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چکیده آمار و اطالعات موجود درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشـور حـاکی از ایـن واقعيت است که این مناطق  ،در مقایسـه بـا
مناطق پردازش صادرات دنيا در دستيابی به اهداف تعيين شده برای آنها چندان موفق نبوده اند .جامعه آماری این تحقيق تعداد  80نفر از
کارشناسان و خبره های صاحب نظر در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میباشند که به صورت در دسترس از مناطق آزاد تجاری-صنعتی
ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس استفاده شده است .در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گيری متغيرهای مورد
نظر پرداخته شده است دو نوع پرسشنامه محقق ساخته میباشد که از یکی از آن ها با استفاده از طيف ليکرت برای بررسی تاثير هر یک از
عوامل استفاده شده است و پرسشنامه دیگر برای مقایسات زوجی برای اولویت بندی عوامل استفاده گردیده است .با استفاده از مبانی نظری
شش عامل و متغيرهای کمی و کيفی پيش بينی کننده موفقيت یا شکست طرح های سرمایه گذاری به منظور مدیریت کيفيت در مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی کشور جهت مدلسازی با شبکه عصبی چند الیه پرسپترون ،شناسایی و بعد از توصيف متغيرها و آزمون نرمال بودن ،با
استفاده از نرم افزار  ،PLSتحليل عاملی تایيدی متغيرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحليل عاملی تایيدی مناسبی برخوردار بوده اند.
سپس با استفاده از رگرسيون خطی و آزمون آناليز واریانس ) (ANOVAتاثير هر یک از عوامل بر موفقيت یا شکست طرح های سرمایه
گذاری بررسی گردید که نتایج این آزمون نشان دهنده تایيد تاثير هر یک از عوامل بوده است و در نهایت نتایج تحليل سلسله مراتبی بيانگر
این است که مشخصات محصول و خدمات رتبه اول را کسب نموده و بقيه عوامل در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
کلمات کلیدی متغير کمی و کيفی پيش بينی کننده ،موفقيت ،طرح های سرمایه گذاری ،مناطق آزاد -تجاری – صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی

-1

های  1960ميالدی بسياری از کشورهای در حال توسعه ،سعی
در رهایی از توسعه نيافتگی از طریق ایجاد مناطق تجاری داشته
اند]. [1

مقدمه2

مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شکل گرفته اند که سرمایه موتور
رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است .منطقه آزاد ناحيه ای از
قلمرو کشور است که خارج از محدوده فيزیکی ،قانونی و اداری
تاسيسات گمرکی قرار دارد .ورود و خروج سرمایه و سود به آن و

ایجاد مناطق آزاد از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که
میتواند موجب جلب سرمایه ،انتقال فناوری ،آموزش نيروی
انسانی ،تحصيل مدیریت علمی ،وصل به بازار جهانی و در نهایت
دریچه ای به سوی توسعه اقتصادی شود .به همين علت در سال

1

(Corresponding author) kr13452000@yahoo.com

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

159

جلد  -7شماره  -3پاییز1396

شناسایی و اولویتبندی متغیرهای کمی و کیفی پیشبینی کننده موفقیت طرحهای سرمایهگذاری…

جابجایی نيروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت
میگيرد و کاالها و مواد خارجی را که منع قانونی نداشته باشند
می توان بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت ،یا در انبارهای آن
نگهداری و یا در کارخانه های مستقر در آن تغيير شکل داده و به
کاالهای دیگری تبدیل نمود .از انواع مناطق آزاد می توان به
منطقه آزاد تجاری – صنعتی ،منطقه پردازش صادرات ،منطقه
ویژه اقتصادی ،منطقه آزاد توریستی و منطقه آزاد شرکتها اشاره
نمود.
هدف اصلی از ایجاد این مناطق در بسياری از کشورهای در حال
توسعه عبارتند از :ایجاد اشتغال ،توسعه صادرات ،جذب و تشویق
سرمایه های خارجی ،ایجاد درآمد ارزی ،انتقال تکنولوژی ،توسعه
منطقه ای و برپایی نمایشگاه ها .رشد سریع ایجاد مناطق آزاد
تجاری باعث گردیده است پس از بندر هامبورگ (در سال )1888
و کشور ایرلند (در سال )1959کشورهای در حال توسعه زیادی
اقدام به ایجاد چنين مناطقی در کشور خود نمایند .از آن جمله
می توان به مناطق آزاد تجاری مانائوس (در برزیل) ،منطقه آزاد
ماریتين (در موریس) ،منطقه آزاد کراچی (در پاکستان) ،منطقه
آزاد ماسان و ایری و کومی ( در کره جنوبی) ،منطقه آزاد کاندال،
الکترونيک سانتاکروز (در هند) ،مناطق آزاد شيکو ،ژیامن ،شنجن،
ژوهایی ،شانتو ،هانيان و پودونگ (در چين) ،مناطق آزاد فرودگاه
آتاتورک ،مرسين ،آنتایا ،اژهف چرم استانبول (در ترکيه) ،مناطق
آزاد جبل علی ،احمد بن رشيد (در دبی) ،منطقه آزاد جاکارتا (در
اندونزی) و  ...در آسيا اشاره نمود .بيش از سه دهه پيش مناطق
آزاد بر بنياد نگرش های برون گر ،مبتنی بر مزیتها و فرصتهای
اقتصادی ،قابليت دسترسی به بازارهای مصرف و با هدف گسترش
صادرات ،شکل گرفتند.
در کشور ما نيز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملی در عرصه
رقابت جهانی ،ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت
جبران فرصتهای از دست رفته و توسعه صادرات ،ایجاد اشتغال
سالم مولد ،ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد
رقابتی مورد توجه و تاکيد سياستگذاران نظام اقتصادی کشور می
باشد ،در ایران سير تحول بازرگانی خارجی سده اخير نشان دهنده
وابستگی رو به تزاید اقتصاد کشور به صدور نفت می باشد .در پی
سقوط شدید قيمت نفت طی سال های  1364-65که باعث
کاهش درآمدهای ارزی گردید ،مقامات مسئول کشور بر آن شدند
که با تمهيدات مناسب ،صادرات کاالهای غير نفتی را افزایش
دهند .بر اثر کوشش های بعمل آمده در سال  1365شاهد بودیم
که صادرات غيرنفتی  8/4درصد از کل واردات را جوابگو بوده
است .[2].با وجود این در حال حاضر هنوز صدور کاالهای غيرنفتی
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سهم بسيار اندکی از صادرات کشور را در اختيار دارند ،یکی از
مهمترین راهها برای صادرات کاالی غيرنفتی ،ایجاد مناطق آزاد
تجاری-صنعتی بوده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بهمن ماه  1368در قانون برنامه
اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پا به عرصه حضور در
اقتصاد کشور گذارند .این مناطق هم اکنون در جای جای کشور
با استفاده از ویژگی ها و مزیت های منحصر بفرد خود ،به دنبال
ارائه خدمات به سرمایه گذاران بخش صنعت ،تجارت ،و گردشگران
داخل و خارج کشور هستند.
نقش اصلی مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه تغيير تفکر
اقتصادی در این کشورها و همسویی اقتصاد ملی این کشورها با
اقتصاد جهانی است .در شرایط کنونی جهان ،روند آزادسازی
اقتصادی یک ضرورت اجتنابناپذیر تلقی می شود ،لذا ضرورت
تشکيل مناطق آزاد از دیدگاه مفهوم جهانی شدن نيز الزم است
مورد بررسی قرارگيرد  .درک صحيح تغييرات گسترده در صحنه
های اقتصادی  ،تکنولوژی  ،فن آوری اطالعات  ،اجتماعی فرهنگی
وزیست محيطی و استقبال از آن و مدیریت اینگونه تحوالت در
مقياس پایلوت مناطق آزاد امری اجتناب ناپذیر است .مهمترین
ابزار های جهانی سازی در چهار مقوله توليد ،تکنولوژی ،سرمایه
گذاری و تجارت خالصه می گردد و سرمایه گذاری بعنوان
مهمترین ابزار وموتور محرکه سایر موضوعات تلقی می گردد] .[3
از طرفی یکی از کمياب ترین منابع توليد در هر کشوری خصوصا
در کشورهای در حال توسعه ،موجودی سرمایه ميباشد .سرمایه
به عنوان یکی از نهاده های اصلی توليد ،نقش اساسی در رشد و
توسعه اقتصادی این کشورها ایفا می کند .انباشت کاالهای سرمایه
ای موجب افزایش موجودی سرمایه مادی هر ملت و در نتيجه
گسترش توليد ميگردد .به عبارت دیگر با کنار گذاشتن بخشی از
از درآمد بصورت پس انداز و تبدیل آن به کاالهای سرمایه ای که
فرایند سرمایه گذاری را شکل می بخشد ،می توان درآمد و توليد
بيشتری را درآینده تدارک دید .استفاده مطلوب و بهينه از سرمایه
گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی موجب تحرک و پویایی
اقتصاد کشورهای در حال توسعه و ارتقا رفاه عمومی ميگردد .این
امر مستلزم وجود برنامه مدون ملی جهت توسعه بخشهای مختلف
اقتصاد این کشورها می باشد .طرح های سرمایه گذاری ،اجزا
برنامه یک بخش اقتصادی را بوجود می آورند و برنامه های
بخشهای مختلف اقتصادی نيز یک برنامه ملی جامع و منطقی را
تشکيل ميدهند .تهيه و تنظيم و اجرای موفقيت آميز برنامه توسعه
ملی ،منوط به گزینش و ارزیابی اصولی طرحهای سرمایه گذاری
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و نهایتا تهيه برنامه های مطلوب بخش های مختلف اقتصادی
است .تهيه و تنظيم و سنجش و ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
جزئی تفکيک ناپذیر از فرآیند کلی برنامه ریزی ملی را تشکيل
ميدهد .برنامه ریزی مطلوب بخش های مختلف اقتصادی نظير
کشاورزی ،صنعت ،خدمات ،مستلزم شناسایی طرح های سرمایه
گذاری بالقوه مناسب است تا امکان دستيابی به توسعه اقتصادی
اجتماعی کشور فراهم آید که این امر مستلزم انجام ارزیابی اصولی
طرح های سرمایه گذاری می باشد].[4
یکی از راههایی که با استفاده از آن می توان اقدام به بهره گيری
مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنين جلوگيری از به
هدر رفتن منابع کرد ،پيش بينی موفقيت یا شکست است .به این
ترتيب که اوال با ارائه هشدارها دست به اقداماتی بزنند و دوم اینکه
سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت
های نامطلوب تشخيص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان
های مناسب سرمایه گذاری کنند .به هرحال نشانه های پریشانی
مالی خودرا به سرعت نشان نمی دهند بلکه در ميان انبوهی از
اطالعات مالی و غيرمالی خود رامستتر می سازند  .رمز موفقيت
در این زمينه شناسایی به هنگام مشکالت مالی است .این مدل ها
همانند زنگ خطری مشکالت نهفته در ساختار مالی را آشکار
میکنند و امکان عکس العمل به موقع را برای مدیران  ،سرمایه
گذاران و سایر افراد و مراجع ذینفع فراهم می آورند] .[5
در اینجاست که مدل های پيش بينی اهميت خود را نمایان
می سازند ،از طرفی فقدان الگوی مشخص برای تعيين موفقيت
طرح های سرمایه گذاری بر مشکالت موجود می افزاید ،گفتنی
است که شناسایی و تفکيک این دو گروه از طرح های موفق و
ناموفق پيش از هر گونه اقدام عملی برای سرمایه گذاری ،می تواند
موجب صرفه جویی در انرژی و منابع مالی و انسانی شود.
از سوی دیگر عدم موفقيت مورد انتظار سایر مناطق مشابه در
کشور ضرورت بررسی علمی این موضوع را نمایان می کند تا از
این طریق بتواند با شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری ،اولویت
بندی و تعيين ميزان نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر جذب
سرمایه ،راهکارهای مفيد و مناسب را پيش روی سياستگذاران و
برنامه ریزان قراردهد .شناسایی نقطه نظرات سرمایه گذاران و
کارشناسان و بکارگيری آن درجهت پيشرفت سریعتر منطقه و به
تبع آن پيشرفت کشور از دیگر مواردی است که اهميت موضوع
مورد بررسی را نشان می دهد .بدین ترتيب هدفها ،خطمشيها و
سياستهایی که برای مناطق آزاد انتخاب ميشود باید در مسير و
در جهت هدفها و راهبردهای اقتصاد ملی باشد .یک منطقه آزاد
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

