
هاي اقتصادي ها و سیاست فصلنامه پژوهش  
ست و ستان ، 78، شماره چهارم سال بی 229-248 صفحات ،1395 تاب  

 
 گذاري بخش خصوصی سرمایه بر مؤثربررسی عوامل 

 هاي صنعتی استان قمشهرك
 

 آشتیانی  پیمان غفاري
 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراك

p-ghafari@iau-arak.ac.ir 
 

 
 داریوش پاشوي

 )(نویسنده مسئول کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
dpashavi@gmail.com 

 
 چکیده 

اري بخش خصوصی گذ برسرمایهمؤثرها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل بررسی چالش در این تحقیق به 
یافته در این حوزه و . بدین منظور با بررسی مطالعات انجامه استاستان قم پرداخته شد هاي صنعتیدرشهرك

هاي گذاري در قالب فرضیههاي سرمایهن و فعاالن عرصه اقتصادي موانع و چالشاآوري نظرات متخصصجمع
از طریق آزمون آلفاي  ،ت پرسشنامهسؤاالی و پایایی در ابتدا پس از تعیین روای اند.اصلی و فرعی معرفی شده

هاي هایی که اعتماد بیشتري به صحت و نزدیکی پاسخ مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه  88کرونباخ ، تعداد
هاي موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش آنها می

وري شده از طریق پرسشنامه و دربخش آ مقایسه اطالعات جمع یانگین و انحراف معیار جهتدرصد، م مطلق،
به آزمون کولموگروف  هاي آماري استفاده شده است. از آزمون SPSS افزار آمار استنباطی با استفاده از نرم

ي میانگین مشاهده شده دار تعیین تفاوت معنی براي، آزمون تی تک متغیره ، نرمال بودن متغیرهاي تحقیق منظور
دست بهنتایج  بندي متغیرهاي تحقیق استفاده شده است.رتبه برايدر مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن 

شرکت  خانوارها، خارجیان، ، بازگشت سرمایه مین سرمایه،أت مواد اولیه، نشان داد که عوامل دولت، آمده
گذاري و عوامل تجارت فرامرزي، کمبود نیروي  نده و موانع سرمایههاي صنعتی به عنوان عوامل  بازدارشهرك

موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و  هاي جایگزین،وجود فرصت کار،کمبود فناوري پیشرفته،
 شوند. گذاري محسوب نمی موانع سرمایه
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 مقدمه. 1
 نبود. پذیرفته شده استاي هر جامعه گذاري به عنوان عامل تولید و رشد اقتصادي درسرمایه
هاي اقتصادي و تولیدي منجر به کندي با حتی توقف رشد اقتصادي گذاري الزم در بخش سرمایه

 دنبال خواهد داشت. ه را ب کاريبینرخ  افزایشرفاه عمومی و  له به نوبه خود کاهشئخواهد شد. این مس
لیکن بررسی مطالعات انجام شده دهد.  افزایش می گذاري راسرمایه مسئلهاهمیت توجه به  این موضوع

-بخشگذاري در سرمایه اي وجود دارند که  عمده عللموانع و که دهد  هاي گذشته نشان میطی سال

هاي ها را به سمت فعالیت را کاهش داده است. این امر به نوبه خود سرمایه هاي تولید و صنعتی
حمایت از بخش  قانون اساسی، 44 د با اجراي اصلغیرتولیدي و صنعتی سوق داده است. هر چن

تواند در هایی که بخش خصوصی می گذاري خصوصی و کاهش تصدیگري و خروج دولت از سرمایه
گذاري بخش خصوصی، باالخص در  لیکن موانع سرمایه گرفته است.بیشتري رونق  ،آن فعال باشد

گذاري  هاي اقتصادي وسرمایهی فعالیتهمچنان به عنوان معضالت اساس ،هاي تولیدي و صنعتیبخش
هاي تولید و صنعتی از بخش ويها به س سرمایه دنورنیادستیابی به علل روي  ،بنابراین دارد. وجود

هاي صنعتی استان قم انجام که تحقیق مورد نظر در شهركیی. از آنجااستاهداف اساسی این تحقیق 
واحدهاي  االختیار آنان در یا نمایندگان تامران عامل مدی صاحبان صنایع،قلمرو تحقیق شامل  ،شده است

 . استهاي صنعتی استان قم در شهرك و تولیدي
هاي مجلس شوراي اسالمی درخصوص پایش محیط پژوهش براساس آخرین گزارش مرکز

را کسب کرده است. در  10هاي کشور رتبه استان قم در بین استانش، 1394 در پاییز کسب وکار
دست آورده است. در این هرا ب 7/5هاي مورد بررسی میانگین جام شده استان قم از مؤلفهارزیابی ان

بی تعهدي  ،مالی تأمینضعف بازار سرمایه در  ،عرضه کاالهاي خارجی قاچاق در بازار داخلیبررسی 
مشکل دریافت تسهیالت از  ،ها و مؤسسات دولتی به پرداخت موقع بدهی خود به پیمانکارانشرکت

هاي استانی و نامساعدترین مؤلفه ،به ترتیب ،هاي حکومتیوجود مفاسد اقتصادي در دستگاه و هانکبا
اي صادرات و واردات مواد اولیه، تعرفه پایین کاالهاي موانع تعرفه حمل و نقل، يهارساختیضعف ز

برق،  نتأمیهاي ف زیرساختعوارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب خارجی در بازار، ض
ف نظام توزیع و عدولت و نهادهاي حکومتی و ضاز سوي قیمت گذاري غیرمنطقی محصوالت تولیدي 

هاي کسب وکار کننده به عنوان مساعدترین مؤلفهمشکالت رساندن محصوالت به دست مصرف
 .)1394 هاي مجلس شوراي اسالمی،پژوهش (مرکز شناسایی شده اند

یق که حاوي اطالعاتی از مطالعات داخلی و خارجی انجام شده یق حاضر ابتدا پیشینه تحققدر تح
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هاي بخش خصوصی در نقش سرمایهه است. سپس مبانی نظري تحقیق درخصوص آمد، استقبلی 
بخش گذاري هاي سرمایهچالش، گذاري بخش خصوصیبر سرمایه مؤثرعوامل  ،اقتصاد کشور
هاي صنعتی در وضعیت تقسیم کار فعالیت نقش و جایگاه استان قم درو  اقتصاد ایران خصوصی در

یید أشود و سپس به تگیري و روش تحقیق بیان میشود و در ادامه نیز روش نمونهنکاتی ارائه می موجود
بندي گذاري بخش خصوصی در استان قم رتبهبر سرمایه مؤثرشود. عوامل یا رد فرضیات پرداخته می

 ه پیشنهادات پرداخته می شود.بندي و ارائجمع ،پایان در ،شوند ومی
 

 پیشینه تحقیق. 2

(وزارت صنعت معدن و  ریزي و اموراقتصادي وزارت بازرگانیمعاونت برنامهدفتر مطالعات اقتصادي 
راهکارهاي  اي درخصوص موانع تولید از بعد اقتصاد کالن درکشور ومطالعه) 1386، تجارت فعلی

