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 چکیده 

های تولید و تأثیرگذار بر چرخه اقتصادی و ترین مؤلفهران حوزه اقتصادی یکی از برجستهگذاری از دید بسیاری از تحلیلگسرمایه

ای از تعامل عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی های تولیدی در هر کشوری است که محصول ساز و کار پیچیدهفعالیت

-های فرآیند سرمایهبرای جذب و انباشت سرمایه از مهمترین چالشاست. فقدان بستری مناسب و همچنین عدم ارائه یک الگوی مطلوب 

گذاری با گذاری در ایران و بخصوص مناطق مرزی است. استان کرمانشاه هم به مثابه یکی از مناطق مرزی ایران در فرآیند جذب سرمایه

ای و بین المللی و نیز موانع و همچنین موانع منطقه فضای نامناسبی که عمدتا نشأت گرفته از موانع اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی

درونی و شخصی بوده، نتوانسته است در این راستا موفقیت قابل توجهی کسب نماید. در این مقاله سعی شده که ضمن اشاره به وضعیت و 

تبیین کننده سرمایه گذاری در استان ارائه  هایگذاری در استان، یک تبیین رئالیستی با استفاده از روش ترکیبی از مکانیزمفرآیند سرمایه

هایی صورت پذیرفته های کیفی، با فعاالن اقتصادی و اساتید دانشگاه مصاحبههای کمی و دادهگردد. در این زمینه عالوه بر استفاده از داده

مدت، عدم آگاهی عمیق از بازار و  دهد که نگرش وآگاهی نسبت به سرمایه گذاری مطلوب نیست، نگرش کوتاهاست. نتایج حاصل نشان می

-گذاری هستند. همچنین گرایش به سمت سرمایهگذاری همگی از عوامل مؤثر بر فرآیند سرمایهتولید و عدم آشنایی کافی با ادبیات سرمایه

طلوبی نسبت به ریسک پذیری ها غلبه دارد، و نیز نگرش مگذاریها و اوراق مشارکت، بر سایر سرمایهگذاری در  بانکگذاری به صورت سپرده

تری نسبت به شرایط فرهنگی، اجتماعی، ها تأثیر جدیوجود ندارد. به اعتقاد مشارکت کنندگان شرایط اقتصادی و عوامل خارجی و تحریم

   گذاری نداشته است.های دولت تأثیر چندانی بر سرمایهکنندگان تغییر در استراتژیسیاسی و حقوقی دارند. به نظر مشارکت
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Abstract  

Investment from the perspective of many analysts in the economic sphere is one of the 

most prominent production elements and influencing on the economic cycle production 

activities in any country, which is the result of a complex mechanism from the interaction of 

various factors such as economic, social, cultural, and political in various fields. The lack of an 

appropriate condition and also the failure to provide a desired pattern to attract and 

accumulation of capital are the most important challenges for the investment process in Iran 

particularly in the border areas. Kermanshah province as a border area has failed to gain 

significant success. In the process of attracting investment because this province has been faced 

with a inappropriate space stemming from economic, political, administrative, cultural and 

social barriers and also regional and international obstacles a well as internal and personal 

barriers. In this article, it is tried to point to the process of investing in the province by using a 

realistic explanation and a combination of explaining mechanism of investment in the province. 

In this field, in addition to the quantitative data and qualitative data, interviews with economic 

activists and professors have been used. The obtained results show that Attitude and awareness 

towards investment is not desirable, attitude is short term, there is no deep knowledge from 

market and production, and they are unfamiliar with the investment process, also tendency 

towards investment, bank profits, and participation bonds dominate over other investments and 

they do not have a favorable attitude toward risk-taking. In opinion participants economic 

conditions, external factors and sanctions are more serious effects of the cultural, social, and 

political rights. According to them the current government strategies compared to previous 

government have changed but its impact on investment is not enough. 
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 مسئلهمقدمه وبیان 

ن را موتور رشد وتوسعه اقتصادی های پویایی اقتصادی است که اقتصاددانان آترین اهرمگذاری یکی از مهمسرمایه

های مختلف اقتصادی را کلید ونیاز اصلی رشد وتوسعه ها وفعالیت(، وانباشت سرمایه در بخش081: 0931)سعیدی ومیعادی، 

گذاری به معنای زیرا سرمایه .دانند(، و از عوامل مؤثر در افزایش تحرک اقتصادی می08: 0981اقتصادی  )شاکری وسلیمی، 

منظور تولید کاالها وخدمات است و به همین دلیل این تعریف دربردارنده دو مؤلفه ریسک در زمان ها بهدر انباشت سرمایهتغییر 

سازد. عالوه بر گذاری را با عدم اطمینان مواجه میکنونی وبازدهی در آینده است که همین مورد اخیر دستیابی به عواید سرمایه

نیازمند مدیریت، میزان وتعادل خاصی از انواع سرمایه از نوع سرمایه فیزیکی، انسانی، سرمایه گذاری در یک منطقه آن سرمایه

(؛ اما این موضوع در برخی از کشورهای دنیا ویا حتی مناطق 013: 0989زاده بحرینی، مالی وسرمایه اجتماعی است )حسین

توسعه برای رونق د. به دیگر سخن، اغلب کشورهای درحالگردها روبرو میای از مشکالت وچالشای از یک کشور با پارهویژه

رو هستند، کمبود منابع ارزی، گذاری روبهبخشیدن به اقتصاد، اشتغال ودستیابی به توسعه پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه

ماندگی نیازمند تغییر قبلذا کشورها برای جبران ع. سازدگذاری را محدود میشدت منابع سرمایهکثرت جمعیت ومصرف باال به

توان به راهکارهای سنتی وکالسیک تأمین منابع های موجود هستند، چرا که نمیها، جذب ونگهداری سرمایهشکل نیازمندی

(.  امروزه جای هیچگونه تردیدی نیست 1: 0931برای پاسخگویی به نیازهای روبه تزاید وابسته بود )میرکتولی ومدانلوجویباری،

ترین راهکارهای توسعه وپیشرفت اقتصاد کشورها است، ، اعم از داخلی وخارجی، یکی از اصلیدی از منابع فعال سرمایهمنکه بهره

اما رسیدن به این وضعیت از مسیر شناخت ورفع چالش های موجود در مسیر جذب وتأمین منابع مالی ورفع کمبود سرمایه 

ن در سطوح فردی وجمعی وعوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی درکشورهای مختلف با بررسی وشناخت شرایط گوناگو

 کند.  در سطوح مختلف عبور می

-یکی از مشکالت کمبود سرمایه در برخی از نقاط ایران به موضوع واقع شدن در مناطق مرزی ودور از مرکز بودن بر می

الزمی برای انباشت سرمایه فراهم نشده است، یا اینکه روند  ازنظر وضعیت سرمایه، به نظر تاکنون بستر در اینگونه مناطق، .گردد

های غربی ومرزی ایران است، که در جهت استان کرمانشاه هم یکی از استان .گذاری از الگوی نامطلوبی برخوردار استسرمایه

جه اقتصادی وغیر اقتصادی ای از موانع ومشکالت مواگذاری از مجموعهای وروند وضعیت وفرایند سرمایهتأمین منابع سرمایه

گذاری شک رفع این موانع وحرکت در جهت ارتقاء کمیت وکیفیت منابع مالی وسرمایهباشد. بی( می0981؛ طاهری،0981)رهبر،

ها وسپس بررسی فرآیند گذاریدر استان کرمانشاه در وهله نخست نیازمند شناخت وارزیابی دقیق از وضعیت موجود سرمایه

 گذاری است.       گیری در مقوله سرمایههای تصمیمشیوه

سو ساختارهای موجود دخیل در گذاری در استان از یکمنظور تبیین علی وضعیت سرمایهلذا در همین ارتباط، ضرورت دارد به

 گذاران مورد بررسی قرار گیرند.گذاری مدنظر قرار گیرند واز سوی دیگر، دالیل رفتار سرمایهامر سرمایه

  به چه صورت بوده، ترکیب ساختاری و الگویی آن به چه صورت بوده است؟ گذاری در استانرمایهوضعیت س  -0

 اند؟گذاری استان کدمبسترهای و عوامل مولد وضعیت جاری سرمایه -1

 

 پیشینه موضوع 

وجذب گذاری )داخلی وخارجی( وارائه راهکارهایی برای رفع در مطالعات تجربی که در خصوص تحلیل موانع سرمایه

 گذاری از سوی محققان وتحلیلگران داخلی وخارجی صورت گرفته ونتایجی را در بر داشته است.  سرمایه

گذاری خارجی در ایران از دیدگاه بررسی موانع عمده سرمایه"( در پژوهشی با عنوان 0983علی سعیدی وزهرا میعادی )

در این تحقیق  اند.گذاری خارجی پرداختهفحص در موانع سرمایهوکار به تهای کسببا توجه به شاخص "گذاران خارجیسرمایه

ها نتایج وتحلیل دادهبا توجه به تجزیه اند.مورد بررسی قرار گرفته (سه ماهه)گذاران خارجی در یک مقطع زمانی کلیه سرمایه

تغال، ثبت اموال، حمایت از وکار واخذ مجوزهای الزم از قبیل: اشهای مختلف شروع کسبتحقیق نشان داده که بین شاخص

گذاری خارجی وکار وجذب سرمایهاالجرا شدن قراردادها وپایان کسبسهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزم

  رابطه معنادار وجود دارد.



  

 گذاری در منطقه آزاد چابهارعوامل مؤثر برجذب سرمایه"( هم در تحقیقی با عنوان 0981شاکری وسلیمی )

اند، وبه گذاری از طریق تکنیک مذکور پرداختهبه بررسی موانع سرمایه، AHP"ها با استفاده از تکنیک ریاضی بندی آنواولویت

های مالی در قوانین و مقررات، در اند که عدم شفافیت قوانین، ثبات در قوانین، تأمین امنیت، تعیین تشویقاین نتیجه رسیده

 شده قرار دارند.ناختههای باالی عوامل شاولویت

عوامل  "Determinants of privative investment of Fiji"(در پژوهشی تحت عنوان 2001) 0سرواتو و جایان

دسته عوامل نوکالسیکی، عوامل  9ها را به قرار داده و آن گذاری خصوصی را در فیجی موردبررسیکننده سرمایهتعیین

ها حاکی است که متغیرهای اقتصادی مورداستفاده در مدل نتایج بررسی اند.کردهگذاری وعوامل اقتصادی تقسیم سیاست

گذاری خصوصی در کشور فیجی نسبت به عوامل دیگر تأثیر گذاری دولت، اعتبارات، نرخ مبادله ...( روی رفتار سرمایهسرمایه)

انند قوانین ومقررات دولت، موقعیت سیاسی، گذاری مگذاری چون عوامل سیاستکمتری دارد و عوامل اصلی بازدارنده سرمایه

 های کاربردی آب و برق ونبود نیروی کار ماهر است.هزینه

-0998گذاری خصوصی در ایران )عوامل مؤثر بر سرمایه"نامه کارشناسی ارشد خود با عنواندر پایان (،0911برجیسیان )

گذاری خصوصی را در ایران کالن اقتصادی، عوامل مؤثر بر سرمایه ثباتی تعدادی از متغیرهایبا تأکید بر تأثیر عامل بی "(0911

گذاری بخش دولتی در در این تحقیق تأثیر متغیرهایی همچون: رشد تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه بررسی کرده است.