هنگامی ميتواند شرایط الزم را برای آزادی توليد و مبادالت تجاری
احراز و تامين کند که به جذب تخصصهای فنی و مدیریتی و نيز
سرمایههای مورد نياز در جریان صنعتی شدن کشور مبادرت ورزد
و عاملی برای تحرک بخشيدن به اقتصاد ملی و حرکت سرمایه و
ارتقای نيروی کار ،مدیریت و توانمندیهای صنعتی شود ].[6
درگزارش بانک جهانی از هشتاد مناطق آزاد مـورد مطالعـه حـدود
 40تـا  50درصـد مناطق موفق 20 ،تا  30درصد مناطق تا
حدودی موفق و  30درصد بقيه ناموفق بوده اند .کشورهای آسيایی
همچون کره جنوبی ،سنگاپور ،تایوان و چين که از پيشگامان ایجاد
مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه هسـتند از موفـقتـرین
کشـورها در زمينـة عملکـرد مناطق آزاد بوده اند .بطوریکه به
عنوان نمونه چين در سال  2001ميالدی توانسته است بالغ بر 47
ميليارد دالر از سرمایه گذاری مستقيم خارجی را جذب نماید که
رشدی معادل % 15نسـبت بـه سـال 2000داشته است.
همچنين سهم چين از جذب  FDIدر آسيا از  8/6درصد در سال
 1996به  33/6درصد در سال  2002رسيده که رشد اقتصادی
این کشور در سال  2001معادل  7/4درصد بوده و  1/3درصد
بيشتر از پيش بينی بانک جهانی بوده است ].[7
ضرورت چنين تحقيقی را می توان در این موضوع پی برد که بيش
از نيمی از طرح های سرمایه گذاری در مراحل مختلف شکل گيری
و توسعه ،باز ایستادند و هيچ گاه تحقق نيافتند .این طرح ها و
پروژه های ناموفق موجب اتالف انرژی و منابع انسانی و مالی می
شوند ،از طرفی همانطور که اشاره شد اهميت چنين طرح ها و
پروژه هایی در مناطق آزاد و ویژه برای رشد این مناطق و کمک
در جهت رسيدن به توسعه پایدار دو چندان است .البته ناگفته
نماند که به هر حال بخشی از این طرح های سرمایه گذاری با
موفقيت همراه بوده اند .وضعيت کنونی توسعه مناطق آزاد و ویژه
مرهون همين موفقيت هاست .هدف این تحقيق شناسایی و ارائه
الگویی برای انجام این تفکيک و تمایز است .بنابراین در این مورد،
لزوم بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف این مناطق و اولویت
بندی آنها در تحقق اهداف اوليه آن به خودی خود اهميت می
یابد و شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه از مهمترین اهداف
به شمار می آید؛ زیرا شناسایی عوامل موثر در جذب و گسترش
سرمایه گذاری به عنوان عامل محرکه اصلی توليد و صادرات و
اولویت بندی آنها می تواند سياستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی
را از نتایج کار خود بهره مند سازد.
زمانی که ایده های متفاوت جهت انتخاب و سرمایه گذاری مطرح
می گردد ،سرمایه گذاران به دنبال راه حل های مختلفی هستند
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تا بتوانند بهترین تصميم را بگيرند ،اما وجود مولفه های فراوان،
تصميم گيری را گاه آنقدر پيچيده می کند که تصميم گيرندگان،
توان الزم برای تصميم گيری را بدست نمی آورند و یا نمی توانند
از درستی تصميم خود اطمينان حاصل کنند .همچنين وجود
نگرش های مختلف به یک طرح باعث می شود تا نتایج یکسانی
بدست نياید .از طرفی با توجه به اینکه تعداد طرح هایی که به
سرمایه گذاران پيشنهاد می شود بسيار زیاد است ،سرعت عمل
در ارزیابی ،اهميت بسزایی دارد و این در حالی است که فرآیند
ارزیابی طرح ها ،فرآیندی زمانبر و پرهزینه است .بنابراین اگر بتوان
معيارهای کمی و کيفی که در موفقيت طرح های سرمایه گذاری
موثرند و اهميت و وزن مناسبی را دارا هستند ،شناسایی و اولویت
بندی نمود ،و سپس به کمک شبکه عصبی چندالیه پرسپترون
الگویی را جهت پيش بينی موفقيت طرح های سرمایه گذاری
مدلسازی نمود تا به کمک این مدل در مورد موفقيت یا عدم
موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مرحله قبل از اجرا ،تصميم
گيری نمود.
هدف اصلی این تحقيق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر و
متغيرهای کمی و کيفی پيش بينی کننده موفقيت یا شکست
طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
در حوزه های مختلف است.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی معيارهایی که سرمایه گذاران در ارزیابی طرح های
پيشنهادی در نظرمی گيرند از سال 1970آغاز شده و تاکنون
مورد توجه بوده است .برای توضيح اینکه چرا معيارهای ارزیابی تا
این اندازه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ،سه دليل ارائه شده
است :الف) این معيارها ،به کسانی که به دنبال سرمایه گذاری
هستند کمک می کند که بتوانند در رابطه با طرح خود منصفانه
تر قضاوت و کاستی های طرح خود را برطرف کنند .ب) این
معيارها ،به سرمایه گذاران کمک می کند که بتوانند قضاوت خود
را با دیگران مقایسه کنند و در نتيجه به دید جامع تری برسند.
ج) از آنجایی که از سرمایه گذاران به عنوان متخصصان شناسایی
کسب وکارهای موفق و سودآور یاد می شود ،می توان معيارهای
ارزیابی آن ها را به عنوان مولفه های موفقيت کسب وکارهای در
حال ایجاد دانست ].[8
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در این تحقيق شناسایی متغيرهای کمی و کيفی پيش بينی کننده
موفقيت یا شکست طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی کشور در حوزه های مختلف  ،با استفاده از مبانی
نظری صورت گرفته است که در جدول 1به آن ها اشاره شده
است ،و در خصوص تحقيقات داخلی و خارجی موارد زیر نيز
میتوانند مرتبط باشند.

