فصلنامه علمي مطالعات بينرشتهاي دانش راهبردي
سال دهم ،شماره  ،39تابستان  ،1399صفحات 59-86

مقاله پژوهشي :الگوي بومي تأمين امنيت سرمایهگذاري با تأكيد بر بُعد اقتصادي
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ریاضی1

تاريخ پذيرش97/12/20 :

چکيده
فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر و توسعهنیافتگی
شناخته شده است .در چنین شرایطی دولتها نمیتوانند در جهت اصالح شرایط به صوور

مناسوب بوه

جبران کمبودهای مالی اقدام نمایند .عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری متنوع موی باشوند .در برخوی از
مواقع این عوامل بنیادی بوده و ریشه در فرهنگ و یا ساختار سیاسوی کشوور دارنود و برخوی دیگور بوه
رویکرد اقتصادی دولت ها ،عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط میشوند .با توجه به
مسئله یادشده ،محقق بر آن شد با شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر اقتصادی بر امنیت سرمایه گذاری و
با مطالعه مبانی نظوری و پیشوینه تحقیقوا

انجوام شوده و همننوین تحلیول اسوناد باددسوتی (همنوون

رهنمودهای امامین انقالب ،قوانین اصلی و سیاست های کلی نظام) ،در قالوب هودا اصولی ایون مقالوه
بپردازد .سؤال اصلی تحقیق «تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُع د اقتصادی چیست؟»
نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای است و رویکرد کمی و کیفی و روش مورد استفاده در آن پیمایشی
است .قلمرو تحقیق مکانی (ایران) و از لحاظ موضوعی حیطه اقتصادی و امنیت سورمایه گوذاری اسوت.
یافته های تحقیق درنهایت به ارائه الگوی بومی تأمین امنیت سرمایه گذاری در قالوب بُعود اقتصوادی کوه
دارای پنج مؤلفه؛ شامل مؤلفه های مطلوب نظام اقتصادی متعارا ،حمایت های اقتصادی ،نقش حاکمیت
در اقتصاد ،نظار

اقتصادی و فراهم بودن نهادههای اقتصادی ،طراحی و  21شواخ

یوا گویوههوای آن

احصا و طی الگویی به مسئولین ارائه شده است.
کليد واژهها :امنیت اقتصادی ،امنیت سرمایهگذاری ،سرمایه.
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 .1عضو هیئتعلمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقا راهبردیcom :

v. riazi@yahoo.




مقدمه
فعالیتهای اقتصادی ،اگرچه به نظر میرسد از نظر عینی اقتصادی است ولی بوه لحواظ
اجتماعی ،نه اقتصادی محسوب میشود و نه میتوان اقتصادی به شمارش آورد ،علموی کوه
فقط به بهای یک تالش بیکموکاست امکانپذیر است ،باید بکوشود سورمایه و سوود را در
کلیه اشکال آن درک کند و به وضع قوانینی بپوردازد کوه بوه موجوب آنهوا انوواع متفواو
فصلنامه علمی مطالعا

سرمایه ،به یکدیگر تبدیل شوند (تاجبخشکیان.)1384 ،
آننه که در نظام های اقتصادی به عنوان هدا اولیه در نظر گرفته شده اسوت ،رشود
اقتصادی از طریق ت أمین الزاما

رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده می باشود .از ایون رو

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

همواره نظام های اقتصادی به نیروی کار ،سرمایه ،فناوری و فراهم بودن آن ها به عنووان
الزاما

تولید توجه ویژه داشته اند تا بتوانند زمینه رشود اقتصوادی را در جواموع آمواده

کنند .از این میان ،افزایش سرمایه و به عبارتی سرمایه گذاری در تسریع رشد و حرکوت
به سمت توسعه و اقتصاد دفاع همواره بیش از سایر عوامل مورد توجه بوده و هموواره
این سؤال در ذهن اندیشمندان اقتصادی وجود داشته که چوه عوواملی موجبوا

رشود

سرمایه گذاری هدفمند و رشد زا را فراهم می کنند؟ چه عواملی از این جریان رو به رشد
سرمایه گذاری ،به ویژه در کشورهای نیازمند بوه سورمایه گوذاری جلووگیری موی کننود؟
پاسخ های زیادی در نتیجه تحقیقا