گذاری بخش خصوصی در ایههای زیربنایی وغیر زیربنایی، نرخ واقعی بهره و... بر سهم سرمگذاریدرآمد ملی به تفکیک سرمایه

گذاری بخش دهد که رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر سهم سرمایهدرآمد ملی آزمون شده است. نتایج نشان می

  گذاری خصوصی مثبت است.گذاری دولتی بر سرمایهخصوصی در درآمد ملی دارد و تأثیر کل سرمایه

به  "گذاری وتأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایرانموانع سرمایه"ضوع ( در پژوهشی با مو0981فرهاد رهبر وهمکاران )

دهد که عوامل مربوط به قوانین های پژوهش آنها نشان  مییافته اند.گذاری پرداختهبررسی عوامل مؤثر درکاهش امنیت سرمایه

مناسب بودن شرایط خروج سرمایه گیری مشخص در عرصه اقتصاد گذاری، فقدان استراتژی معین وستاد تصمیمومقررات سرمایه

ها ورقابت نابرابر میان بخش خصوصی ودولتی، گذاران خارجی در ایران، وجود رانتاز کشور، باال بودن ریسک برای سرمایه

ای از موانع غیراقتصادی شامل: موانع سیاسی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، بزرگ بودن دولت، عدم تعریف وهمچنین مجموعه

قانون وامنیت در تولید وتوزیع، ضعف بازارهای سرمایه ودسترسی به اطالعات درست بازرگانی، مالی، پولی واقتصادی از  مناسب

 شوند.گذاری محسوب میهای عمده برای سرمایهچالش

 Economic Security, Private Investment and  "Growth in" ای با عنوان( در مقاله0338)هلن پویرسون 

Developing Countries" رسد پرداخته است، به این نتیجه مییافته دنیا کشور توسعه 19گذاری که به مطالعه روند سرمایه

شدت تحت تأثیر ریسک سلب مالکیت، درجه آزادی شهروندی وبروکراسی قرار داشته ورشد گذاری خصوصی بهکه سرمایه

 مدت وفساد وعدم پایبندی به قراردادها در بلندمدت است.سی در کوتاهاقتصادی نیز متأثر از ریسک سلب مالکیت وتروریسم سیا

داخلی، چگونگی وی سپس با در نظر گرفتن متغیرهای نهادی غیراقتصادی همچون ثبات رهبری سیاسی، خطر بروز جنگ

 «خص امنیت اقتصادیشا»ها را که حاصل جمع آن وسیله دولت وخطر سلب مالکیتاعتنایی به قراردادها بهساالری، بیدیوان

 گذاری ورشد اقتصادی نشان داده است.کننده متغیرهای غیراقتصادی را در عملکرد سرمایهنامید، نقش تعیین

گذاری زیربنایی در بررسی موانع توسعه سرمایه"(، در پژوهشی با عنوان 0939مهرداد وفا وغالمرضا معمارزاده طهران )

 ای لیکرت استفاده نمودند.گیری موانع قانونی از ابزار پرسشنامه در قالب طیف پنج گزینههمنظور بررسی عوامل وانداز، به"کشور

نفر تعیین  011گذاری وکارشناسان این حوزه وحجم نمونه برابر جامعه آماری این تحقیق متشکل از اساتید حوزه مالی وسرمایه

های قانونی، موانع قانونی گذاری، عدم توجه به زیرساختدهد که موانع قانونی تخصیص وجذب سرمایهگردید. نتایج نشان می

المللی بانکی وقوانین گذاری، قوانین تحریمی، قوانین بینها، عدم ثبات قوانین، شفاف نبودن قانون، عدم وجود سرمایهثبت شرکت

 روند.ر میگذاری زیربنایی به شماترین موانع قانونی در اجرای موفق سرمایهعنوان مهمتجارت جهانی به

                                                             
1 . Seruvatu & Jayaan 



  

، "گذاری صنعتی وموانع آن پس از انقالب اسالمیسرمایه"نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان (، در پایان0911حمصیان )

دهنده این است که روند های پژوهش نشانیافته های صنعتی در ایران پرداخته است.گذاریبه بررسی وضعیت بخش سرمایه

توسعه از آغاز توسعه با مشکالت متعددی مواجه بوده که پس از گذشت ی از کشورهای درحالصنعتی شدن در ایران مانند بسیار

آالت دارای درصد باالیی از وابستگی گذاری در صنعت از نظر تأمین منابع مالی ومواد اولیه وماشینها توسعه وانجام سرمایهدهه

 (های داخلین دو دسته موانع درونی )عملکردها وسیاستگذاری صنعتی در ایرادر بررسی علل وعوامل موانع سرمایه است.