 2-1تحقیقات داخلی
در مورد تحقيقاتی که در داخل کشور صورت پذیرفته است ،این
نکته حائز اهميت است که به جز تحقيق آقای اسالمی بيگدلی
(که در ذیل به آن اشاره خواهد شد و به بررسی معيارهای موثر
در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آميز پرداخته است ).در اکثر
مطالعات عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار مورد تاکيد قرار گرفته
است که به مواردی از آن ها اشاره می گردد.
شاکری و سليمی ] ،[7تحقيقی با عنوان " عـوامل مـؤثر بر جذب
سرمایه گذاری در منـطـقـة آزاد چــابـهــار و اولویت بندی آنها
با استفاده از تکـنيـک ریـاضی " AHPانجام دادند ،نتایج تحقيق
مبين این نکته اسـت که فقدان سازمانهای اجرایی مناسب و عدم
برخورداری از سـطح مـدیریت اجرایـی قـوی و کـارا در منطقه
آزاد چابهار با ضریب اولویت  0/32مهمترین مشـکل منطقـه در
جـذب سـرمایه هـای خـارجی محسوب ميشود .عدم شفافيت و
کارایی پارهای از قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضریب
اولویت ، 0/25اثر سوء سياستگذاریهای دولت در سطح کالن
جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضـریب اولویت  0/23و فقدان
کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد چابهار
بـا ضـریب اولویت 0/20در رده های بعدی قرار دارند.
ولی قلی زاده و اهلل وردی زاده ] ،[9نشان می دهد که مناطق آزاد
ارس عليرغم داشتن گسترهی جغرافيایی محدود با توجه به فلسفه
وجودی متمایز و نوع مدیریت ویژه در صورت به کارگيری
سياستهای کارآمد و اصولی می تواند به عنوان کانون کوچک ،اما
با نقش آفرینی اقتصادی کالن در مدرسه معادالت ژئواکونوميکی
ظاهر شود.
سحابی و همکاران ] ،[10در تحقيقی با عنوان" بررسی عوامل
مؤثر بر سرمایه گذاری مستقيم خارجی در ایران با تأکيد بر
نوسانات نرخ ارز" انجام دادند یافته های تحقيق نشان می دهد
سرمایه گذاری مستقيم با تورم ،نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه
با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نيروی
www.pqprc.ir
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انسانی رابطه ی مستقيم داشته است .همچنين وجود رابطهی
تعادلی بلند مدت برای سرمایه گذاری تایيد شده است.
شکرزاده و همکاران ] ،[11تحقيقی با عنوان " بررسی عوامل مؤثر
بر جذب سرمایه گذاری خارجی ) (FIدر مناطق آزاد ایران
(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس)" انجام دادند که
هدف تحقيق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری
خارجی در مناطق آزاد ایران(منطقه آزاد ارس)بود .برای این منظور
مؤلفه های عامل جغرافيایی ،عامل اداری ،عامل اقتصادی ،عامل
سياسی ،عامل اجتماعی بعنوان عوامل مؤثر تعریف گردیده است و
در این راستا  5فرضيه تنظيم و برای آزمون فرضيه ها پرسشنامه
ای شامل  23سؤال طراحی گردیده است که پس از سنجش روایی
و پایایی پرسشنامه ،در اختيار اعضای نمونه آماری قرار گرفت .پس
از جمع آوری پرسشنامه ها اطالعات حاصل تلخيص و طبقه بندی
شده است و با استفاده از روشهای آماری توصيفی و
استنباطی(آزمون کای اسکوار)مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
نتایج حاصل بيانگر آن است که بين عوامل جغرافيایی ،اداری،
اقتصادی ،سياسی و اجتماعی با سرمایه گذاری خارجی در منطقه
آزاد ارس رابطه معنی داری وجود دارد و در نهایت با استفاده از
آزمون کروسکال واليس ميانگين رتبه هر یک از عوامل مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفت که مشخص گردید هر یک از عوامل به ترتيب
عامل اداری ،اقتصادی ،سياسی ،جغرافيایی ،اجتماعی بيشترین اثر
را در جذب سرمایه گذاری خارجی دارند.
پيمان زندی وعلمدار داود آبادی ] ،[12با عنوان استفاده از
روشهای  AHP ،Delphiو  TOPSISجهت ارزیابی و رتبه
بندی پروژه های سرمایه گذاری در پورتفوليوی چندگانه انجام
گردید .به دليل اهميت و پيچيدگی بحث مدیریت پورتفوليو،
تاکنون بيش از  100تکنيک مختلف در این زمينه ارائه شده است
در کل نتيجه نهایی این ابزارها ،ایجاد ليست اولویت بندی شده
ای از پروژهاست که بایستی برای تخصيص منابع ،انتخاب شوند.
در این مقاله با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مورد مطالعه
سعی شده است نحوه ارزیابی ،رتبه بندی و راهبری پروژه ها با
رویکرد دسته بندی پروژه های سرمایه گذاری و با استفاده از روش
های دلفی ،مقایسه زوجی و تاپسيس مورد بررسی قرار گيرد نتایج
نشان می دهد که در موارد مشابه با تعيين نوع کسب و کار و
سرمایه گذاری و به تبع بومی سازی شاخص ها می توان مدل ارائه
شده را به کار گرفت.
بهرامی و خوش منش ] ،[13تحقيقی با عنوان " سنجش رابطه
بين توسعه اشتغال و ارتقای امنيت در مناطق آزاد تجاری -صنعتی
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

(مورد مطالعه :منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی) " انجام
دادند؛ نتایج تحقيق تاکيد بر آن دارد که ضمن حياتی بودن
تاسيس منطقه آزاد و آثار مثبت اقتصادی و رفاهی آن ،خوشبختانه
منطقه آزاد بندر انزلی به دليل فراهم بودن بسترهای الزم ،توانسته
است در زمينه ارتقای امنيت و کاهش قاچاق در سطح منطقه ای
و ملی و حتی بين المللی نقشی اساسی ایفا نماید.
اسالمی بيدگلی و بيگدلو] ،[14تحقيقی با عنوان" بررسی
معيارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آميز کار
آفرینانه" انجام دادند که هدف از آن شناسایی و رتبه بندی
معيارهای مورد نظر سرمایه گذاران در ارزیابی کسب و کار های
مخاطره آميز کارآفرینامه است این مطالعه بر سرمایه گذاران کسب
و کارهای مخاطره آميز تمرکز دارد سرمایه گذارانی که در تقسيم
بندی صورت گرفته در این پژوهش غالبا در زمره آشنایان و
بستگان و در برخی موارد نيز در طبقه فرشتگان کسب و کار جای
می گيرند پيش از هر چيز در این مقاله مروری خواهيم داشت بر
منابع تامين مالی کارآفرینان سرمایه گذاران مخاطره پذیر و
فرشتگان کسب و کار معيارهای ارزیابی آنان پرداخته خواهد شد
در بخش بعدی معيارهای به دست آمده از پيشينه تحقيق توسط
پاسخ های سرمایه گذاران مذکور مورد آزمون آماری قرار می گيرد
معيارهای پذیرفته شده دوباره به آن سرمایه گذاران ارائه شده تا
آنها را رتبه بندی کنند در ادامه با تبدیل این داده ها به اطالعات
فرضيه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است در پایان این
پژوهش مشخص شد که از ميان معيارهای اصلی معيارهای بازار
به طور کلی و از ميان معيارهای منفرد نيز معيار پذیرش محصول
توسط بازار بيش ترین ميزان اهميت را در ميان معيارهای
شناسایی شده کسب کرده اند.
محمدی و حاجی پور شوشتری ] ،[15تحقيقی با عنوان
"شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد سياست های
انگيزشی مناطق آزاد تجاری" انجام دادند که در این مقاله تحقيق
تجربی به منظور تعيين عوامل موثر بر عملکرد مشوق های مشوقی
مناطق آزاد تجارت در ایران ارائه شده است .با استفاده از تجزیه و
تحليل مولفه های اصلی با چرخش ،این مطالعه شش عامل مهم
را که بر توسعه مناطق آزاد تجاری شامل حمایت دولت ،توان مالی،
استراتژی توسعه ،رقابت محصول ،زیرساخت ها و خدمات مشاوره
شناخته شده است شناسایی کرده است.
نژادی و محمودی ] ،[16تحقيقی با عنوان "بررسی اثر مناطق آزاد
مخصوص درکاهش قاچاق کاال در گمرک استان آذربایجان غربی"
انجام دادند که هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر مناطق آزاد
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مخصوص برای کاهش قاچاق کاال در آداب و رسوم استان
آذربایجان غربی بوده است .پرسشنامه های جمع آوری شده با
استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنوف آزمون ) (t-testبا
استفاده از آزمون  t-testمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .نتایج
نشان می دهد که ایجاد مناطق آزاد مخصوصا در کاهش آداب و
رسوم قاچاق در آداب و رسوم استان آذربایجان غربی تاثير قابل
توجهی دارد.