داده  مورد بررسی قرار مؤلفه 4 رحقیق موانع و مشکالت را ددر این ت .مندي آن انجام داده استرقابت
 : است

 .ايبیمه هاي ارزي، پولی، مالی وحوزه سیاست .1
 .هاي مبتنی بر نوآوريمؤلفه .2
 کید بر قوانینأهاي نهادي با تمؤلفه .3
  .المللهاي حوزه تجارت بینمؤلفه .4

 کند ورات موجود اشاره میمقر به قوانین و ،این مطالعه ضمن بیان علل اصلی موانع تولید
تدوین نظام مناسب توزیع  نظر در مقررات انضباطی،دیددر تج راهکارهاي رفع موانع موجود را

گذاري خارجی، حمایت  هاي صنعتی، اتخاذ پنجره واحد درخصوص سرمایه اعتبارات، تشکیل خوشه
عه تجارت الکترونیک و هاي فیزیکی الزم براي توسمقامات از تصمیمات اتخاذشده، ایجاد زیرساخت

تحقیقی  در )1389( الساداتیملک و زاده بحرینیداند. حسینی عضویت در سازمان تجارت جهانی می
هاي محیط نهادي ، پس از بازخوانی مؤلفه»گذاري و کسب و کار در ایرانموانع نهادي سرمایه«عنوان با 

در  را کسب و کار در کشور ایران گذاران و اصحابکسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه
هاي دست آمده فرضیه . سپس با استفاده از نتایج بهده استکرگیري قالب چندین متغیر ذهنی اندازه

متعددي با هدف مقایسه محیط نهادي کسب و کار در جامعه ایران با محیط نهادي کسب و کار در دو 
ها نشان . نتایج این آزمونداده استآزمون قرار یافته) مورد جامعه مرجع (کل جهان و کشورهاي توسعه

دهنده محیط نهادي کسب و کار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت هاي تشکیلدهد که مؤلفهمی
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 ) در1390سعیدي و میعادي ( د.نیافته و کل جهان در وضعیت بدتري قرار داربه کشورهاي توسعه
گذاران گذاري خارجی در ایران از دیدگاه سرمایهسرمایهبررسی موانع عمده «تحقیقی با عنوان 

هاي شاخص گذاري خارجی را  با موانع سرمایهارتباط در این تحقیق  وي .انجام داده است »خارجی
شروع کسب وکار، اخذ مجوزهاي ساخت، اشتغال، ثبت اموال، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران 

، بررسی االجرا شدن قراردادها، پایان کسب وکاري، الزمتجارت فرامرز پرداخت مالیات، اقلیت،
اخذ اي بررسی شده صرفاً بین شاخص هاز میان شاخصکه دهد نتایج تحقیق نشان می. نماید می

و مظفري خامنه فرشید رهبر،  فرهاد دار وجود ندارد. گذار خارجی رابطه معنی ات و جذب سرمایهاعتبار
را مورد  ثیر آن بر رشد اقتصادي در ایرانأگذاري و تموانع سرمایهي ا در مقاله )1386( محمدي شاپور

گذاري بر رشد اقتصادي ایران  ثیر امنیت سرمایهأشده است تا تسعی  در این مقاله .بررسی قرار داده است
ثیر مثبت أگذاري بر رشد اقتصادي ت دهند که متغیر امنیت سرمایه نتایج نشان می .مورد بررسی قرار گیرد

رابطه میان مخارج دولتی ) 1383( ریحانه گسکري و حمیدرضا حالفی ،رضا اقبالیعلی. دار دارد معنیو 
دست آمده حاکی از این است هنتایج ب .اند را مورد بررسی قرار داده گذاري بخش خصوصیو سرمایه

بارات گذاري در بخش خصوصی تابعی مستقیم از متغیرهاي تولید ناخالص داخلی و اعتسرمایه که
هاي مصرفی دولت  هزینه ،براساس نتایج موجود ،همچنین .بانکی به این بخش و مخارج دولت است

-هاي سرمایه که هزینهگذاري در بخش خصوصی ندارد، در حالیداري بر سرمایه هیچگونه اثر معنی

 نبهمن آرما شود. گذاري بیشتر میگذار خصوصی به سرمایهگذاري دولتی باعث تشویق سرمایه
 گذاري درگذاري خارجی و سهم سرمایهبررسی موانع تولید با تأکید بر بازار سرمایه، سرمایهبه  )1385(

بررسی عوامل مؤثر بر رشد سریع اقتصادي و ارتقاي از  پسپردازد. محقق  تولید ناخالص داخلی می
ب و اثر هریک از آنها و هاي قبل و بعد از انقال، به بیان وضعیت ایران در سالگذاري سطح تولید سرمایه

تقویت  ،اصالح مکانیسم حساب ذخیره ارزيکه دهد  نتیجه تحقیق نشان می پردازد. نتایج حاصل می
بازبینی تعیین قیمت انرژي و استفاده از  ،هاي مستقیم بازبینی در قانون مالیات ي،هاي اعتبار نقش مؤسسه

است. اکبر  مؤثراري بخش خصوصی گذی بر سرمایهگذاري خارج سرمایه مزایاي نسبی کشور،
گذاري صنعتی استان اي موانع نهادي سرمایه ) در مقاله1387( کشاورزیان پیوستی و علی عظیمی چنزق

اند. براي مشخص کردن وضعیت صنعت از شاخص ضریب  آذربایجان غربی را مورد مطالعه قرار داده
بهره گرفته  ش1375فوس و مسکن سال مکانی استفاده شده است و بدین منظور از سرشماري عمومی ن

نتایج حاصل  داده است. شهرستان استان را از نظر تمرکز نیروي کار صنعتی مورد بررسی قرار 12و 
وام از سوي نظام نشدن ود سرمایه و پرداخت بگذاري را کم ترین موانع و مشکالت سرمایهبزرگ
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) 1385معادن استان قزوین ( سازمان صنایع و داند. می قوانین دست و پاگیرو  روکراسی اداريوب بانکی،
گذاري در توسعه صنایع و معادن کشور و استان قزوین را مورد بررسی قرار در تحقیقی موانع سرمایه

ایجاد  دررا   خصوصی  بخش  و توسعه  گذاري سرمایه  موانع  رفع  براي  شرایط الزم  ترین مهم و دهد می
 ، در اقتصاد ملی  گر دولت و مداخله  اجرایی  هاي سازمان  تدریجی  ردنک  کوچک ، و نهادي  حقوقی  نظم

و   تدریجی  محدود کردن ، در امور تولیدي  ویژه به ،ها ها و ستانده نهاده  گذاري از قیمت  خودداري
-می  ارزي  نظام  اصالح و موجود  و سازوکارهاي  قوانین  اصالح ،و نهادها  انحصاري  هاي فعالیت  انحالل