 های خارجی در اقتصاد کشور( شناخته شده است.گذاریعوامل ناشی از سرمایه)وبیرونی 

 
 گذاری    موانع مؤثر بر سرمایه

عواملی که گذاری در ایران، اما همچنان از گذاری ومحیط سرمایهباید اذعان نمود که باوجود اهمیت وجایگاه سرمایه

برخی از این عوامل، بنیادی وریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند  برد.اند، رنج میموجب ایجاد ناامنی در آن شده

عملکرد نامناسب  شوند.مرزی وعملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط میها، عوامل برونوبرخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت

ثباتی قوانین، عدم هماهنگی نهادها ای، بیآمیز، برخوردهای سلیقهوکراسی گسترده، رفتارهای تبعیضنظیر بور)نهادهای دولتی 

گذاری وافزایش تواند موجب افزایش عدم اطمینان در سرمایهنیز می (ها، عملکرد نهادهای انتفاعی دولتیدر اجرای سیاست

 گذاری را تحت تأثیر خود قرار دهد.سرمایه( و عملکرد طبیعی 0981رهبر، ) های جانبی تولید شودهزینه

-1قانونی واداری،  -0ای از عوامل گذاری؛ اما همچنان از پارههای قابل توجه در عرصه سرمایهایران به لحاظ دارا بودن ظرفیت

ؤثر بر ای ویا درونی مهای بیرونی ومنطقهعنوان عاملعوامل فرهنگی، به-1عوامل مربوط به دولت -9عوامل اقتصادی، 

در بین تنوع عوامل ذکرشده عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر وعوامل  اند.گذاری شناخته شده وموردبررسی قرار گرفتهسرمایه

 های مولد داشته است.گذاری در فعالیتای کمترین اثر را از حیث اثرگذاری بر ورود بخش خصوصی به سرمایهمنطقه

 

 متدولوژی تحقیق

ی مربوط هادادهلذا برای گردآوری  هستند، وفرایندی ساختاری سؤاالتاله تحقیق متضمن ترکیبی از مس با توجه به اینکه

کمی وکیفی استفاده گردیده است،  فرایندی از ترکیبی روش سؤاالتبرای پاسخگویی به وهای آماری ساختاری از داده سؤاالتبه 

های نیم ساختاریافته مطالعات میدانی پرسش . درشده استوطه استفاده آمارها نیز از مطالعه اسنادی وتهیه آمارهای مرب هیته ودر

ی هادادههای اقتصادی وبرای مقاصد تحلیلی کمی از آمارنامه ازیموردنهای اند.دادههای متمرکز مورد استفاده واقع شدهوگروه

استخراج گردیده است.  ا پاسخگویان)پاسخگویان( در گفتگو ومصاحبه ب کنندگانمشارکتها وافکار بخش میدانی از نگرش

نفری متشکل یافته از اساتید دانشگاه، نخبگان اقتصادی، فعاالن  11که با مورد مصاحبه قرار دادن جامعه آماری  بیترتنیابه

است وبرگشت پرداخته شده ها در یک فرایند رفت، به گردآوری وتحلیل دادهگذارانهیسرماوکار، مدیران اقتصادی و عرصه کسب

گراند ها با روش ها تا آنجا ادامه یافته که طبقات و ساختار نظریه مربوط به موضوع تکمیل گردد. تحلیل دادهها دادهوتحلیل

 ی باز وگزینشی ومحوری انجام گرفت. کدگذارطی  یتئور

 

  

 

 

 

 

 
 

 پدیده

یطبسترها و شرا  

هایاستراتژ  

 پیامدها علل



  

 هاتحلیل و تفسیر یافته
 گذاریهای گرایش به سرمایهزمینه . 1

اما  سود بانکی است؛ گذاری در زمینهدهد که بیشترین گرایش سرمایهشوندگان نشان میه از مصاحبهآمددستاطالعات به

گذاری در تولید تجارت وبازرگانی هست. در این میان سرمایه گذاری در زمینهسوی سرمایهها گرایش عمده بهدر سایر زمینه

درصد  11اکنون در زمان اجرای پژوهش نرخ سود بانکی نزدیک هماهمیت اندکی داشته و تنها عده قلیلی گرایش به آن دارند. 

سوی درصدی این دو طبیعی است که گرایش به 1درصد است. با توجه به اختالف  01که میزان تورم حدود است درحالی

 ها باشد.گذاری در بانکسپرده

 

 
 گذارییهسرماهای گرایش به ینهزم در خصوص کنندگانمشارکتنمودارتوزیع نظر 

گذاری در بخش مسکن وسپس گذاران به سرمایهدهنده به ترتیب گرایش باالی سرمایهها نشانهای تولیدی نیز یافتهدر زمینه

 گذاری در بخش صنعت دارند.گذاران گرایش کمتری نسبت به سرمایهبخش کشاورزی است، و دیگر اینکه سرمایه

 
 گذاری تولیدیهای گرایش به سرمایهدر خصوص زمینه کنندگانمشارکتنظر نمودار توزیع 

 



  

گذاران، محیط ها در سرمایههای مذکور را طیفی از ویژگیهای میدانی تحقیق، عوامل گرایش به حوزهحسب یافته

 گردد:دهند، که به ترتیب زیر شرح میوکار استان و اوضاع اقتصادی کالن کشور تشکیل میکسب