دانشمندان به سؤاد

یادشده در خصوص عوامول

مؤثر بر سرمایه گذاری داده شده که در یک جمع بندی کلی می توان به عوامل اقتصوادی
و غیراقتصادی به معنی نهادها به طور عام و نهادهای سیاسی ،اجتماعی و حقوقی به طور
خاص) اشاره کرد) )Montgomery, 2000: 33که این عوامل را می توان در آثار نهادگرایوان
جدید و آثار اقتصاددانانی همنون نورث مشاهده کرد (نورث.)105 :1377 ،
در ایران امنیت سرمایه گذاری نیز بهعنوان یکی از الزاما

مهم تحقوق خوروا از رکوود

اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی شناخته شده است که بدون آن ،تالشهوای سیاسوی بورای
برداشتن محدودیتهای بینالمللی بر اقتصاد ایران ،بیفایده خواهد بود .در واقوع مویتووان
گفت آننه که سرمایهگذار داخلی را به ماندن و سورمایهگوذاری بیشوتر ترغیوب مویکنود و
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موجب جذب سرمایهگذار خارجی میشود ،تأمین امنیت سرمایهگذاری است که ایون مهوم


را به یکی از دغدغههای اصلی در نظام اقتصادی کشور تبدیل نمووده اسوت (نخلوی.)4 :1396 ،
امنیت سرمایه گذاری طبق تعریف به فراهم بودن مجموعه عوامل حقوقی ،اداری ،اجتمواعی،
سیاسی و اقتصادی که شرایط اطمینوانبخشوی را بورای شوروع ،بهورهبورداری و اداموه دادن
فعالیت سرمایهگذاری ایجاد میکند و از بوروز عوامول بورهمزننوده آراموش خواطر در طوی
مراحل فوق ممانعت میکند ،تعبیر میشود (قاسمیان.)95 :1382 ،
عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری بسیار متنوع میباشند .در برخی مواقع این عوامل
اداری کشور ،رویکرد اقتصوادی دولوت هوا ،عوامول بورون مورزی و عملکورد کوارگزاران
اقتصادی مربوط می شوند .از آنجایی که محقق به دنبال طراحی الگویی بومی اقتصادی در
حوزه تأمین امنیت سرمایه گذاری است ،تنها به رویکرد اقتصادی در ایون حیطوه پرداختوه
است .لذا دغدغه محقق بر این امر استوار شده که تعابیر امنیت سورمایه گوذاری در بسوتر
اقتصاد به چه شکل می تواند با رعایت مبوانی بوه طراحوی الگووی بوومی منوتج گوردد توا
مسئولین ذی ربط را در پیاده سازی و عمل به جوذب و امنیوت سورمایه گوذاری داخلوی و
خارجی تشویق نمایند.
در باب اهمیت تحقیق و بهاصطالح حوزه ایجابی و یوا چرایوی مهوم بوودن تحقیوق آن
موویتوووان بووه کمووک بووه از قوووه بووه فعوول درآوردن منویووا

و تأکیوودا

مقووام عظمووای

ودیت(مدظلهالعالی)؛ شناسایی عوامل اقتصادی در توأمین امنیوت سورمایهگوذاری و زمینوه رفوع

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

بنیادی بوده و ریشه در فرهنگ و یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگور بوه نظوام

عوامل مختلکننده امنیت سرمایه گذاری اشاره کرد و از ایون جهوت کوه در بواب ضورور
تحقیق و بهاصطالح حوزه سلبی و یا تحقیق چوه کارکردهوایی مویتوانود داشوته باشود ،بوه
مواردی همنون مانع اصلی سورمایهگوذاری و ایجواد فضوای امون آن در حووزه داخلوی و
خارجی ،حرکت به سمت سرمایهگذاری کاذب و سفتهبازی در بازارهای زودبوازده ،تعمیوق
رکود اقتصادی در کشور با توجه به شرایط تحریمی موجود و کاهش تولید ملوی و افوزایش
بیکاری و روند صعودی قیمتها میتوان اشاره داشت.
در همین رابطه طراحی الگوی بوومی توأمین امنیوت سورمایهگوذاری بوا تأکیود بور بُعود
اقتصادی؛ بهعنوان هدا اصلی و شناخت و تعیوین مؤلفوههوای کلیودی ،شوناخت و تعیوین

61




شاخ

های اساسی هرکدام از مؤلفههای کلیدی ،تعیین رابطوه و ضوریب همبسوتگی میوان

مؤلفه های کلیدی با بُعد اقتصادی ،تعیین رابطه و ضریب همبستگی شاخ
مؤلفه های کلیدی بُعد اقتصاد و در نهایت اولویتبندی عوامل و شاخ