در این رابطه فرانک و همکاران ] [8بيان می کنند که فرآیند
ارزیابی سرمایه گذاران خطرپذیر چند مرحله ای و گام مهم اوليه
در آن ،پذیرش طرح کسب وکار است که در این گام یا طرح به
طور کامل حذف می شود یا اینکه از تيم مدیریت دعوت می شود
تا طرح را ارائه دهند و سرمایه گذار خطرپذیر در مورد قبول یا رد
آن تصميم می گيرد] .[8بنا بر گزارش های سيلوا ،عموما 80%
طرح های کسب وکار که به سرمایه گذار ارائه شده اند در مرحله
ارزیابی رد می شوند در نتيجه این مرحله ،مرحله بسيار مهمی
است و باید ایجاد چارچوبی برای ارزیابی طرح ها امری مهم تلقی
شود].[20

اما در مورد تحقيقات خارجی درک و تشریح فرآیند تصميم گيری
سرمایه گذاران خطرپذیر ،هدف تعداد زیادی از پژوهشگران
دانشگاهی بوده است .مطالعه های آن ها ،دامنه وسيعی از اهداف
را شامل می شود :از بررسی اینکه آیا بازار سرمایه گذاران خطرپذیر
منابع را به درستی تخصيص می دهد؟ (بنا بر مطالعه فرید و
هيسریچ] )[17تا کمک به سرمایه گذاران خطرپذیر در راستای
درک بهتر فرآیند تصميم گيری که این هدف باعث افزایش کارآیی
ارزیابی های سرمایه گذاران نيز می شود (بنا بر مطالعات شفرد
] )[18و کمک به کارآفرینان در یافتن سرمایه گذار (بنا بر
مطالعات تيمونس و گامپرت ].[20])[19

مطالعه های قابل توجه و متنوعی از نوع مطالعه های معياری انجام
شده است .دسته اول مطالعه ها بر پرسش از سرمایه گذاران در
رابطه با معيارهایی که عموما در ارزیابی طرح ها مورد توجه قرار
می گيرد ،تمرکز دارند؛ نتيجه این مطالعه ها ،فهرست وزن داده
شده (بر اساس مطالعه ولز) و یا رتبه بندی شده (بر اساس مطالعه
پوندکستر) معيارها است .ولز به این نتيجه رسيد که سرمایه
گذاران خطرپذیر تعهد مدیریت را مهم ترین معيار در ارزیابی طرح
ها می دانند و معيارهای محصول ،بازار و توانایی بازاریابی در رتبه
بعد قرار می گيرند .از نظر تيبچی و برونو ،مهارت مدیریت ،مهم
ترین معيار سرمایه گذاران خطرپذیر است].[20

در کل مطالعه های موجود در رابطه با فرآیند تصميم گيری
سرمایه گذاران را می توان به دو دسته کلی تقسيم نمود:

پژوهشگران زیادی در کشورهای مختلف ،معيارهای ارزیابی که
توسط سرمایه گذاران بررسی می شوند را بيان نموده اند .برای
مثال در کشورهای آمریکا ،هند ،آفریقای جنوبی ،کره جنوبی،
اروپای شرقی و مرکزی و ...این معيارها عموما در رابطه با کيفيت
تيم /کارآفرین ،یکتایی محصول/خدمت و جذابيت بازار است.

 2-2تحقیقات خارجی

الف) مطالعه های فرآیندی؛ در این دسته از مطالعه ها ،تمرکز
بر جریان حوادث و فعاليت هایی است که فرآیند تصميم
گيری سرمایه گذاران را تشکيل می دهند(برای مثال مطالعه
های تيبجی و برونو]،[21ولز]، [22هال] [23و سيلور].)[24
ب) مطالعه های معياری؛ در این دسته از مطالعه ها،
پژوهشگران بر معيارهایی که توسط سرمایه گذاران برای
ارزیابی طرح ها استفاده می شود ،تمرکز دارد( .برای مثال
مطالعه های خان] ،[25مک ميالن و همکاران][26و
پویندکستر ].[20])[27
با بررسی مطالعه های انجام شده ،مشاهده می شود که برخی از
آن ها تنها یکی از این اهداف را دنبال می کنند و برخی دیگر هر
دو هدف را در بر می گيرند .در رابطه با مطالعات فرآیندی ،مساله
مورد توافق همه پژوهشگران این است که الف) این فرآیند شامل
چند فاز است و ب) ارزیابی سرمایه گذاران خطرپذیر به طور مجزا
شامل حداقل دو مرحله غربالگری و ارزیابی است ].[ 20

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

بنا بر نظر مک ميالن ارزیابی طرح ها ،یکی از فعاليت های کليدی
سرمایه گذاران خطرپذیر است .مطالعه های گذشته نشان داده اند
که سرمایه گذاران از معيارهای متفاوتی در ارزیابی ميزان جذابيت
پروژه های مبتنی بر ایده نوین استفاده می کنند ،برای مثال اندازه
و رشد بازار ،ویژگی های محصول ،نرخ بازده مورد انتظار و نرخ
ریسک مورد انتظار].[26در ادامه به چند دسته از سایر تحقيقات
خارجی نيز اشاره می گردد.
رافيسا] ،[28تحقيقی با عنوان "حاکميـت ،سـرمایه گـذاری
خـصوصی و سرمایه گذاری مستقيم خارجی در کشورهای در حال
توسعه" با استفاده از دادههای ساالنه کـل برای  46کشور در حال
توسعه در قلمروی زمانی ( ،) 1996-2009به بررسی رابطه بين
حکومت و سرمایه گذاری مستقيم خارجی و سرمایه گذاری
خصوصی پرداخته وبه این نتيجه رسـيده اسـت شاخصهای
حکومت که شامل ثبات سياسی ،عدم خشونت ،کيفيت نظارتی،
www.pqprc.ir
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حاکميت قانون و کنترل فساد است تأثيرمـستقيم بـر جـذب
سـرمایه گـذاری مـستقيم خـارجی و سـرمایه گـذاری خصوصی
داشته و ميزان اثر فساد وبيثباتی سياسی از تمام شاخصهای
حکومت بيشتر است.
ليو ] ،[29تحقيقی با عنوان "مناطق آزاد تجاری" انجام داد
 ،مناطق آزاد تجاری برای اولين بار جهت تسهيل تجارت شکل
گرفتند به طور کلی ،بيش از  2700منطقه آزاد در سراسر جهان
تخمين زده شده اند  .سازمانهای بين المللی نظرات متفاوتی در
مورد مناطق آزاد دارند :سازمان بين المللی کار  ،منطقه آزاد را
چنين تعریف کرده است :منطقه ای صنعتی با انگيزه های خاص
که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که
در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی
پردازش می شوند.

مساله ای که در این پژوهش اهميت ویژه ای دارد شناسایی نوع و
اولویت بندی معيارها از نگاه سرمایه گذاران ایرانی است و مطالعه
حاضر از بيشتر تحقيقات ذکر شده متمایز است ،زیرا الف) در اکثر
تحقيقات صورت گرفته سرمایه گذاری خطر پذیر مدنظر بوده است
در حاليکه در این تحقيق محققين طرح های سرمایه گذاری در
مناطق آزاد و ویژه را مدنظر قرار داده اند ،و ب) در این تحقيق
نسبت به سایر تحقيقات از زیر معيارهای بيشتری استفاده خواهد
شد که خود دقت ارزیابی را باال خواهد برد و ج) اوزان بدست آمده
در این تحقيق جهت مدلسازی شبکه عصبی چندالیه پرسپترون
برای پيش بينی موفقيت طرح های سرمایه گذاری استفاده خواهد
شد که تاکنون مطالعه ای برای تشکيل چنين مدلی صورت نگرفته
است .تا از این طریق خالء تحقيقاتی مربوط به وجود یک مدل
برای پيش بينی موفقيت طرح های سرمایه گذاری را پوشش دهد.