 مدت و زودبازده،پذیری وگرایش به اهداف سریع، کوتاهفقدان ریسک یات مردم ازجملهروح -أ

 های طوالنی مدت بیشتر است،گذاری در حوزهها وعدم تمایل به سرمایهگذاری در بانکگرایش مردم به سپرده -ب

گذاران باهدف دستیابی به سود در مدت است وسرمایهگذاری در استان کوتاهسرمایهنظران، نگرش به به اعتقاد صاحب -ت

 دهند،ها را ترجیح میگذاری در بانکترین زمان هستند، به همین دلیل سپردهکوتاه

ها، گذاری در بانکهای تولیدی وهمزمان با آن سود باالی سرمایهگذاری در بخشبا توجه به ریسک باالی سرمایه -ث

  یابند؛ها سوق میسوی بانکهای مردم بیشتر بهمایهسر

گذاری در تولید وسود باالی مدت، ریسک سرمایهشوندگان حضور همزمان سه عامل نگرش کوتاه بنابراین ازنظر مصاحبه

 های تولیدی شده است. بخش ها باعث کاهش اقبال نسبت بهگذاری در بانکسپرده

های های تولید، تحریمرویه، تورم وافزایش قیمت نهادهصادی وعدم ثبات بازار، واردات بیمشکالت مربوط به ناپایداری اقت

شود اطمینان از بازگشت سرمایه سلب گردد، از دیگر عواملی است که به گذاری که باعث میهای اخیر وامنیت پایین سرمایهسال

باشد؛ زیرا گذاری میبازار، یکی دیگر از عوامل عدم سرمایههمچنین عدم اعتماد مردم به سیستم  نمود. توان اشارهها میآن

شوندگان شود. در نهایت اینکه مصاحبه گذاری میهای با ریسک کمتر مانند سپردهنوسانات قیمت در بازار سبب گرایش به حوزه

تولیدی، صنعت و  های مختلفگذاری در بخشگذاری را در رونق پایین سرمایهفقدان تخصص ومدیریت در عرصه سرمایه

 اند.بازرگانی مؤثر دانسته

هایی مانند حوزه گذاری در بخشگذاران به سرمایهدهند که تمایل سرمایههای انجام شده هم خبر از این میاما بررسی

بازدارنده  تواند بر عواملهای دولتی از آن، بیشتر است. این امرحاکی از آن است که حمایت دولت میکشاورزی با توجه به حمایت

گذاری جهت معناداری گذاری( فائق آید وبه سرمایهگذاری در تولید، سود باالی سپردهریسک سرمایه مدت،مذکور )نگرش کوتاه

ها، به عامل همسایگی با عراق گذاری در بانکدهد. همچنین اهمیت گرایش به تجارت و بازرگانی، پس از گرایش به سپرده

ها با های مردم از حجم باالیی برخوردار نبوده و آنگذاری است. سرمایهحوزه از سرمایه مشوق اینگردد که دلیل عمده بازمی

 ها را ندارند.گذاری غیر از بانکهای مختلف سرمایههای اندک قابلیت ورود به بخشسرمایه

 

 گذاریو نوع نگرش به سرمایه ذهنیت. 2

انداز برای توسعه استان مهم است، گذاری بیش از پسند که سرمایهکنندگان در سطح متوسطی اعتقادداراغلب مشارکت

درصد نیز مخالف هستند. این امر حاکی از دو نمایی توزیع است. به نظر  11درصد از پاسخگویان با این گزینه موافق هستند،  91

 اطالعات ودارای هستند آشنا گذاریسرمایه ادبیات با"کنندگان در دو آیتم آید، در زمینه دانش واطالعات نظرات مشارکتمی

 هایبخش مقابل در زیادی پذیریانعطاف از و هستند آشنا کالن سطح اقتصاد با "و   , "هستند گذاریسرمایه برای زیادی

 گذاری آشنا نیستند.گذاران از دانش و اطالعات کافی در زمینه سرمایهاست که سرمایه حاکی از آن  "برخوردارند بازار مختلف

گذاری گذاران با ادبیات سرمایهکنندگان معتقدند که سرمایهدرصد از مشارکت 11توان گفت که نزدیک به در بررسی بیشتر می

گذاران از عملکرد هایی چون درک سرمایهها با اقتصاد سطح کالن کم است. همین امر باعث شده که در آیتمنزدیک وآشنایی آن

گذاران از بازار سطح کنندگان در دانش واطالعات سرمایهکافی نداشته باشند وبه نظر مشارکتهای مصرف اطالعات بازار وگروه

ای ریزان وحسابداران حرفههای جبران کمبود اطالعات، استفاده از مشاوران وبرنامهای نقصان اساسی پدید آید. یکی از راهمنطقه

کنند؛ اما  اعتقاد دارند که اران در مبالغ کالن از متخصصان استفاده میگذدهد که سرمایهها نشان میاست. در همین زمینه یافته

گیرد تا تر است که به نظر این امر بیشتر ناشی از شرایط کمبود مشاور متخصص نشأت میاین استفاده در سطح متوسط وپایین

 گذار از مشاوران. فقدان عالقه سرمایه

منطقه سطح بازارهای عملکرد از خوبی درك اغلب "، "هستند مندترقهعال بلندمدت گذاریسرمایه به"در سه آیتم  

اغلب  "دهند گسترش را گذاریسرمایه پرتفوی و هادارایی انواع که دارد بیشتری احتمال "و "ددارن المللیبین و ملی ای،



  

گذاری هستند واحتمال ه سرمایهتر ودارای تجربه در زمینگذاران دارای نگرشی بلندمدتکنندگان معتقدند که سرمایهمشارکت

 دارد که پرتفوی خود را افزایش دهند. دراین سه مورد عمدتًا نگرش نسبتاً متوسط و باالتر است.