های اساسوی بوا
های بُعد اقتصوادی

در تأمین امنیت سرمایهگذاری پرداخته است .در همین راستا و همخووان بوا اهوداا سوؤال
اصلی تحقیق؛ الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی کدام اسوت؟
فصلنامه علمی مطالعا

و سؤاد

فرعی؛ مؤلفههای کلیدی اقتصاد ،شواخ

هوای اساسوی هرکودام از مؤلفوههوای

کلیدی اقتصاد ،میزان رابطه و ضریب همبستگی میان مؤلفههای کلیودی بوا بُعود اقتصوادی،

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

میزان رابطه و ضریب همبستگی شاخ

های اساسی با مؤلفوههوای کلیودی بُعود اقتصواد و

درنهایت اولویتبندی عوامل و شاخ

های بُعد اقتصادی در تأمین امنیوت سورمایهگوذاری

کدامند؟ مورد بررسی قرار گرفته است.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
در نگاه پیشینه تحقیق میتوان به یافتههایی در این مورد به شرح زیر اشاره کرد:
 حسووینزاده بحرینووی ( )1383در پژوهشووی بووا عنوووان «عواموول مووؤثر بوور امنیووتسرمایه گذاری در ایران» به دنبال بررسی عوامل ایجادکننده ناامنی در محیط سورمایهگوذاری
ایران ،در ابتدا از دو شیوه به مطالعه میزان امنیت در یک اقتصاد پرداخته است :یکی رویکرد
عینی به مقوله امنیت که به نهادهای امنیتساز در کشوور توجوه کورده اسوت .دوم رویکورد
ذهنی است که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیتزا و میزان اثرگوذاری هور یوک از
عوامل مذکور بر ناامنی محیط کسبوکار را مدنظر قرار میدهد .در این رویکورد «احسوا
امنیت» از سوی سرمایهگذاران بسیار موضوعیت دارد(بحرینی.)109 -156 :1383 ،
 -رهبر و همکاران ( )1386در خصوص موانوع سورمایه گوذاری و اثورا

آن بور رشود

اقتصادی در پژوهشی با عنوان «موانع سرمایهگذاری و تأثیر آن بر رشود اقتصوادی در ایوران
طی سالهای  63تا  ،»84به بررسی اثر امنیت سورمایهگوذاری بور رشود اقتصوادی در ایوران
پرداخته و از الگوی رشد اقتصادی استفاده نمودهاند .نتیجه حاصلشده تحقیق نشوان از اثور
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مثبت و معناداری امنیت سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی دارد(رهبر و همکاران.)1383 ،


 خاردموا 2014(1م ) در مقالوه خوود بوا عنووان «امنیوت سورمایهگوذاری در صونایع:ارزیابی رتبه (مطالعه موردی اوکراین)» به مطالعه امنیت سرمایه گوذاری و ارزیوابی آن در
بستر صن ایع کشور اوکراین پرداخته و بخش های اقتصادی آن کشور را متناسب بوا درجوه
خطرپذیری سرمایه گذاری و ظرفیت سرمایهگوذاری رتبوه بنودی نمووده اسوت .درنهایوت
گروه های رتبه بندیشده بخش های اقتصادی برای تعیین راهبردهای سرمایهگوذاری موورد
استفاده قرار گرفته اند تا بیشترین کارایی در سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی

مباني نظری
از مجموع مسائل مطرح در مبانی نظری امنیوت سورمایهگوذاری و بوا مطالعوه مقواد ،
پایاننامهها و اظهارنظرهوای کارشناسوی متخصصوین حووزه سورمایهگوذاری ،مویتووان بوه
مجموعهای از عوامل اقتصادی مؤثر بور امنیوت سورمایهگوذاری دسوت یافوت .هور یوک از
پژوهشها و تحقیقا

به فراخور زمینههای تحقیقاتی خود ،به قسومتی از عوامول اقتصوادی

مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری اشاره کردهاند که جمعبندی همه ایون عوامول مویتوانود نگواه
جامعی نسبت به کلیه عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری را در اختیار بگوذارد .از
این رو در این قسمت به بیان برخی از منوابع مهوم در خصووص عوامول موؤثر بور امنیوت
سرمایهگذاری در حوزه اقتصادی در قالب جدول زیر میپردازیم:

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Kharlamova

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

حاصل شود.
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جدول شماره  :1عوامل اقتصادي مؤثر بر امنيت سرمايهگذاري در مباني نظري و پيشينه
بُعد