 -3متدولوژی تحقیق
گواریگيليا ] ،[30که عملکرد مناطق پردازش صادرات را در چين
و منطقهشمال آسيا (هند ،سریالنکا و بنگالدش) بااستفاده از روش
 AHPمقایسه مینماید دو شاخص عملکرد مناطق پردازش
صادرات یعنی عملکرد صادرات و مشارکت سرمایهگذاری مستقيم
خارجی در کانون توجه قرار گرفته است .اهداف اوليه تحقيق در
سه مرحله ذیل مورد بررسی قرار گرفته است :بررسی روند
سرمایهگذاری داخلی و خارجی مناطق پردازش صادرات ميان سه
کشور شمال آسيا -تجزیه و تحليل عملکرد صادرات مناطق
پردازش صادرات این کشورها با بکاربردن شاخصهای گوناگون-
بررسی عوامل تعيينکننده عملکرد صادرات و سرمایهگذاری در
این مناطق.
در یک جمع بندی در خصوص پيشينه و مبانی نظری تحقيق
حاضر می توان گفت نتایجی که محققان در بررسی معيارها و رتبه
بندی آن ها ،طی سال ها در کشورهای مختلف بدست ً آورده اند
در برخی موارد یکسان و در برخی موارد کامال متفاوت است ،برای
مثال مک ميليان به این نتيجه رسيد که ویژگی های کارآفرین
نسبت به ویژگی های محصول تأثير بيشتری در تصميم سرمایه
گذار دارد .درحالی که برخی از دیگر از جمله زاچاراکيس و مير
نشان داده اند که سرمایه گذاران بيشتر از اینکه نگران مشخصات
کارآفرین باشند نگران مشخصات محصول/خدمت هستند[31] .
برخی محققان ،مهارت مدیریتی کارآفرین را مهم ترین عامل در
نظر سرمایه گذاران دانسته اند ،برخی دیگر ویژگی های محصول
یا خدمت را مهم ترین معيار معرفی کرده اند و برخی دیگر ویژگی
های بازار را ،دليل این اختالف نظر را باید در تفاوت شرایط
کشورها و تجربه های سرمایه گذار و سطح بلوغ بازار دانست .اما
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

این تحقيق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقيق،
توصيفی از نوع همبستگی می باشد زیرا عالوه بر توصيف وضع
موجود به کشف روابط هریک از متغيرهای تحقيق می پردازد به
عالوه ازاین جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در مناطق
آزاد و ویژه به کار برد از نوع کاربردی می باشد .این تحقيق از نوع
تحقيقات ميدانی می باشد ،با توجه به این که در این پژوهش
مطالب مربوط به اطالعات نظری ،ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
بر اساس اطالعات موجود در کتب ،مقاالت ،مجالت ،و شبکه
اینترنت جمع آوری شده است لذا این تحقيق از نوع کتابخانه ای
می باشد ،با توجه به این که تحقيق به طور سازمان یافته ای در
شرایط واقعی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد این تحقيق از
نوع مطالعه ميدانی است .جامعه آماری این تحقيق تعداد  80نفر
از کارشناسان و خبره های صاحب نظر در مورد مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی می باشند که بصورت نمونه از مناطق آزاد
تجاری-صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس
استفاده شده است.

 3-1روش ها و ابزار جمع آوری اطالعات

در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گيری
متغيرهای مورد نظر پرداخته شده است دو نوع پرسشنامه محقق
ساخته می باشد که از یکی از آن ها با استفاده از طيف ليکرت
برای بررسی تاثير هر یک از عوامل استفاده خواهد شد و دیگری
برای مقایسات زوجی برای اولویت بندی عوامل استفاده گردیده
جلد  -7شماره  -3پاییز 1396
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است .برای اطمينان از پایایی باالی آن ابتدا تعداد  10پرسشنامه
در بين نمونه های انتخاب شده توزیع شده است و نظرشان نسبت
به متغيرهای تحقيق سنجيده شده است .بدین صورت که پس از
اطمينان از پایایی باالی پرسشنامه ،پرسشنامه ها توزیع شده و
پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است.

 3-2روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطالعات

در این تحقيق ابتدا عوامل موثر پيش بينی کننده موفقيت یا
شکست طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور را با استفاده از مبانی نظری و بصورت کتابخانه ای گردآوری
شده است و در مرحله بعدی بعد از توصيف متغيرها و آزمون نرمال
بودن ،با استفاده از نرم افزار  PLSتحليل عاملی تایيدی متغيرها
صورت گرفته و سپس با استفاده از رگرسيون خطی و آزمون آناليز
واریانس ) (ANOVAبا نرم افزار  SPSSتاثير هر یک از عوامل
بر موفقيت یا شکست طرح های سرمایه گذاری بررسی و در نهایت
بعد از تایيد با استفاده از روش  AHPو نرم افزار اکسپرت چویس
عوامل شناسایی شده اولویت بندی شده اند.

 -4یافته های تحقیق:
در گام اول با استفاده از مبانی نظری و مقاالت مرتبط معيارها و
زیر معيارها بصورت متغيرهای کمی و کيفی پيش بينی کننده
موفقيت طرح های سرمایه گذاری بصورت جدول  1استخراج
گردیده است .نتایج بدست آمده از آمار توصيفی نيز برای
متغيرهای تحقيق نشان دهنده این است که ميانگين ویژگی های
روان شناسی سرمایه گذار  ، 3/3788ميانگين توانایی سرمایه گذار
 ،3/1597ميانگين مشخصات محصول و خدمات ،3/6347
ميانگين مشخصات بازار محصول  ،3/3214ميانگين مالحظات
مالی  ،3/4550ميانگين مالحظات جغرافيایی  ،3/1312می باشد
که همه متغيرهای تحقيق ميانگين متوسط به باال را کسب کرده
اند که این امر نشان دهنده اهميت هر یک از متغيرهای تحقيق
می باشد .قبل از آزمون فرضيات تحقيق نيز ابتدا تحليل عاملی
هریک از متغيرهای تحقيق را با استفاده از نرم افزار  PLSمورد
آناليز قرار داده ایم که با توجه به نتایج زیر همه سواالت مربوط به
شش ویژگی های روان شناسی سرمایه گذار ،توانایی سرمایه گذار،
مشخصات محصول و خدمات ،مشخصات بازار محصول ،مالحظات
مالی و مالحظات جغرافيایی از تحليل عاملی تایيدی مناسبی
برخوردار هستند و همه سواالت مورد تایيد قرار گرفته اند.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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جدول( :)1معيارها و زیر معيارهای پيش بينی کننده موفقيت یا شکست طرح های سرمایه گذاری

ر

یا

ع

و

محصول

ویژگی های روان شناسی سرمایه گذار
ات

م

زیرمعيار

منبع

درستکاری و صداقت

][32و][33و ][34و ][35و ][36و ][37و ][38

توانایی سرمایه گذار

پرکار و با انگيزه

] [32و ][33و ] [34و] [35و ][36و ][38و ][39و ][40و ][41و ][42

دارای توانایی مشارکت در کارگروهی

][33و ][37

دارای قدرت ارزیابی ریسک و واکنش به آن

][32و ][33و ][34و ][35و ][36و ][37و ][38و ][40و ][42و ][43و ][43

دقت در انجام کار

][32و ][33و ][34و ][42و ][44

توجه به هدف

][33و ][34و ][35و ][36

سخت کوش و انعطا ف پذیر

][35و ][37و ][38

دارای معرف قابل اعتماد

][32و ][35و ][37و ][40و ][42و ][45

دارای اعتمادبه نفس باال

][33و ][34و ][37و ][38و ][46

واقع بينی

][38

آشنایی سرمایه گذار با بازار )یا صنعت(

][32و ][33و ][34و ][36و ][37و ][38و ][41و ][42و ][43و ][45و ][46

دارای توانایی رهبری

][32و ][35و ][37و ][43و ][45و ][46

دارای تحصيالت مرتبط

][32و ][33و ][34و ][36و ][37و ][38و ][43و ][45و ][46

دارای سابقه کاری مرتبط

][32و ][33و ][34و ][37و ][38و ][42و ][43و ][45و ][46

دارای ملکرد مناسب در زمان

][47

مهارت و تجربه مدیریتی /استفاده از مدیران با تجربه

][33و ][34و ][35و ][36و ][37و ][41و ][42و ][43و ][44و ][45و ][48

خدمات

مشخص

دارای مدیریت مالی قوی

][34

دارای تيم بازاریابی قوی

][37و ][36

دارای طرح کسب وکاردقيق

][33و ][34و ][36و ][37و ][44

وجود نمونه اوليه از محصول

][32و ][33و ][34و ][37و ][42

وجود نياز به محصول در بازار

][35و ][37و ][44و ][46و ][49

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

جلد  -7شماره  -3پاییز 1396

شناسایی و اولویتبندی متغیرهای کمی و کیفی پیشبینی کننده موفقیت طرحهای سرمایهگذاری…