 خود که دارند کنند تمایلمی قبول زیان و سود زمینه دو هر در را خود گذاریسرمایه تجربه کامل طوربههایی که آیتم 

توصیه غیر و شدههیتوص مسیر دو هر معموالً  دهند دست از را خود سرمایه است ممکن که ننددامی هرچند کنند گذاریسرمایه

ها کنندگان در خصوص این آیتمگذاران است مشارکتپذیری  سرمایهناظر بر میزان ریسک کنندمی استفاده یا آزمایش را شده

وکار و این امر شاید ناشی از این امر باشد که  فضای کسبگذاران در سطح متوسطی خطرپذیرند  عموماً عقیده دارند که سرمایه

 کند پذیر را گزینش  میگذاران ریسکخود سرمایه

 رویکرد و دارند ایپیچیده مالی هایبرنامهو  کنندمی کنترل را خود گذاریسرمایه و کنندمی گذاریسرمایه اغلبهای آیتم

کنندگان عمومًا اعتقاددارند گذاری هست مشارکتناظر بر تداوم سرمایه است وتمتفا کنندگانمصرف انواع سایر به نسبت هاآن

ای برای موضوع ندارند کنند اما به نظر برنامه مالی پیچیدهگذاران در سطحی بیش از متوسط سرمایه خود را کنترل میکه سرمایه

 کنندگان ندارند. تری نسبت به انواع مصرفو رویکرد دقیق
  

                    
 گذاریکنندگان نسبت به سرمایهنمودار نگرش مشارکت

 گذاریپذیری و سرمایهریسک

گذاری در تولید ویکی از اهداف ضمنی طرح پژوهشی حاضر نیازهای اقدام به سرمایهترین پیشپذیری یکی از مهمریسک

 کنندگان در نمودار زیر نشان داده شده است. گذاران وسایر مشارکترمایهپذیری در میان ساست. آگاهی از وضعیت ریسک

 

 

 

 



  

 

                                         
 پذیریکنندگان نسبت به ریسکنمودار نگرش مشارکت

 

 گذاریعوامل موثر بر سرمایه

گذاری در خصوص عوامل دگان در زمینه عوامل مؤثر بر فضای سرمایهکننهای حاصل از سنجش نظرات مشارکتیافته 

 01درصد در سطح خوب وبسیار خوب مؤثر هستند وکمتر از  31اقتصادی، حاکی از آن است که عوامل اقتصادی بیش از 

گذاری  ادی بر سرمایهاند ومیانگین تأثرات عوامل اقتصتر ارزیابی کردهزا در سطح متوسط وپاییندرصدتأثیرات عوامل اقتصادی

کنندگان اعتقاد دارند که عوامل اقتصادی بر جو است، یعنی میزان باالیی از مشارکت 1از  1.1بر میانگین نظرات بالغ

را در سطح زیاد و  درصد از پاسخگویان تأثیر آن 81گذاری مؤثر است. در خصوص عوامل مربوط به دولت  نزدیک به سرمایه

اند واز نظر عوامل تر ارزیابی کردهرا در سطح متوسط وپایین در صد تأثیر آن 01اند وتنها نزدیک به ردهخیلی زیاد ارزیابی ک

اند و ازنظر عوامل فرهنگی و کنندگان در سطح زیاد وخیلی زیاد ارزیابی کردهدرصد مشارکت 81قانونی واداری نیز  نزدیک به 

درصد در سطح زیاد و  13درصد درسطح متوسط و  91عوامل فرهنگی با  کنندگان بر این باور هستند کهاجتماعی، مشارکت

بیشتر  9است که کمی از نقطه میانی طیف یعنی  1از  9.1اند ومیانگین نظرات تقریب درصد در سطح  باال ارزیابی کرده 11.1

عوامل خارجی وتحریم نیز توزیع  شود.از نظراست؛ لذا تأثیر عوامل فرهنگی واجتماعی در سطح متوسط وکمی باالتر ارزیابی می

درصد  09درصد و متوسط  91درصد، زیاد با  19.1دهدکه تأثیر آن در سطح خیلی زیاد با کنندگان نشان مینظرات مشارکت

کنندگان عمومًا یعنی انتهای طیف کمتر است؛ لذا مشارکت 1از  1.1است که  1.9بر شده است، و میانگین نظرات بالغارزیابی

ای عوامل، گذاری در استان دارد. در بررسی مقایسهدارند که عوامل خارجی وتحریم تأثیر بسیار باالیی بر فضای سرمایه اعتقاد

دهد که عوامل اقتصادی وسپس عوامل خارجی وتحریم وعوامل مربوط به تولید بیشترین تأثیر را بر جو ها نشان میمیانگین

ترین تأثیر را دارند که هرچند این تأثیر نیز کمتر از عوامل فرهنگی واجتماعی کمد وکنندگان دارگذاری ازنظر مشارکتسرمایه

گذاری هستند وعمومًا تحوالت کننده جو سرمایهتوان گفت که خوشه عوامل سیاسی تعیینحد متوسط نیست. لکن در کل می