مرجع
شاکرین1373 ،
نیلی1376 ،

فصلنامه علمی مطالعا

جاللآبادی1385 ،

نرخ ارز ،گستردگی بازارهای اقتصادی ،حمایت هوای اقتصوادی ،شوبکه

تغییرا

اطالعاتی شفاا و مطلوب ،شبکه اطالعرسانی قوی.
توسعهیافتگی بازارهای مالی ،کارآمدی دستگاههای اقتصادی
نااطمینانی اقتصادی ،خطرپذیری اقتصادی ،نارسوایی قووانین ،پینیودگی قووانین،
شفافیت قوانین ،سهولت قوانین.
سیاسی ،ثبا

بسوتر فعالیوت اقتصوادی ،کودتوا و تونش داخلوی ،بویثبواتی

رسولی و فرزین

اجتماعی ،آزادی مدنی ،آزادی اقتصادی کسبوکار ،توسعه مالکیوت خصوصوی،

وش1389 ،

شکست طرح های اقتصادی ،تنش و نزاع خارجی ،فساد سیاسی ،تونش قوومی و

بررسی امنیت سرمایهگذاری در مبانی نظری و پیشینه

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

مذهبی ،کیفیت بروکراسی ،عدم پایبندی به قراردادها.
عزتی و دهقان1387 ،

شفافیت قوانین ،ثبا

قوانین ،زیربنای اقتصادی قوی ،نیروی کار ماهر.

تضمین حقوق مالکیت ،ثبوا

اقتصواد کوالن ،تودارک زیرسواختهوای نهوادی،

شاهحسینی و

تدارک زیرساخت های فنوی ،تحدیود بخوش خصوصوی ،نااطمینوانی نسوبت بوه

عطایی1386 ،

دولتی ،تبعیوت از قوانون ،نظوم اجتمواعی ،اجورای قراردادهوا ،امنیوت

تصمیما

اقتصادی شهروندی ،پایبندی به قراردادها.
رهبر1384 ،
بیدآباد1382 ،
فرحپور1384 ،
بحرینی و
Knack&keefer,
1995
Piorson, 1998
نورائی1384 ،
جهانیان1385 ،



پيشينه

ثبا

شریفآزاد1382 ،
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شاخصهای مؤثر بر امنيت سرمايهگذاری اقتصادی در مباني نظری و

حفظ مالکیت ،عدم تعرض به سرمایه.
ثبا

اقتصادی.

ثبا

سیاستهای اقتصادی ،ثبا

سیاسی ،برخورداری از منابع انسوانی مناسوب،

برخورداری از منابع طبیعی مناسب ،اصالح قوانین ،حذا قوانین دست و پاگیر.
ثبا

دولت ،حاکمیت نظم و قانون ،تنش داخلی ،تونش خوارجی ،شوکاا میوان

انتظارا

مردم و عملکرد دولت ،فساد سیاسی ،پاسخگویی مسئولین.

کیفیت نهادهوا ،فسواد ،حاکمیوت قوانون ،چگوونگی دیوانسوادری ،پایبنودی بوه
قراردادها ،سلب مالکیت.
سلب مالکیت ،آزادی شهروندی ،کیفیت بروکراسی ،پایبندی به قرادادهوا ،فسواد،
ثبا

رهبری سیاسی ،درگیری داخلی.

ثبا

اقتصادی ،کیفیت قوانین ،ساختار منسجم اجتماعی ،ثبوا

سیاسوی ،قووانین

باثبا  ،شفافیت قوانین.
آزادی مدنی ،تنشهای قومی ،جنگ داخلی ،نظوام اداری سوالم ،ابطوال قرادادهوا،
کیفیت قوانین ،مشارکت مردمی ،ثبا

سیاسی ،سیاستگذاری صحیح اقتصادی.