گذاري خارجی در کشورهاي درحال پیشرفت را  ) موانع اداري سرمایه2002لومنگانزو ( و داند. موریسه
مستقیمی با  ارتباطهاي اداري  سطح هزینهکه دهد نتایج بررسی آنها نشان می .دهند مورد بررسی قرار می

ام اقتصادي و سطح خواري و رابطه معکوس با کیفیت دولت، درجه باز بودن نظمیزان فساد و رشوه
ایجاد شبکه مجازي مدون و منظم الکترونیکی براي ثبت الکترونیکی  هاي عمومی دارد. دستمزد
میزان فساد خواهد کاست. کشورهایی که داراي بیشترین مراحل  گذاري از هاي تولیدي و سرمایهفعالیت

ان کشورهایی نیستند که هم لزوماً ،اداري و دستورالعمل اداري براي ایجاد یک حرفه جدید هستند
میزان  قبل از پرداختن به تعداد وکه شود پیشنهاد می. بنابراین، ها باشند هزینه خیرها وأداراي بیشترین ت
هاي جانبی باید عوامل ساختاري و بنیادین از قبیل نظام سیاسی حاکم و قضایی کشورها  مراحل و هزینه

مقررات بازار کار براي ) 2004(زینسکا جاورچیک را مورد بررسی قرار داد. اسپاتارونو و اسمار
هرچه  که دهد ها نشان مینتیجه بررسی .داده است گذاران خارجی را مورد بررسی قرار سرمایه

باشد نه تنها احتمال  گذار بیشتر کشور میزبان نسبت به کشور سرمایه پذیري بازار کار در انعطاف
گذاري از حجم زیادي برخوردار باشد نیز  ینکه سرمایهشود بلکه احتمال ا گذاري بیشتر می سرمایه

. کنند گذاري بیشتري را جذب می ثروتمندتر باشند سرمایه تر وهرچه کشورها بزرگ .یابد افزایش می
بیشترین مانع ذکرشده ، »پذیرگذاري ریسک توسعه صنعت سرمایه«اي با عنوان  در مقاله) 2001( هلمن

داند که نبود بازار عرضه اولیه عمومی سهام نقد میرا پذیر ي ریسکگذار براي گسترش صنعت سرمایه
پذیر گذاران ریسک هاي موفق را براي سرمایهگذاري هاي خروج براي برداشت از سرمایهاستراتژي

هاي اقتصادي محلی به مثابه عوامل تعیین کننده محیط سیاستۀ در مقال )،2009کند. بلوم ( فراهم می
همکاري بین  اهمیت همفکري و مشورت کسب وکار، کوتاه بودن زمان مجوز، ،کسب و کار محلی

ی بر محیط تهاي دولتی، یارانه تشویقی، اثر مثبهاي خصوصی، همکاري بخشنهادهاي دولتی و شرکت
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میان  کارها در اي کسب و سازي خدمات عمومی و جذب خوشهاند. خصوصی کسب و کار داشته
ایالت  16 گذاري در فضاي سرمایه«عنوان تحقیقی با ) در 2009( 1یاروسی اند. هاي موفق نبودهسیاست

. 2 تر بهتر است. یافتهایالت توسعه گذاري در کیفیت فضاي سرمایه. 1 به نتایج زیر دست یافت: »هند
 ایاالت با اندازه بازار کیفیت تقریباً. 3 گذاري مساعدتر، رشد باالتري دارند. ایاالت با فضاي سرمایه

بین فضاي . ارتباطی 4 دارند. تر گذاري نسبت به ایاالت با بازار کوچک ابهی در فضاي سرمایهمش
هاي  ه شوندگان بنگا درحالی که اکثر مصاحبه. 5 شود. گذاري با محیط حقوقی مشاهده نمی سرمایه

جذب گذاري مستقیم خارجی بیشتري گذاري بهتر، سرمایه ایاالت با فضاي سرمایه، اند ه داخلی بود
 گذاري دارد. ثیر زیادي بر کیفیت فضاي سرمایهأها تکیفیت زیرساخت. 6 اند. کرده
  

 اقتصاد ایران خصوصی دربخش گذاري هاي سرمایهچالش. 2-1

  بندي شد:چنین دستهگذاري هاي سرمایهیافته در پیشینه تحقیق چالشبا بررسی مطالعات انجام
پذیرد در محیطی انجام میکار کنند بلکه ر خالء فعالیت نمیواحدهاي صنعتی د: بودن محیط کارالف. 
بندي محیط کسب رتبه در. فرهنگی است ،اقتصادي، اجتماعیمناسبات هاي موجود، از سیاست ثرأکه مت

 .باشندمی مؤثروکار عوامل مختلفی 
به دلیل تداوم  صنعت کشور: تکنولوژي صنعت کشور هاي تجاري، صنعتی وفقدان سیاستب. 

 آن، دچار رخوت تکنولوژیکی شده و درازمدت سیاست جایگزینی واردات و حمایت غیر هدفمند از
 .پذیري الزم راکسب نکرده استرقابت

صنایع  هاي کندي پیشرفت تکنولوژیکی دریکی از نشانه: وري سرانه نیرويپایین بودن بهرهج. 
ها و میان ها، بین بنگاهنولوژي در درون بنگاهتوانایی ارتباطی براي انتقال تک گیري ازبهره  .است کشور
 . هاي علمی کشور محدود استها و زیرساختبنگاه

مورد کشورهاي  للند در مطالعات روانشناسان اجتماعی مانند مک: اجتماعی موانع فرهنگی ود. 
، نقش الفت هاي قدرت وبرابر انگیزه دهد که انگیزه سازندگی درنشان می ،جمله ایران، ازمختلف

دهد که انگیزه این مطالعات نشان می .صنعتی دارد پیشرفت اقتصادي و سازندگی و توسعه و ی درساسا
خصوصی)  -قدرت  -برابر آن انگیزه قدرت فردي (انگیزه  در ورمان ضعیف وـکش ی درـسازندگ

 .شدید است
هاي صنعتی ن تشکلفقدا ،فرهنگ داللیتوان به  میموانع ساختاري : از جمله موانع ساختاريهـ. 

1. Yarousi   
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تکنولوژي با  علم وارتباط قطع  ،ولت به صنعتوابسته نبودن دوابستگی صنعت به دولت و  ،غیردولتی
معادن استان  تضاد سازمانی (سازمان صنایع و تعارض و ،، بوروکراسینگرش ابزاري به کارکنان ،صنعت
 .)5: 1385 قزوین،
دولت اتخاد و در مواردي نیز به قانون از سوي یی که هاها و استراتژيسیاست: قوانین و مقراراتو. 