 گذاری است. سرمایهاقتصادی تحت تأثیر عوامل سیاسی وعوامل فرهنگی نیز تشدیدکننده جو نامطلوب 

 
بسیار  N Mean Std. D عوامل 

 کم

بسیار  زیاد متوسط کم

 زیاد

 58.1 32.3 8.1 - 1.6 78254. 4.4516 62 عوامل اقتصادی

 37.7 47.5 11.5 3.3 - 77071. 4.1967 61 عوامل مربوط به دولت

 32.8 41.0 18.0 8.2 - 92181. 3.9836 61 عوامل قانونی واداری

 27.4 29.0 33.9 6.5 3.2 1.04626 3.7097 62 گی و اجتماعیعوامل فرهن

 43.5 37.1 12.9 6.5 - 89670. 4.1774 62 هاعوامل خارجی و تحریم

 گذاریکنندگان در زمینه عوامل مؤثر بر  جو سرمایهجدول دیدگاه مشارکت



  

 

 

 
 گذاریمل مؤثر بر فضای سرمایهکنندگان در زمینه عوانمودار دیدگاه مشارکت

 

 گذاریوسرمایه های دولتاستراتژی

کنندگان، های دولت است، که طبق اظهارات مشارکتگذاری استراتژییکی از عوامل تأثیرگذار در فضای سرمایه

های که استراتژی ها. این در حالی استها منجر گردیده تا افزایش آنهای دولت سابق بیشتر به کاهش ارزش سرمایهاستراتژی

های دولت فعلی برخالف دولت کنندگان، استراتژیها همراه بوده است. به نظر مشارکتدولت فعلی بیشتر باثبات ارزش سرمایه

سابق بیشتر در جهت ثبات ارزش سرمایه بوده ومقدار اندکی نیز به افزایش سرمایه منجر گردیده است. به نظر، هدف اصلی 

های خود بهبودی در شرایط اند با استراتژیسرمایه است تا ثبات وکاهش؛ لذا در هر دو دولت، نتوانستهگذار افزایش سرمایه

 گذرای ایجاد نمایند. سرمایه

های دولت فعلی چهار الگو بازسازی گردید که مربوط کنندگان در رابطه استراتژیهای کیفی از افکار مشارکتدر یافته

ها و جزئیات هرکدام به ر استراتژی و میزان امید به بهبود شرایط ناشی از این استراتژی که ویژگیاست به تغییر مثبت یا منفی د

 شرح زیر است:

 
 ها در قبال ارزش سرمایهکنندگان در خصوص استراتژی دولتنمودار نظر مشارکت

 



  

 گذاریو سرمایه عوامل اقتصادی

کنندگان، تأثیر آن را در سطح متوسط و درصد مشارکت 11گذاری، بیش از ادی بر فضای سرمایهازنظر تأثیر عوامل اقتص

اند. لذا درصد از پاسخگویان آن را در سطح متوسط و زیاد ارزیابی کرده 81اند. یعنی درصد در سطح زیاد ارزیابی کرده 11

 ازحد متوسط است.توان گفت که تأثیر عوامل اقتصادی بیشمی

 
 گذاریکنندگان در خصوص میزان تأثیر تحوالت اقتصادی بر سرمایهنمودار نظر مشارکت

 

 عوامل مالی و بانکی

نوع و میزان وثیقه،  -1نرخ سود تسهیالت،  -0آیتم  1شده است. در از نظر تأثیر عوامل بانکی، چهار آیتم در نظر گرفته

های حاصل از ارزیابی نظرات شده است. یافتهشفافیت در فرایند اعطای تسهیالت در نظر گرفته -1 ثبات در مقررات بانکی و -9

های بانکی بیش از سایر دهد که میانگین نظرات آنان در زمینه تأثیر نرخ سود تسهیالت سپس اخذ وثیقهپاسخگویان نشان می

 شده است.طح زیاد ارزیابی آیتم حداقل در س 1هاست. این در حالی است که تأثیر هر آیتم

 

 
 گذاری کنندگان در خصوص تأثیر عوامل بانکی ومالی بر سرمایهنمودار درصد توزیع نظرات مشارکت

 

 



  

 گذاریو سرمایه وضعیت استراتژیکی مرزی بودن

و ازنظر هزینه گذاری، از دو دیدگاه ریسک ناشی از مرزی بودن از نظر تأثیر موقعیت مرزی بودن استان بر میزان سرمایه

های پایین ها حاکی از آن است که عامل هزینههای پایین صادرات، یافتهشده است. ازنظر هزینهپایین صادرات در نظر گرفته

های پایین صادرات، بیشتر از ریسک ناشی از مرزی بودن است. هرچند تأثیر هر دو آیتم در سطح باالیی است. در تأثیر هزینه

اند؛ اما در زمینه آیتم کنندگان این تأثیر را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردهدرصد مشارکت 11زدیک به ناشی از صادرات، ن

درصد  91اند، و نزدیک به درصد تأثیر آن را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده 11تأثیر ریسک ناشی از مرزی بودن نزدیک 

 اند.تأثیر آن را در سطح متوسط دانسته

 

 

 
 گذارتأثیر عوامل مطرح در سرمایه کنندگان درزمینهنمودار شماره: توزیع درصد نظرات مشارکت

 

 نتیجه

های کمی وکیفی واطالعات بدست آمده از مصاحبه شوندگان در های انجام شده حسب سنجش وتحلیل دادهبا بررسی

 گردد:ه گذاری در استان کرمانشاه، نتایج زیر به ترتیب تلقی میارتباط با وضعیت وفرآیند پدیده سرمای

درصد از پاسخ  19ها است، و حدودگذاری در بانکگذاران به سپردهدر استان کرمانشاه بیشترین گرایش سرمایه -0

 دهند.گذاری ترجیح میها را بر سایر انواع سرمایهگذاری در بانکدهندگان سپرده

گذاری در تری قرار دارد. در همین حوزه گرایش به سرمایهی در حوزه تولید در دسته پایینگذارگرایش به سرمایه  -1

بخش مسکن، سپس در بخش کشاورزی و در نهایت بخش صنعت بیشترین وکمترین درصد را به خود اختصاص داده 

 اند.