168

وجود مواد اوليه در دسترس

][37

دارای دوره عمر باال

][33و ][37

وجود مقبوليت محصول در بازار

][32و ][33و ][34و ][35و ][36و ][37و ][42و ][45و ][46و ][47و ][49و ][50

دارای سطح فناوری باال

][33و ][37و ][42و ][44و][45و ][47

مشخصات بازار محصول

تمایز و منحصربه فرد بودن

][36و ][44و ][45و ][46

دارای پتنت

][32و ][33و ][34و][37و ][42و ][44و ][45و ] [46و][50

دارای مزیت رقابتی پایدار

][34و ][35و ][36و ][38و ][44و ][46و ][47

اندازه قابل توجه بازار

][33و ][34و ][35و ][36و ][42و ][46و ][34و ][50و ][48

نرخ رشد قابل توجه بازار

][32و ][33و ][34و ][36و ][37و ][38و][42و ][43و ][46و ][47و ][50و ][48

کم بودن ریسک بازار

][32و ][43

کم بودن ميزان تهدید در سا لهای اول

][32و ][33و ][36و ][37و ][42و ][45و ][48

سهولت ورود به بازار

][33و ][37و ][42

تعداد رقبا

][35و ][44و ][46

مالحظات مالی

قدرت رقبا

][44و ][46

یافتن سرمایه گذاران بيشتر یا وام بانکی

][32و ][34

قابليت نقدشوندگی باال

][32و ][34

بزدهی و بازگشت سرمایه باال

][35و ][38و ][44

زمان رسيدن به نقطه سربه سر

][43و ][46

جغرافیایی

مالحظات

توجيه پذیر بودن از لحاظ اقتصادی

][34و ][44

دسترسی به نيروی انسانی مورد نياز

][32و ][36

موقعيت جغرافيایی پروژه

][36و ][39

وجود دسترسی آسان به امکانات و تسهيالت

][39و ][36

فاصله کم محل پروژه با دفتر سرمایه گذار

][32و ][36

نتایج به دست آمده از آزمون کلموگروف -اسميرنوف بيانگر این
است که همه متغير های پژوهش نرمال می باشند ،چرا که مقدار
سطح معنی داری به دست آمده برای تک تک متغير های پژوهش
از مقدار  0/05بيشتر می باشند ،بنابراین با اطمينان  95درصد
می توان گفت همه متغير های پژوهش نرمال می باشند.
در گام بعدی با استفاده از رگرسيون خطی و آزمون آناليز واریانس
) (ANOVAبا نرم افزار  SPSSتاثير هر یک از عوامل بر
موفقيت یا شکست طرح های سرمایه گذاری بررسی و نتایج زیر
بدست آمده است:
 )1نتایج به دست آمده از آزمون رگرسيون خطی و آزمون آناليز
واریانس ) (ANOVAبرای ویژگی های روان شناسی سرمایه
گذار نشان می دهد که مقدار  sigبرای ویژگی های روان شناسی
سرمایه گذار از مقدار آلفای مورد نظر  0/05کمتر می باشد.
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

بنابراین با اطمينان 95درصد می توان گفت که ویژگی های روان
شناسی سرمایه گذار بر موفقيت طرح های سرمایه گذاری در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاثير دارد و تقریبا  61/1درصد
تغييرات متغير وابسته توسط متغير مزبور تبيين شده است .با
توجه به ضرایب  Betaنيز می توان گفت که متغير ویژگی های
روان شناسی سرمایه گذار به ميزان  78/2درصد سطح تبيين
کنندگی را دارا می باشد .به عبارت دیگر می توان گفت متغير
ویژگی های روان شناسی سرمایه گذار به ميزان  78/2درصد
میتواند متغير وابسته موفقيت طرح های سرمایه گذاری در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را پيش بينی کند  .نتایج نشان
دهنده این است که درستکاری و صداقت سرمایه گذار می تواند
عامل مهمی در موفقيت طرح های سرمایه گذاری محسوب شود.
دستندرکاران باید به ویژگی های روانشناسی سرمایه گذار توجه
کافی نموده و برای موفقيت در رسيدن به اهداف عاليه بایستی
این ویژگی ها را مورد تجزیه و تحليل قرار دهند.
www.pqprc.ir
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 )2نتایج به دست آمده از آزمون رگرسيون خطی و آزمون آناليز
واریانس ) (ANOVAبرای توانایی سرمایه گذار نشان می دهد
که مقدار  sigبرای توانایی سرمایه گذار از مقدار آلفای مورد نظر
 0/05کمتر می باشد بنابراین با اطمينان 95درصد می توان گفت
که توانایی سرمایه گذار بر موفقيت طرح های سرمایه گذاری در
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاثير دارد و تقریبا  65/5درصد
تغييرات متغير وابسته توسط متغير مزبور تبيين شده است .با
توجه به ضرایب  Betaنيز می توان گفت که متغير توانایی سرمایه
گذار به ميزان  80/9درصد سطح تبيين کنندگی را دارا می باشد.
به عبارت دیگر می توان گفت متغير توانایی سرمایه گذار به ميزان
 80/9درصد می تواند متغير وابسته موفقيت طرح های سرمایه
گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را پيش بينی کند.
سرمایه گذارانی که توانایی باالیی در اجرای پروژه های سرمایه
گذاری دارند می توانند کمک موثری به پيشرفت مناطق آزاد
تجاری بکنند .این سرمایه گذاران به دليل توانایی مالی باال،
برخورداری از تجهيزات و وسایل مکانيکی و تسهيالت باال و
همچنين با داشتن نيروهای متخصص و کاربلد می توانند نقش
مهمی را در توسعه اهداف خود ایفا نمایند.
 )3نتایج به دست آمده از آزمون آزمون رگرسيون خطی و آزمون
آناليز واریانس ) (ANOVAبرای مشخصات محصول و خدمات
نشان می دهد که مقدار  sigبرای مشخصات محصول و خدمات
از مقدار آلفای مورد نظر  0/05کمتر می باشد بنابراین با اطمينان
95درصد می توان گفت که مشخصات محصول و خدمات بر
موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور تاثير دارد و تقریبا  4/7درصد تغييرات متغير وابسته توسط
متغير مزبور تبيين شده است .با توجه به ضرایب  Betaنيز می
توان گفت که متغير مشخصات محصول و خدمات به ميزان 21/7
درصد سطح تبيين کنندگی را دارا می باشد .به عبارت دیگر می
توان گفت متغير مشخصات محصول و خدمات به ميزان 21/7
درصد می تواند متغير وابسته موفقيت طرح های سرمایه گذاری
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را پيش بينی کند .وجود
مقبوليت محصول توليدی در بازار می تواند انگيزه سرمایه گذاران
را باال برده و همچنين وجود نياز به محصول در بازار می تواند
سودآوری باالیی را برای سرمایه گذار به ارمغان بياورد در نتيجه
سرمایه گذار برای توسعه طرح های خود در منطقه آزاد رغبت
بيشتری از خود نشان خواهد داد.
 )4با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسيون خطی و آزمون
آناليز واریانس ) (ANOVAبرای مشخصات بازار محصول نشان
می دهد که مقدار  sigبرای مشخصات بازار محصول از مقدار
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آلفای مورد نظر  0/05کمتر می باشد بنابراین با اطمينان 95درصد
می توان گفت که مشخصات بازار محصول بر موفقيت طرح های
سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاثير دارد و
تقریبا  7/3درصد تغييرات متغير وابسته توسط متغير مزبور تبيين
شده است .با توجه به ضرایب  Betaنيز می توان گفت که متغير
مشخصات بازار محصول به ميزان  27درصد سطح تبيين کنندگی
را دارا می باشد .به عبارت دیگر می توان گفت متغير مشخصات
بازار محصول به ميزان  27درصد می تواند متغير وابسته موفقيت
طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را
پيش بينی کند .سرمایه گذار در این برهه از فعاليت می تواند
اندازه و سهم بازار را بررسی نموده و نرخ رشد قابل توجه بازار را
مورد آناليز قرار داده و در صورت مساعد بودن وضعيت منطقه
میتوان کمک زیادی به جذب سرمایه گذار داشته باشد .از سوی
دیگر سرمایه گذار می تواند با بررسی قوت ها و ضعف های خود
و همچنين فرصت ها و تهدیدهای موجود در بازار می تواند تصميم
ها و تاکتيک های مناسبی را اتخاذ نموده و از این طریق عملکرد
مالی خود را بهبود بخشد.
 )5با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسيون خطی و آزمون
آناليز واریانس ) (ANOVAبرای مالحظات مالی نشان می دهد
که مقدار  sigبرای مالحظات مالی از مقدار آلفای مورد نظر 0/05
کمتر می باشد بنابراین با اطمينان 95درصد می توان گفت که
مالحظات مالی بر موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاثير دارد و تقریبا  23/9درصد تغييرات
متغير وابسته توسط متغير مزبور تبيين شده است .با توجه به
ضرایب  Betaنيز می توان گفت که متغير مالحظات مالی به
ميزان  48/9درصد سطح تبيين کنندگی را دارا می باشد .به
عبارت دیگر می توان گفت متغير مالحظات مالی به ميزان 48/9
درصد می تواند متغير وابسته موفقيت طرح های سرمایه گذاری
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را پيش بينی کند .
 )6با توجه به نتایج بدست آمده آزمون رگرسيون خطی و آزمون
آناليز واریانس ) (ANOVAبرای مالحظات جغرافيایی نشان می
دهد که مقدار  sigبرای مالحظات جغرافيایی از مقدار آلفای مورد
نظر  0/05کمتر می باشد بنابراین با اطمينان 95درصد می توان
گفت که مالحظات جغرافيایی بر موفقيت طرح های سرمایه
گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاثير دارد و تقریبا
 59درصد تغييرات متغير وابسته توسط متغير مزبور تبيين شده
است .با توجه به ضرایب  Betaنيز می توان گفت که متغير
مالحظات جغرافيایی به ميزان  76/8درصد سطح تبيين کنندگی
را دارا می باشد .به عبارت دیگر می توان گفت متغير مالحظات
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جغرافيایی به ميزان  76/8درصد می تواند متغير وابسته موفقيت
طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را
پيش بينی کند.
در گام آخر با استفاده از معيارها و شاخصها و ماتریس مقایسات
زوجی پرسشنامهای طراحی گردید که اهميت معيار ها و زیر
معيارها را نسبت به هم و همچنين اهميت شاخصهای هر معيار
را نسبت به هم مورد سنجش قرار میداد .در نتيجه نظرات
کارشناسان و خبره های صاحب نظر در مورد مناطق آزاد تجاری
از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و جهت محاسبه وزن معيارها
و شاخص ها وارد نرم افزار تخصصی اکسپرت چویس گردید .الزم
به ذکر است که یکی از مزایای مهم تکنيک  AHPامکان محاسبه
نرخ ناسازگاری است محاسبه نرخ ناسازگاری کمک میکند تا
پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گيرد ،هدف از سنجش پایایی
پرسشنامه درک این موضوع میباشد که ابزار اندازهگيری تا چه
حد خصيصه مورد نظر را میسنجد ،اعتماد و پایایی این پرسشنامه
استاندارد از طریق نرخ ناسازگاری سنجيده میشود یعنی در
صورتی که نرخ ناسازگاری آن بيش از( )0/1باشد پرسشنامه مجدداً
به افراد برگشت داده میشوند تا در قضاوت خود که دارای
ناسازگاری است بازنگری نمایند .در این تحقيق نيز نرخ ناسازگاری
پرسشنامههای جمع آوری شده از خبرگان و کارشناسان متخصص
در زمينه عوامل موثر موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی کشور مورد محاسبه قرار گرفت که همه
پرسشنامه ها دارای نرخ ناسازگاری مناسبی بودند بعبارت دیگر
نرخ ناسازگاری کمتر از ( )0/1برای کليه پرسشنامهها نشان دهنده
صحت و قابليت اطمينان به قضاوتهای ارائه شده میباشد .در
نتيجه بر اساس این قضاوتها وزن معيارها محاسبه گردید .که بر
حسب اوزان متغيرها و زیر متغيرهای محاسبه شده مدلسازی الزم
با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون برای پيش بينی موفقيت
طرح های سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
مي تواند صورت پذیرد .نرخ ناسازگاری نيز در معيارها طبق نتایج
بدست آمده از خروجی نرم افزار اکسپورت چویس برابر ( )/055
میباشد که مورد قبول میباشد و نتایج زیر حاصل گردید(اوزان
در شکل 1نمایش گردیده اند):
-
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محصول رتبه چهارم ،توانایی سرمایه گذار رتبه پنجم،
و مالحظات مالی نيز رتبه آخر را کسب نموده اند.
-