 و تغییرات مکرر در قوانین .شوند، باید از یک ثبات نسبی و پایدار برخوردار باشندیا مقررات تبدیل می
 .)56-57: 1387 کند (دشتی،بدترین ضربه را بر امنیت اقتصادي کشور وارد می مقررات
هاي سیاستی مثل سیاست دن اصالحات اقتصادي در زمینهبه تعویق افتا: هاي اقتصاديچالشز. 

قانونی موجب شده است  و بانکی، اشتغال، درآمد، تجاري یا ساختاري، فناوري و مالی، سیاست پولی
تکامل این بخش را براي رویارویی با  و توسعه و وارد شود صنعت تا فشارهاي غیرمعمول بر بخش

 .)10: (همان رو بسازدهت جدي روبمشکال و هاي جهانی شدن با موانعچالش
نشان توجه به سبک و سیاق زندگی خانوارهاي کشور  :هاي کاذب سودآوريوجود فرصتح. 

نقد، طال ه دهند سهم باالیی از دارایی خود را به صورت وجو که بسیاري از خانوارها ترجیح می دهد می 
-سرمایه، بی ز ناشناخته بودن بازارهاي مالی وا مسئلهاین  .و زیورآالت قیمتی، فرش و ... نگهداري کنند

 ).152: 1385 (بیدگلی و بیگدلو، گیرد ت میئاعتمادي به آینده و نداشتن پشتوانه و امنیت و اجتماعی نش
کاالهاي خارجی: سیل ورود کاالهاي خارجی و وارداتی عرصه را برکاالهاي داخلی محدود ط. 

اخلی، اثبات منزلت اجتماعی، وجود ذهنیت منفی در اند. کاهش تدریجی کیفیت محصوالت د کرده
توانند در گرایش  کنندگان نسبت به محصوالت داخلی و برخی مشکالت ساختاري می میان مصرف

 .)153-159: 1374 باشند (سلطانی، مؤثرکنندگان کاالهاي خارجی  مصرف
 سیاسی و اقتصادي اجتماعی، هاي چهارگانه فرهنگی، امنیت در حوزهگذاري:  امنیت سرمایهي. 

 .)58-62: 1385 ي،عبیر( آوردمیو کیفی مختلفی را به حرکت در  متغیرهاي کمی (فاسا)
گذاري، ایفاي وظایف  سیاستاندازه دولت: بزرگ بودن دولت، سبب ضعیف شدن ك. 

 .)14: 1386 شود (رهبر، مظفري خامنه و محمدي، می و افزایش فساد مؤثر، اعمال نظارت حکومتی
بین بردن انگیزه  ترین تأثیر آن ازگذاري: اصلی مجوزهاي سرمایه یندهاي صدورفرال. 

کند می گذاري فراهم و کاهش سرمایه نهایت زمینه را براي فرار سرمایه  گذاران است که در سرمایه
 .)96-98 :1387و عظیمی چنزق، (پیوستی 
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 روش تحقیق . 3

  88 از طریق آزمون آلفاي کرونباخ، تعداد ،پرسشنامهت سؤاالدر ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی 
هاي آنها هایی که اعتماد بیشتري به صحت و نزدیکی پاسخ مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه

هاي موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع انتخاب گردید. در این بررسی از روش ،رفت می
وري شده از طریق آ به منظور مقایسه اطالعات جمععیار درصد، میانگین و انحراف م فراوانی مطلق،
هاي آماري استفاده شده  از آزمون SPSSافزار  بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم پرسشنامه و در

تعیین به منظور ، آزمون تی تک متغیره، نرمال بودن متغیرهاي تحقیق برايآزمون کولموگروف  است.
بندي رتبهبراي اهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن داري میانگین مش تفاوت معنی

 متغیرهاي تحقیق استفاده شده است.
مورد  88 تعداد تعیین نمونه مورد نیاز از روش کوکران استفاده شده است که پس از محاسبه،براي 

     جهت مطالعه پژوهش حاضر در نظر گرفته شد. 
 

   )1( 
 

 پرسشنامه. 4

-هاي افراد پاسخویژگیبه تی است که سؤاالبخش طراحی شده است. بخش اول شامل  2شنامه در پرس

پردازد. بخش دوم  سابقه کار و گروه صنعتی که در آن فعالیت دارند می دهنده نظیر میزان تحصیالت،
 که به صورت طیف لیکرت طراحی شده است. استت نیز مربوط به فرضیات تحقیق سؤاال

 

 پایایی پرسشنامه و روایی. 4-1

 
)2(                                   

   
 

جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که براساس نتایج 
 .استت پرسشنامه از روایی و پایایی برخوردار سؤاالحاصل 

88
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α ،ضریب آلفاي کرونباخ k  تسؤاالتعداد، 
2
iS  سؤالواریانس i  ،2امσ  واریانس مجموع کلی

 .تسؤاال
تن از متخصصان امر قرار گرفت که عدد  10پرسشنامه بین  10ضریب آلفاي کرونباخ که با توزیع 

 دست آمد.ه ب 0,864
 ددکه ع پرسشنامه بین واحدهاي تولیدي استان توزیع شد 12ضریب آلفاي کرونباخ که با توزیع 

 دست آمد.ه ب 0,878

 
 هاي تجزیه  و تحلیلروش. 5

درصد، میانگین  هاي موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق،در این بررسی از روش
افزار  بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم مقایسه اطالعات استفاده شده است. در برايو انحراف معیار 

SPSS آزمون تی تک متغیره در  اسمیرنوف، تی تک متغیره –کولموگروف ري هاي آما از آزمون)
هاي تعریف شده پژوهش ست که در فرضا شود این درحالی به شکل دو دنباله ارائه می spssافزار نرم

به صورت آزمون دو  دست آمده در معیار تصمیمه رقم ب ،بر این اساس )فرض یک دنباله از نوع راست
تقسیم و سپس تحلیل انجام  2محاسبه این مقدار بر عدد صحت بنابراین، به منظور  .ودشدنباله ارائه می

 آزمون فریدمن استفاده شده است.نیز از ) و 1391 منی،ؤ(م شود می
 

 هاي تحقیق فرضیه. 6
 است. مؤثرگذاري بخش خصوصی  مشکالت ایجاد شده از جانب  دولت بر کاهش سرمایه -

 است مؤثرگذاري بخش خصوصی  برکاهش سرمایهمشکالت تهیه مواد اولیه  -

 است.  مؤثرگذاري بخش خصوصی  مشکالت مربوط به تامین سرمایه بر کاهش سرمایه -

 مؤثرگذاري بخش خصوصی  بر کاهش سرمایه  واحدهاي تولید نسبت به بازگشت سرمایه یاطمینانبی -
 است. 