رایط تصمیم گیرنده؛ عمده از نظر مشارکت کنندگان، شرایط فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی وسیاسی، پولی وبانکی وش -9

 انداز تدریجی در طول زمان می باشند.ترین عوامل تعیین کننده پس



  

های مرتبط، ارائه گذاری، میزان سرمایه موردنیاز، هماهنگی وکیفیت تعامل بین دستگاهبر بودن فرایند سرمایهزمان -1

از بهره برداری از پروژه ومیزان کارآمدی اقدامات  گذار بعدگذاران، فرایند حمایت از سرمایهای به سرمایهخدمات مشاوره

 اند. گذاری در استان کرمانشاه مطرح شدهگذاری به عنوان عوامل مؤثر بر روند سرمایهنهادهای اجرایی مرتبط با سرمایه

گذاری رمایهها، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس واوراق بهادار، مرکز خدمات سها مانند بانکنقش برخی از دستگاه -1

تر ارزیابی شده است، لکن  از نظر سطح عملکرد با بررسی تر وبرجستههای دیگر پررنگو... در مقایسه با سایر دستگاه

گذاری، سازمان بورس واوراق بهادار، ترین عملکرد به ترتیب مربوط به مرکز خدمات سرمایهنظر مصاحبه شوندگان پایین

 های صدور مجوز، محیط زیست وسازمان امور مالیاتی بوده است. ها، دستگاهانکگمرک، سازمان تأمین اجتماعی، ب

گذاری از دیدگاه برخی از مشارکت کنندگان یک فعالیت حسابگرانه، از دیدگاه گروهی دیگر به عنوان یک سرمایه -1

 آید.مار میای جهت رفع نیازهای روزمره به شحرکت ارزشی و از نقطه نظر برخی دیگر نیز به عنوان وسیله

پذیری وپایین بودن ظرفیت تحمل مشارکت کنندگان به هنگام از دست دادن سرمایه که پایین بودن میزان ریسک -1

متأثر از عوامل گوناگون درونی از جمله وضعیت تأهل، جنسیت افرادو... و عوامل بیرونی چون میزان شفافیت بازار، ثبات 

 گذاری استان کرمانشاه به شمار می آیند.گذار بر وضعیت سرمایهها، تورم و... همگی از عوامل تأثیرقیمت

 

 فهرست منابع

 ( 0911برجیسیان، افسانه). نامه کارشناسی ارشد پایان .(0911-0998گذاری خصوصی در ایران )عوامل مؤثر بر سرمایه

 اقتصاد، دانشگاه شیراز.

 0جستارهای اقتصادی، دوره  .در ایران گذاریسرمایهبر امنیت  مؤثرعوامل  .(0989زاده بحرینی، محمد حسین )حسین ،

 . 011-013، صص 1شماره 

 ( 0911حمصیان، منصوره). نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، پایان .گذاری صنعتی در ایران وموانع آن پس از انقالبپایه

 دانشگاه تهران.

 ( 0981رهبر، فرهاد؛ مظفری خامنه، فرشید؛ محمدی، شاپور). مجله  .گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایرانسرمایه موانع
 .098-000، صص 80شماره  تحقیقات اقتصادی،

 ( 0931سعیدی، علی و زهرا میعادی). گذاران خارجیگذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایهبررسی موانع عمده سرمایه. 

 .111-080، سال یازدهم، شماره دوم، صص پژوهشنامه اقتصادی

 ( 0981شاکری، عباس وفریدون سلیمی).  ها با بندی آنگذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویتعوامل مؤثر برجذب سرمایه

 . 091-31، صص 11شماره ، ینامه اقتصاد پژوهش .AHPاستفاده از تکنیک ریاضی 

 ( موانع جذب سرمایه0981طاهری، ابوالقاسم ،) 10، صص 01گذاری خارجی در ایران، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره-

11. 

 ( 0931میرکتولی، جعفر ومسعود مدانلوجویباری). گذاری در شهر )مطالعه های سرمایهها وفرصتایی زمینهبررسی و شناس

 اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، .موردی: شهر گرگان(

  ( 0939وفا، مهرداد؛ معمارزاده طهران، غالمرضا). مطالعات کمی در  .گذاری زیربنایی در کشوربررسی موانع توسعه سرمایه
 .01-0م، شماره دوم، صص ، سال پنجمدیریت

 Poirson Helen, (1998) "Economic Security, Private Investment and  Growth in Developing 

Countries", IMF Working Paper WP/9814.  
 Seruvatu, E. & T.K. Jayaraman (2001) "Detrminants of privative investment of Fiji", Economics 

department reserve Bank of Fiji, Working Paper. 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/89/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c