نتایج بدست آمده از زیرمعيارهای ویژگی های
روانشناسی سرمایه گذار بيانگر این است که دارای
قدرت ارزیابی ریسک و واکنش به آن رتبه اول را کسب
نموده و دارای توانایی مشارکت در کارگروهی رتبه آخر
را کسب نموده اند.

-

نتایج بدست آمده از زیرمعيارهای توانایی سرمایه گذار
بيانگر این است که آشنایی سرمایه گذار با بازار (یا
صنعت) رتبه اول را کسب نموده و دارای طرح کسب
وکاردقيق رتبه آخر را کسب نموده اند.

-

نتایج بدست آمده از زیرمعيارهای مشخصات محصول
و خدمات بيانگر این است که وجود مقبوليت محصول
در بازار رتبه اول را کسب نموده و دارای پتنت رتبه
آخر را کسب نموده اند.

-

نتایج بدست آمده از زیرمعيارهای مشخصات بازار
محصول بيانگر این است که اندازه قابل توجه بازار رتبه
اول را کسب نموده و تعداد رقبا رتبه آخر را کسب
نموده اند.

-

نتایج بدست آمده از زیرمعيارهای مالحظات مالی
بيانگر این است که قابليت نقدشوندگی باال رتبه اول را
کسب نموده و توجيه پذیر بودن از لحاظ اقتصادی رتبه
آخر را کسب نموده اند.

-

نتایج بدست آمده از زیرمعيارهای مالحظات جغرافيایی
بيانگر این است که وجود دسترسی آسان به امکانات و
تسهيالت رتبه اول را کسب نموده و فاصله کم محل
پروژه با دفتر سرمایه گذار رتبه آخر را کسب نموده اند.

نتایج بدست آمده از اولویت بندی عوامل موثر بر
موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی کشور بيانگر این است که مشخصات
محصول و خدمات رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن
مالحظات جغرافيایی رتبه دوم و ویژگی های روان
شناسی سرمایه گذار رتبه سوم ،مشخصات بازار
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مهمترین علت این تفاوت را ميتوان به تفاوت در جامعه های
آماری و دوره زمانی مورد بررسی و تفاوت در سرمایه گذاری های
خطرپذیر و طرح های سرمایه گذاری ،این مطالعه ها نسبت داد،
جامعه آماری این مطالعه ،شامل افراد خبره و متخصص در امر
ارزیابی طرح های سرمایه گذاری بوده است که این نيز یکی از
مزیتهای این تحقيق نسبت به مطالعات قبلی ميباشد .عالوه بر
این ،تعداد معيارهای مورد سؤال در این پژوهش ،ابتدا  44معيار
بود که  ،درحاليکه در هيچ کدام از مطالعه های قبلی ،این حجم
از معيارها مورد بررسی قرار نگرفته اند ،که این نيز در طراحی و
ارائه مدل شبکه عصبی چندالیه جهت پيش بينی موفقيت طرح
های سرمایه گذاری موثر بوده و خطای مدل را تقليل خواهد نمود.

جدول:2اولویت شاخصها از نظر اهميت

شاخص-
های بسيار
مهم

شکل )1وزن معيارها و زیرمعيارها در حالت کلی با استفاده از روش
AHP

شاخص-
های مهم

 -5نتیجهگیری
در مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای انجام شده در ایران
مشخص شد ،همانطور که نتایج دو مطالعه پيش از این تحقيق
شباهت چندانی با یکدیگر نداشتند ،نتایج این تحقيق نيز مشابه
دو مطالعه قبلی نيست .همانطور که قبال نيز گفته شد در مطالعه
اسالمی بيدگلی و بيگدلو ] ، [14معيار توانایی مدیریتی کارآفرین
باالترین اولویت را دارد و در مطالعه احمدی اول و اسالمی بيدگلی
] [50معيار بازار ،مهمترین معيار در ارزیابی طرحهای کارآفرینانه
بود و پس از آن ،معيارهای مدیریت ،مالی و محصول در درجه
اهميت بعدی قرار داشتند .این در حالی است که در این مطالعه
با توجه به اوزان بدست آمده برای هر شاخص می توان به طور
کلی از لحاظ اهميت ،شاخصها را به صورت جدول 2طبقه بندی
نمود.
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شاخص-
های
متوسط