 است.  مؤثروصی گذاري بخش خص موقعیت جغرافیایی منطقه برکاهش سرمایه -

 است.  مؤثرگذاري بخش خصوصی  کمبود فناوري پیشرفته در خط تولید بر کاهش سرمایه -

 است.  مؤثرگذاري بخش خصوصی  کمبود نیروي کار متخصص برکاهش سرمایه -

 است.  مؤثرگذاري بخش خصوصی  هاي جایگزین برکاهش سرمایهوجود فرصت -
 است.  مؤثرگذاري بخش خصوصی  مایهعوامل و تصمیمات خارجی بر کاهش سر -
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 .است مؤثرگذاري بخش خصوصی  مسائل ومشکالت مربوط به تجارت فرامرزي در سرمایه -
 است.  مؤثرگذاري بخش خصوصی  هاي ایرانی بر سرمایه ه تفکر و فرهنگ خانواد -

 است.  مؤثرگذاري بخش خصوصی  هاي ایرانی در کاهش سرمایه ه تفکر و فرهنگ خانواد -

 
 هاي پژوهش یافته. 7

اسمیرنوف، جهت بررسی و تجزیه و  -ها بر مبناي آزمون کلموگروف مؤلفهبه دلیل نرمال بودن توزیع 
 هاي پارامتریک استفاده شده است.  ها از آزمون تحلیل داده

 
 آزمون تی تک متغیره. 7-1

توسط) است با میانگین (م  3که در این پژوهش   آیا میانگین برآورد شده که خواهیم بدانیم می
نام سطح ه دست آمده محکی بههاي ب ) همخوانی دارد یا خیر؟ در پاسخµ0 جامعه (مقدار معلوم

 H0 ، فرضیه 05/0 تر بودن ازصورت کوچک دست آمده است که دره ب p-valueداري یا  معنی
 شود.  صورت رد نمی آزمون رد و در غیر این

 :زیر است هاي پژوهش به صورت فرضیه در ضمن فرض صفر و مخالف صفر همه 
 ≤3        µ0  3و    µ0>  
 

 ها . بررسی فرضیه7-2
- H0:≤3    µ0  نیست.   مؤثرگذاري بخش خصوصی   عامل مورد نظر در کاهش سرمایه 

- H1: 3   µ0>  است.   مؤثرگذاري بخش خصوصی  عامل مورد نظر در کاهش سرمایه 
 

 (متغیرهاي فرعی) هریک از آنها در یک نگاه ل. نتایج فرضیات و عوام1جدول  

ف
دی

ر
 

 شماره فرض
تأیید یا 

 رد فرض
 تی آماره متغیر

(معیار 
تصمیم) با 

تقسیم 
اعداد 
SPSS  2بر 

تأیید یا 
 رد

1 
 تأیید عامل دولت

 ییدأت 0005/0 567/3 اخذ مجوزات الزم

2 
گذاري دولت  در ایجاد سرمایه

 واحدهاي تولیدي
 رد 327/0 45/0
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 ییدأت 029/0 918/1 گذاري دولتیقیمت 3

 ییدأت 0 622/5 هاي دولت در تعیین نرخ ارزسیاست 4

 ییدأت 0 248/6 افراد اعطاي امتیازات به برخی از 5

 رد 071/0 48/1 گذاريامنیت سرمایه 6

 ییدأت 0 422/9 هاي مالیاتیهزینه 7

 ییدأت 0 853/11 ثباتی قوانین ومقرراتبی 8

9 

 تأیید مواد اولیه

 ییدأت 000/0 798/12 قیمت باالي مواد اولیه

 ییدأت 005/0 682/2 وابستگی به مواد اولیه وارداتی 10

 ییدأت 000/0 006/4 هاي حمل ونقل مواد اولیههزینه 11

 رد 468/0 081/0 مواد اولیه در داخلنشدن تأمین  12

 ییدأت 000/0 841/14 نوسانات قیمت مواد اولیه 13

14 
 تأیید تأمین سرمایه

مشکالت اخذ و دوره بازپرداخت 
 وام

 ییدأت /000 523/6

 ییدأت /000 337/10 هاي زیاد براي تأمین مالینیاز به وثیقه 15

16 

 تأیید بازگشت سرمایه

 ییدأت 000/0 598/9 قیمت تمام شده محصوالت تولیدي

 ییدأت 000/0 211/4 دتعدم امکان قراردادهاي بلندم 17

 ییدأت 000/0 786/3 ریسک عدم فروش 18

 ییدأت 001/0 173/3 هاي مشتریانبرگشت چک 19

 رد 371/0 -332/0 کالهبرداري در معامالت 20

21 
موقعیت 

 جغرافیایی منطقه
 رد

مشکالت حمل و نقل کاالي تولید 
 شده  به مراکز مصرف

 رد 459/0 103/0

22 
ها (سیستم حمل ساختکیفیت زیر

 ونقل مانند جاده، ریل و...)
 ییدأت 304/0 -516/0

 ییدأت 002/0 -938/2 تقاضاي درون استانینبود  23

24 
هاي وجود فرصت

 جایگزین
 رد 5/0 0 هاي جایگزینوجود فرصت رد

25 
کمبود فناوري 

 پیشرفته
 رد

-انتقال فناوري از خارج به سرمایه

 گذاران خصوصی
 رد 180/0 -92/0

26 
 رد کمبود نیروي کار

 رد 262/0 64/0 کمبود نیروي کار متخصص

 ییدأت 045/0 72/1 هزینه استخدام و اخراج 27

28 
 تأیید خارجیان

 ییدأت 000/0 695/8 المللیهاي بینتحریم

 ییدأت 047/0 -7/1 عرضه کاالهاي خارجی قاچاق 29
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 رد 467/0 -084/0 رقابت با کاالهاي خارجی 30

31 

 رد تجارت فرامرزي

هاي مرتبط با صادرات کاال هزینه
-(هزینه تهیه اسناد و مدارك، هزینه

هاي اداري گمرکات و فنی، هزینه
 هاهاي پایانه

 رد 260/0 647/0

32 

زمان الزم جهت انجام امور مورد نیاز و 
سازي اسناد در صادرات و آماده

واردات (بارنامه، گواهی مبدأ، ترخیص 
 مرکی و..)گ

 ییدأت 026/0 983/1

 رد 281/0 583/0 موارد مرتبط با حمل و نقل 33

 تأیید خانوارها 34
هاي ایرانی به خانوادهبی میلی 

 خرید کاالهاي داخلی
 ییدأت 017/0 -164/2

35 

-شرکت شهرك

 هاي صنعتی
 تأیید

نحوه تعامل وهمکاري اولیه شرکت 
هاي صنعتی با مدیران واحدها شهرك

 هاي آنانتأمین نیازمنديدر 

 رد 335/0 429/0

36 
شروع فعالیت براي هاي مرتبط هزینه

 هاي صنعتیدر شرکت شهرك
 ییدأت 000/0 907/3

37 
ها پس از خدمات شرکت شهرك

 اندازي واحد تولیديتولید و راه
 رد 208/0 818/0

38 
هاي ها (سیستمکیفیت زیرساخت

 ارتباطی و مخابراتی)
 رد 217/0 786/0

39 
رسانی، ها (آبکیفیت زیرساخت

 توزیع آب و برق و گاز)
 ییدأت 000/0 69/3

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
 ها فرضیه

- H0    .رتبه همه متغیرها با هم یکسان است : 
- H1.حداقل رتبه دو متغیر باهم یکسان نیست : 

