و مقررات
عدم وجود قوانين و مقررات مترقي براي حمايت از سرمايهگذاري
عدم شفافيت در قوانين و مقررات
وجود رانت و فساد در سيستم مالي و اداري

6/22
6/29
6/06
6/28
6/60
6/98

2/26
2/22
2/02
2/28
2/69
-

نتايج نشان داد که موانع سياسي امنيتي با ضريب  6/33بيشترين تأثير را در عدم جذب
سرمايهگذاري در استان داشته و در رتبه اول جاي دارد .اين نتيجه با نظريه بوزان و گيدنز
سازگار است و همچنين نتايج تحقيق رهبر و همکاران( )8910را تأييد ميکند .موانع
فرهنگي اجتماعي و موانع بروکراتيک به ترتيب با ضرايب  6/16و  6/22در رتبههاي دوم و
سوم موانع سرمايهگذاري قرار دارند که با تحقيق معمارزاده طهران و همکاران ()8938
همحواني دارد .همچنين موانع زيرساختي با ضريب  6/29و موانع قانوني و قضايي با ضريب
 6/93نيز در عدم جذب سرمايهگذاري در استان لرستان مؤثر بود و از لحاظ تأثيرگذاري در
رتبههاي چهارم و پنجم جاي دارند .نتايج تحقيق وفا و معمارزاده ( )8939نيز اين نتيجه را
تأييد ميکند .با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاداتي به شرح زير ارائه ميگردد.
پيشنهاد اول :همانطور که گفته شد موانع سياسي امنيتي بيشترين نقش را نسبت به
ساير موانع در عدم جذب سرمايهگذاري در استان داشته است .در بين موانع سياسي امنيتي
«تعويض مديريتها و عزل و نصبهاي جانبدارانه و برخوردهاي سليقهاي» در رتبه اول
جاي دارد .از اين رو به مسئوالن ذيربط مانند استاندار ،مديران کل سازمانها ،ادارات،

فرمانداران و ...پيشنهاد ميشود که در اين خصوص دقت نظر بيشتري داشته و اصل شايسته
ساالري را در عزل و نصبها در نظر گرفته و از برخوردهاي سليقهاي پرهيز نمايند.
متغيرهاي «عدم ثبات اقتصادي و سياسي» در رتبه دوم و «رقابت ناسالم جناحهاي سياسي»
در رتبه چهارم قرار دارند .اين موارد بيشتر به فعاليتهاي سياسي احزاب و گروههاي سياسي
مرتبط ميگردد .از اين رو ،به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد ميگردد
تا با تدوين قوانين مناسبتر ،فعاليتهاي سياسي احزاب و گروهها را در يک فضاي سالم به
دور از تنش هدايت نمايند.
پيشنهاد دوم :با توجه به نتايج حاصل ،موانع فرهنگي اجتماعي رتبه دوم را در عدم جذب
سرمايهگذاري را در استان لرستان دارد .متغير «عدم فرهنگ کار جمعي» در رتبه اول موانع
فرهنگي اجتماعي قرار دارد .از اين رو به مسئوالن فرهنگي استان و بهويژه به مسئوالن
صدا و سيماي استان لرستان پيشنهاد ميشود با تهيه برنامههاي مرتبط با اين موضوع،
فرهنگ کار گروهي را در استان تقويت نمايند .متغيرهاي «عدم فرهنگ پايبندي به قانون»
و «عدم حس اعتماد و اطمينان در جامعه» در رتبه دوم و سوم موانع سرمايهگذاري قرار
دارند .اين موارد نيازمند فرهنگسازي است که برعهده نهادهاي فرهنگي و به ويژه صدا و
سيماي استان ميباشد .از اين رو ،ساخت برنامه هايي با محتواي قانونمداري و ايجاد اعتماد
در جامعه به مسئوالن پيشنهاد ميگردد.
پيشنهاد سوم :موانع بروکراتيک در رتبه سوم موانع جذب سرمايهگذاري قرار دارد .در اين
خصوص متغير «فقدان شفافيت در نهادها و سازمانهاي دولتي» در رتبه اول جاي دارد .از
اين رو به قانونگذاران و مسئوالن حوزه سرمايهگذاري توصيه ميگردد با تدوين قوانين و
آئين نامههاي جذب سرمايهگذاري به صورت شفاف اقدام نموده و در خصوص بستن
قراردادها و واگذاريها به بخش خصوصي نهايت شفافيت را اعمال نمايند .همچنين متغير
«عدم نظام جامع حمايتي و تشويقي مؤثر از سرمايهگذاري» در رتبه دوم قرار دارد .بنابراين
به مسئوالن و بهويژه قانونگذاران پيشنهاد ميگردد قوانيني را در جهت حمايت و تشويق
سرمايهگذاري مصوب نمايند .قوانيني مانند بخشودگي مالياتي و يا اعطاي يارانههاي
صادراتي ميتواند در اين خصوص مؤثر باشد.