وجود دسترسی آسان به امکانات و تسهيالت ،وجود
مقبوليت محصــول در بازار ،اندازه قابل توجه بازار،
دســترســی به نيروی انســانی مورد نياز ،قابليت
نقدشــوندگی باال ،فاصــله کم محل پروژه با دفتر
سرمایه گذار
دارای دوره عمر باال ،دارای قدرت ارزیابی ری سک و
واکنش به آن ،آشـــنایی ســـرمایه گذار با بازار )یا
صــنعت(،دارای توانایی رهبری ،دارای ســابقه کاری
مرتبط ،دارای عملکرد مناســب در زمان ،مهارت و
تجربه مدیریتی/اســتفاده از مدیران با تجربه ،وجود
نمونه اوليه از محصول ،وجود مواد اوليه در دسترس،
دارای سطح فناوری باال ،دارای مزیت رقابتی پایدار،
سهولت ورود به بازار،قدرت رقبا ،بازدهی و بازگشت
سرمایه باال ،موقعيت جغرافيایی پروژه
پرکار و با انگيزه ،توجه به هدف ،دارای مدیریت
مالی قوی ،وجود نياز به محصــول در بازار ،دارای
پتنت ،نرخ ر شد قابل توجه بازار ،کم بودن ری سک
بازار ،کم بودن ميزان تهدید در سا لهای اول ،تعداد
رقبا ،یافتن سرمایه گذاران بي شتر یا وام بانکی ،زمان
رسيدن به نقطه سربه سر

شاخص-
های کم
اهميت

دارای ا ع تمــادبــه ن فس بــاال ،وا قع ب ي نی ،دارای
تحصــيالت مرتبط ،دارای تيم بازاریابی قوی ،دارای
طرح کسب وکاردقيق

شاخص-
های بسيار
کم اهميت

دارای توانایی م شارکت در کارگروهی ،در ستکاری و
صداقت ،دقت در انجام کار ،سخت کوش و انعطا ف
پذیر ،دارای معرف قابل اعتماد ،توجيه پذیر بودن از
لحاظ اقتصادی
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نتایج بدست آمده از یافته های تحقيق ( جدول )2بيانگر این است
که شاخص های وجود دسترسی آسان به امکانات و تسهيالت،
وجود مقبوليت محصول در بازار ،اندازه قابل توجه بازار ،دسترسی
به نيروی انسانی مورد نياز ،قابليت نقدشوندگی باال ،فاصله کم
محل پروژه با دفتر سرمایه گذار بسيار مهم هستند و در موفقيت
طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
نقش بسيار زیادی داشته اند.
نتایج نشان داد شاخص های مهم این تحقيق شامل شاخص های
دارای دوره عمر باال ،دارای قدرت ارزیابی ریسک و واکنش به آن،
آشنایی سرمایه گذار با بازار) یا صنعت (،دارای توانایی رهبری،
دارای سابقه کاری مرتبط ،دارای عملکرد مناسب در زمان ،مهارت
و تجربه مدیریتی/استفاده از مدیران با تجربه ،وجود نمونه اوليه از
محصول ،وجود مواد اوليه در دسترس ،دارای سطح فناوری باال،
دارای مزیت رقابتی پایدار ،سهولت ورود به بازار ،قدرت رقبا،
بازدهی و بازگشت سرمایه باال ،موقعيت جغرافيایی پروژه می باشند
و در موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی کشور نقش مهمی داشته اند.
نتایج بدست آمده همچنين نشان داد که شاخص های متوسط
شامل شاخص های پرکار و با انگيزه ،توجه به هدف ،دارای
مدیریت مالی قوی ،وجود نياز به محصول در بازار ،دارای پتنت،
نرخ رشد قابل توجه بازار ،کم بودن ریسک بازار ،کم بودن ميزان
تهدید در سا لهای اول ،تعداد رقبا ،یافتن سرمایه گذاران بيشتر یا
وام بانکی ،زمان رسيدن به نقطه سربه سر می باشند .و در موفقيت
طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
نقش متوسطی داشته اند.
نتایج نشان داد که شاخص های کم اهميت این تحقيق شامل
دارای اعتمادبه نفس باال ،واقع بينی ،دارای تحصيالت مرتبط،
دارای تيم بازاریابی قوی ،دارای طرح کسب وکاردقيق می باشد .و
در موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی کشور جزو شاخص های کم اهميت می باشند.
نتایج همچنين نشان داد که شاخصهای دارای توانایی مشارکت در
کارگروهی ،درستکاری و صداقت ،دقت در انجام کار ،سخت کوش
و انعطا ف پذیر ،دارای معرف قابل اعتماد ،توجيه پذیر بودن از
لحاظ اقتصادی جزو شاخص های بسيار کم اهميت می باشند .و
در موفقيت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی کشور جزو شاخص های بسيار کم اهميت می باشند.
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بی تردید داشتن سرمایه الزمه رشد و توسعه اقتصادی است و
شرط ورود به ميدان فعاليتهای اقت صادی نيز در اختيار دا شتن
سرمایه و تأمين منابع مالی ضروری می باشد .راهکارهای جدید
کشورهای در حال توسعه برای رفع موانع و ایجاد بستر مناسب
جهت جذب هرچه بيشــتر ســرمایه گذاری مســتقيم خارجی
میتواند نشــان دهنده اهميت و ميزان تأثيرگذاری آن باشــد .
نظر به اینکه ســرمایه گذاری مســتقيم خارجی نقش مهمی در
تو سعه و ر شد اقت صادی ،رفع شکاف پ سانداز سرمایه گذاری،
انتقال تکنولوژی ،دانش فنی و تکنيک های جدید مدیریتی ایفا
میکند ،بنابراین ميان کشــورهای جهان رقابت شــدیدی برای
جذب آن وجود دارد و هر ک شور با توجه به موقعيت اقت صادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سياسی خود تالش می کند راه های جذب
سرمایه گذاری مستقيم خارجی را شناسایی و موانع و مشکالت
آن را برطرف نماید .یکی از راه های جذب ســـرمایه گذاری
مستقيم خارجی شناسایی عوامل تعيين کننده آن است عوامل
تعيين کننده ســـرمایه گذاری مســـتقيم خارجی متعددند و
میتوان گفت جذب آن به کل عوامل اقت صادی و در مجموع به
کل ســيســتم و ســاختارهای اقتصــادی ،ســياســی ،اجتماعی و
فرهنگی واب سته ميبا شد ،اما در هر ک شور تعدادی از این عوامل
نقش اصلی را در جذب آن بر عهده دارند و تعيين کننده اصلی
تلقی می شـــوند در یک رویکرد فراتحليلی می توان گفت که
عوامل برگزیده این تحقيق بي شتر مرتبط با شرایط سرا سری
اقتصــاد اســت نه شــرایط بومی اســتانی ،بنابراین هر چند این
تحقيق با تأک يد بر نمو نه های اســـ تانی م ناطق آزاد و ویژه
اقت صادی صورت گرفته ا ست انتظار می رود نتایج این تحقيق
در سایر ا ستانها که در این ب ستر اقت صادی اقدام به فعاليت می
نمایند مشــاهده و تأیيد گردد .با توجه به اینکه اداره ســازمان
اقت صادی در ک شور به طور متمرکز صورت می گيرد و بازگ شت
ارتباط سرمایه گذاری خارجی به عوامل اقتصادی کالن کشوری
این نتایج تحقيق را تأیيد مینماید ،به طوریکه بازتاب این تمرکز
سياستگذاری در نتایج تحقيق مشهود است ،به این معنا که هر
چند عوامل مالحظات مالی در بررســيها ملحوظ واقع شــده در
اولویت قرار نگرفته اســت و این عدم اولویت نشــان می دهد
اقتصــاد بومی نقش گســترده ای در موفقيت طرح های ســرمایه
گذاری ندارد .نکته قابل ذکر دیگری که می بایست به آن توجه
شود این است که چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای
در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمين شود سرمایه
گذاران بين المللی ميل و رغبت بيشــتری برای حضــور در این
بازارها خواهند دا شت .این امر به ک شورهای ميزبان نيز فر صت
بهره گيری از مزیتهای نســبی ،رشــد اقتصــادی ،اشــتغالزایی و
د ستيابی به دانش و فناوری روز برای توليد کاالهای رقابتی در
عرصــه بين المللی را می دهد .بنابراین تســریع جریان ورود
www.pqprc.ir
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سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای ميزبان
و سرمایه گذاران بين المللی فراهم می سازد .با توجه به آنچه
گذ شت به منظور ک سب بي شترین منفعت از طرح های سرمایه
گذاری و ســرمایه گذاری خارجی و نيز کاهش تهدیدات بالقوه
آن ،تأمين ثبات سيا سی و امنيت اقت صادی ،بهبود زیر ساختها،
وضـــع و اجرای قوانين و مقررات مناســـب الزم و ضـــروری
ا ست.بدیهی ا ست در ر شد اقت صادی ک شورها نمی توان اهميت
توجه همه جانبه به انطباق فرهنگی ،مزیتی ،رقابت منافع ملی
و...را نادیده گرفت.
مراجع
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