  به دست آمده 0و  109/129 برابر با ،به ترتیب ،داري آن با توجه به اینکه آماره آزمون و معنی
گذاري  شود و این بدان معناست که رتبه عوامل بر کاهش سرمایه به شدت رد می  H0فرضیه  ،است

را به ترتیب  مؤثرتوان عوامل  ها می بخش خصوصی به یک میزان نیست. با توجه به ستون میانگین رتبه
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 ثیر) نام برد.أ(ستون رتبه ت زیر
 عوامل اصلی تحقیقدي بنرتبه .2جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 اتگیري و پیشنهاد نتیجه. 8
گذاي بخش خصوصی  عواملی بودیم که در سرمایهدر پژوهش حاضر به دنبال دستیابی و شناسایی 

شوند. با توجه به اهمیت موضوع  هاي این بخش شناخته میثیرگذار بوده و به عنوان موانع و چالشأت
ن و فعاالن عرصه اقتصادي اآوري نظرات متخصصدر این حوزه و جمعتحقیقات پیشین بررسی  ابتدا با

 اند.هاي اصلی و فرعی معرفی شدهفرضیه گذاري در قالبهاي سرمایهموانع و چالش

ت پرسشنامه و انتخاب حجم نمونه، از میان سؤاالدر ادامه، پس از تعیین روایی و پایایی 
رفت انتخاب گردید. در این  هاي آنها میهایی که اعتماد بیشتري به صحت و نزدیکی پاسخ پرسشنامه

درصد، میانگین و  توزیع فراوانی مطلق، هاي موجود در آمار توصیفی نظیر جداولبررسی از روش
در ادامه ضمن مقایسه میانگین  .وري شده استفاده شدآ ف معیار جهت مقایسه اطالعات جمعانحرا

  بندي متغیرهاي تحقیق از آزمون فریدمن بهره گرفته شد.مشاهده شده با مقدار واقعی، جهت رتبه

 رتبه ها میانگین رتبه (متغیرها) عوامل

 1 15/9 مین سرمایهأت
 2 19/8 مواد اولیه

 3 67/7 دولت
 4 07/7 واحدهاي تولید نسبت به بازگشت سرمایه یانناطمی بی

 5 55/6 خارجیان
 6 19/6 هاي صنعتیشرکت شهرك

 7 02/6 نیروي کار
 8 94/5 تجارت فرامرزي

 9 69/5 هاي جایگزینفرصتوجود 
 10 59/5 فناوري پیشرفته در خط تولید

 11 10/5 موقعیت جغرافیایی منطقه

 12 83/4 خانوارها
 88 تعداد نمونه

 109/129 آماره آزمون

Df 11 

P.VALUE 000/ 
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 گیري نتیجه. 8-1
گذاري این فرض  کالت ایجادشده از جانب دولت بر کاهش سرمایهدر مورد فرضیه اول مبنی بر مش -
هاي دولت در شروع کسب و کار، سیاست براياخذ مجوزات الزم از مراکز دولتی  .یید شده استأت

ثباتی قوانین و مقررات و  هاي مالیاتی و بی تعیین نرخ ارز، اعطاي امتیازات به برخی از افراد، هزینه
اند  یید شدهأگذاري بخش خصوصی ت درکاهش سرمایه مؤثربه عنوان عوامل  هاي دولتیگذاري قیمت

گذاري به  هاي دولت در ایجاد واحدهاي تولیدي و امنیت سرمایهگذاري ولی عواملی چون سرمایه
در این  مؤثربندي عوامل اند. با رتبه یید نشدهأگذاري بخش خصوصی ت عنوان عوامل کاهش سرمایه

به  ،هاي مالیاتی هاي دولت در تعیین نرخ ارز و هزینهسیاست قوانین و مقررات، ثباتی فرضیه عامل بی
گذاري دولت در ایجاد  سرمایه گذاري بخش خصوصی دارند. بیشترین اثر را در کاهش سرمایه ،ترتیب

گذاري بخش خصوصی  اثرترین عوامل در سرمایه گذاري دولتی به عنوان کمقیمت واحدهاي تولیدي و
 ه است. شناخته شد

گذاري  در کاهش سرمایه مؤثردر مورد فرضیه دوم مشخص گردید که این عامل یکی از عوامل  -
عامل و متغیر فرعی است که هر یک  5شود. این عامل اصلی دربرگیرنده  بخش خصوصی محسوب می

تگی به وابس است. عواملی چون قیمت باالي مواد اولیه، مؤثرگذاري  به نوعی در شناخت عوامل سرمایه
 مؤثرمواد اولیه و نوسانات قیمت مواد اولیه به عنوان عوامل  هاي حمل ونقل و مواد اولیه وارداتی، هزینه

گذاري  اثر در کاهش سرمایه مواد اولیه در داخل به عنوان عامل بینشدن مین أیید و عامل تأو مورد ت
عامل نوسانات قیمت که ردید بندي این عوامل مشخص گ با رتبه بخش خصوصی نشان داده شده است.

گذاري بخش خصوصی در رتبه بعدي قیمت  مواد اولیه در باالترین رتبه و بیشترین اثر در کاهش سرمایه
 باالي مواد اولیه، وابستگی به مواد اولیه وارداتی قرار دارند.

 ،صوصیگذاري بخش خ امل کاهش سرمایهبه عنوان یکی از عو مین سرمایه أفرضیه سوم مبنی بر ت -
مشکالت اخذ و دوره  :عامل سنجیده شده است با دوفرضیه این  قرار گرفته است.  ییدأت مورد

عمل آمده مشخص ه مین مالی که با بررسی بأهاي زیاد براي ت نیاز به وثیقه بازپرداخت وام و تسهیالت و
صوصی گذاري بخش خ در کاهش سرمایه مؤثرهریک از عوامل فوق به عنوان عوامل که گردید 

از طرفی  است.روند پرداخت تسهیالت بسیار طوالنی که اند  باشند. تولیدکنندگان اعالم داشته می
هاي سنگین امکان دریافت تسهیالت را تا حد زیادي ناممکن ساخته است. تسهیالت  دریافت وثیقه

یمت مواد هاي متعدد تولیدکنندگان نیست که یکی از این عوامل افزایش مداوم قپاسخگوي درخواست
 باشد. هاي برگشتی مشتریان و زمان طوالنی پرداخت تولیدات فروش رفته می اولیه، چک

گذاري بخش خصوصی این  در کاهش سرمایه ثیر بازگشت سرمایهأبا بررسی فرض چهارم مبنی بر ت -
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وامل ایم که ع عامل فرعی مورد سنجش قرار داده 5یید قرار گرفته است. عامل فوق را با أعامل موردت
قراردادهاي بلندمدت، ریسک عدم فروش، برگشت منعقد نشدن قیمت تمام شده محصوالت تولیدي، 