پيشنهاد چهارم :موانع زيرساختي رتبه چهارم را از لحاظ تأثير در عدم جذب سرمايهگذاري
در استان لرستان دارد .متغير «عدم شبکه اطالعرساني گسترده به سرمايهگذاران» در رتبه
اول موانع زيرساختي قرار دارد .از اين جهت به سازمان جذب سرمايهگذاري در زيرمجموعه
استانداري لرستان پيشنهاد ميگردد با راهاندازي سامانه اطالعرساني به عموم و بهويژه
سرمايهگذاران داخلي و خارجي و همچنين راهاندازي کانالهاي اطالعرساني در شبکههاي
اجتماعي ،اطالعات الزم را در خصوص ظرفيتها و مزيتهاي طبيعي و جغرافيايي استان که
مستعد سرمايهگذاري هستند ،را در اختيار عموم و بهويژه سرمايهگذاران قرار دهند .همچنين
به استانداري لرستان پيشنهاد ميگردد ساالنه همايشي را با موضوع سرمايهگذاري در استان
برگزار نموده و از سرمايهگذاران داخلي و خارجي جهت شرکت در اين همايش و آشنايي با
مزيت هاي جذب سرمايهگذاري دعوت به عمل آورد.
پيشنهاد پنجم :مونع قانوني و قضايي نسبت به ساير موانع عدم جذب سرمايهگذاري در
استان در رتبه پنجم قرار دارد .در بين موانع قانوني و قضايي«نقض قرارداها به صورت
يکطرفه توسط دولت» در رتبه اول و «سلب مالکيت سرمايهگذاران توسط دولت» در رتبه
دوم جاي دارد .از اين رو به سازمانهاي مربوطه مانند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات و
 ...توصيه ميشود نظارت بيشتري بر قراردادهاي دولت با سرمايهگذاران بخش خصوصي
داشته و مانع نقض قراردادها توسط دولت گردند .همچنين به قانونگذاران حوزه سرمايهگذاري
پيشنهاد ميگردد با تصويب قوانين مناسب دولت را مکلف به انجام تعهدات خود در قبال
سرمايهگذاران نمايند .همچنين قوانيني مصوب گردد که بهطور خاص مالکيت بخش
خصوصي و بهويژه سرمايهگذاران داخلي و خارجي را محفوظ نمايد.

 بشيري ،مينوسادات؛ عليپور ،حميدرضا؛ فالحباقري ،ابراهيم ( )8939شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر.)0(2 ،
توسعه سرمايهگذاري در ايران بر اساس روش .AHP
 بورديو ،پير ( )8916شکل سرمايههاي اجتماعي.تهران ،نشر شيرازه.
 بوزان ،باري ()8921پژوهشکده مطالعات راهبردي.

.

 .ترجمه پوهشکده مطالعات راهبردي .تهران ،چاپ اول،

 بهروزي مفروزلو ،واقف؛ سلطاني ،عليرضا؛ ميرزايي ،مسعود ( )8926بررسي موانع و محدوديتهاي داخلي.)26(29 ،
سرمايهگذاري خارجي در ايران.
 -پاتنام ،رابرت ()8916

 .ترجمه محمدتقي دل افروز .تهران ،انتشارات سالم.

 خطابي ،ساناز؛ کميجاني ،اکبر؛ محمدي ،تيمور؛ معمارنژاد ،عباس .عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري.)92(88 ،
مستقيم خارجي در منطقه منا (.)8930
 رهبر ،فرهاد؛ مظفريخامنه ،فرشيد؛ محمدي ،شاهپور ( )8910موانع سرمايهگذاري و تأثير آن بر رشد ،شماره .18
اقتصادي در ايران.
 سالنامه آماري استان لرستان ( )8936و (.)8932 سالنامه آماري کشور ( )8936و (.)8932 سعيدي ،علي؛ ميعادي ،زهرا ( )8936بررسي موانع عمده سرمايهگذاري خارجي در ايران از ديدگاه.)2(88 ،
سرمايهگذاران خارجي.
 سوئيزي ،محسن؛ محمدي ،فريبرز ( .)8936نقش سرمايه اجتماعي در تأمين امنيت سرمايهگذاري..)9(2 ،
 -عظيمي ،حسين ()8911

 .نشر ني ،چاپ نهم.

 علوي ،سيدعباس؛ هاشمي ،سيدمسلم ()8932 .دبيرخانه کميسيونهاي تخصصي اتاق ايران ،شماره گزارش .823293
 فوکوياما ،فرانسيس ()8923انتشارات جامعه ايرانيان ،چاپ اول.

 .ترجمه غالمعباس توسلي ،تهران،

 قادري،سيمين؛ دهمرده ،نظر ( )8932تأثير زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي بر جذب سرمايهگذاريمستقيم خارجي و رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب شرق و غرب آسيا.
 ،شماره. 1
 گرايينژاد ،غالمرضا؛ دقيقي اصلي ،عليرضا؛ استاد رمضان ،آذينسادات ( .)8939عوامل مؤثر بر جذب.)23(1 ،
سرمايهگذاري خارجي با تأکيد بر متغيرهاي نهادي و ساختاري.
 گيدنز ،آنتوني ( .)8921تجدد و تشخص ،جامعه و هويت شخصي در عصر جديد .ترجمه ناصر موفقيان.تهران ،نشر ني.
 معمارزاده طهران ،غالمرضا؛ اميني ،الهه ( )8938شناسايي و اولويتبندي موانع سرمايهگذاري خارجي در2(9 ،و.)0
ايران.
 موسوي جهرمي ،يگانه ()8939 -نمازي ،حسين ()8913

 .تهران ،انتشارات دانشگاه پيام نور.
تهران ،شرکت سهامي انتشار ،چاپ پنجم.

 وفا ،مهرداد؛ معمارزاده طهران ،غالمرضا ( )8939بررسي موانع توسعه سرمايهگذاري زيربنايي در کشور..)2(2 ،
 هژبرکياني ،کامبيز؛ ناهيدي ،محمدرضا ( )8936اثر بهرهوري نيروي کار ،امنيت سرمايهگذاري ،نرخ ارز وشرايط تجاري بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران در شرايط ثبات و بيثباتي.
 ،شماره .80
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛ معاونت بررسيهاي اقتصادي ،اتاق بازرگاني ()8932.
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