اثر در  عامل کالهبرداري در معامالت به عنوان عامل بی اثر و هاي مشتریان به عنوان عوامل پرچک
ن مواد اولیه میأگذاري شناخته شده است. نوسانات قیمت مواد اولیه و نیز وابستگی به ت کاهش سرمایه

ها درصورت ثبات قیمت . بنابراین،دانند ثیرگذار میأدر قیمت تمام شده محصوالت تولیدي ترا وارداتی 
توان به افزایش تولید، کاهش می ،مین مواد اولیه وارداتیأها) و نیز سهولت در ت(کاهش نرخ رشد قیمت

سبب قراردادهاي بلندمدت به شدن ن دقعمن ریسک بازگشت سرمایه و رونق کسب و کار امیدوار بود.
در عین حال،  شود.بینی بازار به عنوان عامل اثرگذار شناخته می نوسانات قیمتی و عدم امکان پیش

گذاري بخش خصوصی  به عنوان عوامل اثرگذار در کاهش سرمایهکه هاي مشتریان برگشت چک
برگشت  ،در نهایت ،م وکاهش فروش، سودآوري ک کاهش تولید،امر  نعلت ای .شود محسوب می

عامل کالهبرداري در معامالت به نظر تولیدکنندگان و مدیران واحدهاي  .استهاي صادر شده چک
با  شود. گذاري بخش خصوصی محسوب نمی تولیدي به عنوان عامل اثرگذار در کاهش سرمایه

واد اولیه به عنوان این فرض عامل نوسانات قیمت مواد اولیه و قیمت باالي م مؤثربندي عوامل  رتبه
 .اندلحاظ گردیدههاي نخست  رتبهداراي اثر  عوامل پر

یید این أگذاري: نتایج حاصل عدم ت ت جغرافیایی منطقه به عنوان عامل کاهش سرمایهیموقع ثیرأت -
کنند. استان قم به لحاظ قرارگیري در شاهراه مواصالتی کشور و دسترسی به بازارهاي  فرض را بیان می

تقاضاي درون استانی به عنوان عامل اثرگذار نبود صرفی پتانسیل خوبی دارد. از طرفی عامل بزرگ م
سازي مناسب صورت  بایست در این خصوص فرهنگ که می یید قرار گرفته استأفرض فوق، مورد ت

 پذیرد. 
 الًاحتماة عمل آمده هاي جایگزین تولید یکی از فرضیاتی است که براساس تحقیقات بوجود فرصت -

هایی نظیر گذاري بخش خصوصی باشد. فرصت یکی از عوامل کاهش سرمایهست توانشد می داده می
و...(بیدگلی و بیگدلو،  گذاري در بورس، خرید سکه طال، خرید ارز ها، سرمایهگذاري نزد بانکسپرده
کالت فعلی با مشکه یید نشد. تولیدکنندگان معتقدند أبررسی عامل فوق تپس از ). ولی 152: 1385
مند به فعالیت در امر تولید بوده و از دولت درخواست رفع مشکالت موجود جهت رونق کسب  عالقه

 اند.  وکار و استفاده از قانون پولشویی جهت حذف درآمدهاي کالن غیرتولیدي را داشته
انع عنوان مهثیر عامل مشکل دستیابی به تکنولوژي روز از خارج که این عامل بأت فرض ششم، -

اي اعتقاد داشتند که تجهیزات ساخته شده داخل قابل رقابت با نوع  عده یید نشد.أگذاري ت سرمایه
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خارجی آن بوده و در زمینه تکنولوژي وابستگی چندانی وجود ندارد. در این زمینه فعاالن در عرصه 
ند و تولیدکنندگان گذاري این فرض داشت تولیدات فلزي و نساجی، اعتقاد بیشتري مبنی بر مانع سرمایه

گذاري محسوب  که عوامل تکنولوژي مانع سرمایهمحصوالت غذایی و شیمیایی بیشتر اعتقاد داشتند 
 شود. نمی

گذاري عامل منفی  فرض عامل نیروي انسانی متخصص به عنوان یکی از عوامل کاهش سرمایه -
هاي  دن استان قم و دانشگاهتوان به جوان بواز علل عمده آن می  شود. گذاري محسوب نمی سرمایه

که . درخصوص هزینه استخدام واخراج نیز تولیدکنندگان اعتقاد داشتند مانند اینهاست متعدد صنعتی و
پذیرد هزینه  صورت رایگان انجام میه با توجه به اینکه نیروي کار آنان از طریق مراکز کاریابی و ب

مدت انجام شده و تسویه کامل در پایان  هاي کوتاهاز طرفی با توجه به قرارداد. شوند خاصی متحمل نمی
 شوند. هاي متعدد و خاصی نمی قرارداد از لحاظ اخراج نیز شامل هزینه

عامل خارجی: عوامل تحریم و عرضه کاالهاي خارجی قاچاق به عنوان عوامل اثرگذار در کاهش  -
اند.  گذاري محسوب شده ثیر در سرمایهأتگذاري و عامل رقابت با کاالهاي خارجی بی سرمایه

هاي  اند که تحریم فلزي و شیمیایی اعتقاد بیشتري داشته ی،یغذا تولیدکنندکان محصوالت نساجی،
اند  کنندگان اعتقاد داشتهدرصد شرکت 70 گذاري داشته است. سرمایه المللی اثرات منفی در رشد بین

عوامل عرضه  دارد. در این خصوصخیلی زیاد)  (زیاد و اي ثیر عمدهأالمللی ت هاي بین که تحریم
 54 کاالهاي خارجی قاچاق و رقابت با کاالهاي خارجی به عنوان عوامل اثرگذار شناخته نشده است.

در این بین عموم  .اند کنندگان اثر کاالي خارجی قاچاق را کم و خیلی کم اعالم داشتهدرصد شرکت
گذاري بخش  قاچاق به عنوان مانع سرمایه اند که کاالي خارجی فعاالن صنایع نساجی اعتقاد داشته

 اند.  را بی اثر اعالم کرده شود ولی تولیدکنندگان صنایع غذایی و فلزي آن خصوصی محسوب می
گذاري بخش خصوصی  فرض دهم مبنی بر اینکه تجارت فرامرزي به عنوان تنگنا  و چالش سرمایه -

مورد  کند. عامل زمان الزم جهت انجام امور را رد می فرضدست آمده این ه نتایج ب .شود محسوب می
 (بارنامه، گواهی مبدا، ترخیص گمرکی و..) متغیر سازي اسناد در صادرات و وارداتنیاز و آماده

 گذاري بخش خصوصی ندارند.  ثیري بر سرمایهأو سایر عوامل تبوده است اثرگذار 
کاالهاي داخلی به عنوان یک عامل منفی  نخریدنفرض یازدهم، تمایل و اعتقاد خانوارهاي ایرانی به  -

درصد تولیدکنندگان صنعت نساجی عدم تمایل خانوارهاي  60یید شده است. أگذاري ت در سرمایه
درصد فعاالن  73اند. اما سایر صنایع باالخص ایرانی را به خرید کاالهاي داخلی زیاد و بسیار زیاد دانسته

رصد صنایع فلزي اعتقاد دارندکه خانوارهاي ایرانی د 88 درصد صنایع شیمیایی،76 صنایع غذایی،
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  .تمایل به خرید کاالهاي ایرانی دارند
ساز و چالشی جهت هاي صنعتی به عنوان یکی از عوامل مشکلشرکت شهرك فرض دوازدهم: -

هاي صنعتی است. نحوه تعامل وهمکاري اولیه شرکت شهركو تأیید شده گذاران بوده  جذب سرمایه
اندازي ها پس از تولید و راههاي آنان، خدمات شرکت شهركمین نیازمنديأواحدها در ت با مدیران

عامل به عنوان مانع  3هیچیک از هاي ارتباطی و مخابراتی) (سیستم هاواحد تولیدي، کیفیت زیرساخت
 برق و گاز) وو توزیع آب و رسانی (آب هایید نشده است لیکن کیفیت زیرساختأگذاري ت سرمایه

گذاري در بین  موانع سرمایهازجمله هاي صنعتی شروع فعالیت در شرکت شهركبراي هاي مرتبط هزینه
درصد متوسط و 47هاي ارتباطی و مخابراتی تولیدکنندگان بوده است. درخصوص کیفیت زیرساخت

زیع رسانی، توها (آبوضعیت زیرساخت اند. درصد را نامناسب ذکر کرده 25را مناسب و  درصد آن21
را مناسب و  درصد آن41 ،اند وضعیت نامناسبی وجود دارد درصد اعالم داشته 43برق و گاز)  و آب
گذاري محسوب  منفی در جذب سرمایهی عاملکه اند. در مجموع  را مناسب اعالم کرده درصد آن16
 ر گرفته است.یید قراأشروع فعالیت نیز به عنوان عامل اثرگذار مورد تبراي هاي مرتبط  هزینه شود. می

 
 تپیشنهادا. 8-2

هاي اولیه صدور مجوزها و... توسط  بر، کاهش هزینه شناسایی فرایندهاي زاید اداري، فرایندهاي زمان -
. با توجه به اینکه ضروري استشود  کارگروهی که زیرنظر باالترین مقام اجرایی استان تشکیل می

قانون اساسی به ریاست  44اصل  7نیز براساس ماده گذاري استان  سرمایه دبیرخانه ستاد خدمات و مرکز
گذاران و رسیدگی به مشکالت آنها تشکیل  ها جهت رسیدگی به شکایات سرمایهاستاندار در استان

افزاري مناسب افزاري و نرماز لحاظ نیروي انسانی، امکانات سخت شده است. الزم است این مرکز
 درخصوص وظایف مرکز، شود.  ،به عموم فعاالن اقتصادي رسانی گسترده و مناسبتجهیز و با اطالع

 گذار را در ادارات استان حمایت از ایجاد پنجره واحد استانی که لزوم حضور سرمایه شود پیشنهاد می -
اندازي این پنجره واحد تا  مورد پیگیري و اجرا قرار گیرد. با راهرساند میبه حداقل ممکن رفع ابهام را 

 شود.  عامل چالش برانگیز اعطاي امتیازات به برخی از افراد نیز کاسته میحدود زیادي از 
هاي پرداختی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و جلوگیري از دریافت شناسایی دقیق میزان مالیات -

 هاي مضاعف واعطاي تخفیفات مالیاتی . مالیات
خصوص کاهش فرایندهاي اعطاي هاي استان درسسات مالی واعتباري استان، بانکؤضمن تقویت م -

تسهیالت، تناسب اخذ وثیقه و میزان تسهیالت اعطایی، در اولویت قرار دادن اعطاي تسهیالت به 
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 واحدهاي تولیدي و صنعتی استان نسبت به رفع مشکل موجود اقدام نمایند.
اي ه ه دستگانکردن حذف اعطاي تسهیالت دستوري، دخالت  ها،سازي بانکتسریع در خصوصی -

(فنی،  ها روز ارزیابی طرحه افزارهاي ب گیري از امکانات و نرم نفوذ در اعطاي تسهیالت، بهرهاجرایی ذي
 اقتصادي و مالی) جهت سرعت و دقت کار، استخدام و تقویت نیروي انسانی متخصص در امور مالی و

ها از رتی بانکسطح آموزش کارکنان مرتبط با اعطاي تسهیالت، تقویت پرسنل نظا يارتقا فنی و
تواند کارکرد نظام بانکی را افزایش داده و روند اعطاي تسهیالت به بخش  که میاست پیشنهاداتی 

 تولید را سهولت ببخشد.
(تولیدي  هایی تئالمللی و نیز اعزام هی اي و بین هاي منطقه ها و همکاري نامه ها، تفاهم نامه انعقاد موافقت -

ت تجاري و  فعالیت تولیدکنندگان استان و صادرات و بازاریابی و تجاري) از استان جهت سهول
  . المللی، واردات مواد اولیه و... بین

هاي صنعتی به امکانات آب، برق و گاز هاي صنعتی در حال ساخت، تجهیز شهركتکمیل شهرك -
هاي صنعتی هاي اولیه شهرك و... ، ارائه زمین به قیمت مناسب، تقسیط مناسب قیمت زمین و هزینه

اندازي واحدهاي تولیدي باشد.  گذاران و تولیدکنندگان جهت راه تواند انگیزه مناسبی براي سرمایه می
 بیوتکنولوژي، هاي فناوري اطالعات، نانو تکنولوژي، استقرار صنایع با تکنولوژي پیشرفته در زمینه

  . فضا و... -صنایع هوا الکترونیک، میکروالکترونیک،
-هاي اطالع فعال و اعالم از طریق پایگاهاداري استان با شناسایی واحدهاي تولیدي نیمه هاي دستگاه -

(داخلی و خارجی) را جهت  گذاري مندان به سرمایه توانند عالقه یمرسانی استانی و خارج استانی 
 هاي فوق جذب نمایند.  مشارکت با طرح

شود. صنعت نساجی از قاچاق کاالي  هاي مناسب مبارزه با کاالي قاچاق خارجی اتخاذسیاست -
المللی نیز صنایعی چون  هاي بین  درخصوص تحریم .خارجی بیش از سایر صنایع متضرر شده است

این زمینه دچار مشکالتی  اند که درشیمیایی بیش از سایر صنایع اعالم داشته فلزي و نساجی، غذایی،
ها با سایر کشورها موارد فوق مدنظر قرار نامه تفاهم الزم است در قراردادهاي تجاري و. بنابراین، اندشده

 گیرد. 
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