سرمایه به ثرو

انباشتهشده ،بهخصوص ثروتی که برای تولید بیشتر مورد استفاده قورار

میگیرد ،اطالق میشود (غفاری .)1384 ،در تعریف دیگر ،سرمایه مجموعه منوابعی اسوت کوه
انباشوت

بهمنظور کسب منفعت ،سرمایهگذاری و یا منتقل شوند ) .(Lin Nan, 2004عملیوا

سرمایه جهت فراهم آوردن زیرساخت های دزم برای حصول به نتایج اقتصادی مطلووب را
سرمایهگذاری گویند (برنسوون .)1386 ،سورمایه گوذاری ،فراگوردی اسوت کوه در آن کادهوای
سرمایهای بورای تولیود کاد هوا و یوا خودما

دیگور بوه کوار مویرونود (اخووی.)181 :1376 ،

جامعه است (تفضلی.)151 :1373 ،
امنيت
امنیت ازجمله مفاهیم بسیطی است که ارائه تعریف از آن بهسادگی میسر نیست .امنیوت
و خطر و

سالم و بی خطر ،رهایی از اضطراب ،آزاد بودن از شک و ابهام ،آزاد بودن از تر

اطمینان داشتن در معانی امنیت آمده است (میرمعوزی .)180 :1390،امنیوت عامول نسوبی اسوت،
چناننه سازمانی ،فردی و یا جامعهای واقعاً از خطر مورد نظر رها شوده و یوا در مقابول آن
حفاظت شده باشد ،آن فرد ،سازمان و یا جامعه از امنیت برخوردار اسوت کوه ایون تعریوف
عینی بودن1امنیت مدنظر است .در تعریف ادراکی و ذهنی2از امنیوت ،رهوا بوودن واقعوی از
خطر مُبین امنیت نیست؛ بلکه درصورتیکه فرد ،سازمان و یا جامعه« ،احسا » رها بودن از

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

سرمایه گذاری در حقیقت افزایش ذخیرههای کادها و امکانوا

سورمایهای و تولیودی یوک

خطری را داشته باشد ،نسبت به آن خطر از امنیت برخوردار است (چینی.)10 :1382 ،
امنيت سرمايهگذاري
امنیت سرمایه گذاری ،فراهم بودن مجموعه عوامل حقوقی ،اداری ،اجتمواعی ،سیاسوی و
اقتصادی است که شرایط اطمینان بخشی را برای شروع ،بهرهبورداری و اداموه دادن فعالیوت
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Objective
2. Subjective
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سرمایهگذاری تا پایان دوره مدنظر ایجاد میکند و از بروز عوامل برهمزننده آراموش خواطر
در طی مراحل فوق ،ممانعت میکند (نخلی .)40 :1396 ،در ادبیا

مربوط به اندازهگیری امنیت

سرمایهگذاری ،دادههای برخوی از پوژوهشهوا تحوت عنووان دادههوای بورآوردی1شوناخته
میشوند و بهطورکلی مستند به ذهن ارزیابیکنندگان هستند .تحقیقوا

انجوامشوده توسوط

برونتی ،کیسانکو و ودر2از این نووع اسوت ) .(Kaufmann, et al, 1999: 67دسوته دیگوری از
فصلنامه علمی مطالعا

تحقیقا

انجامشده برای اندازه گیوری امنیوت سورمایهگوذاری مبتنوی بور مشواهدا

عینوی

اقتصادی همنون نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،تراز پرداخت و  ...است کوه
داده های این پژوهشها تحت عنوان دادههای سخت شناخته میشوند و طبق قاعده مسوتقل
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از باورهای ذهنوی سورمایهگوذاران
تحقیقا

مویباشوند)1998: 8

 .(Poirson,بخوش قابول تووجهی از

مرتبط با امنیت سرمایهگذاری ،از هر دو نوع داده بهره گرفتهاند و میتوان آنها را

از نوع تحقیقا

تلفیقی دانست (حسینزادهِبحرینی.)116 :1383 ،

الگوهاي کالن تحليل محيطي
برای تحلیل محیط کالن از الگوهای متنوعی استفاده میشود .در ابتودا از الگووی

PEST

استفاده میشد ولی بهمرور عوامل دیگری نیز اضافه شد و الگوهای جدیدی توسعه یافوت
که میتوان

الگوهوایSTEEPLED

 PESTELI ،PESTLIED ،و  ...را نوام بورد .آنوالیز

ابزاری مهم ،فراگیر و ساده است که کمک میکند یوک تصوویر بوزر

PEST

از محویط سیاسوی،

اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و فناورانه که در آن محیط در فعالیت هست ،درک شود .آنوالیز
 PESTتوسط تمام رهبران کسبوکار در سراسر جهان برای ساختن چشماندازشان از آینده
مورد استفاده قرار میگیرد .آنالیز  PESTLEیک ابزاری است که میتواند به سازمانها کمک
کند تا راهبردهای خود را بسازند و برای فهم محیط خارجی کمک میکند (ریاضی.)47 :1397 ،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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دزم به ذکر است که انتخاب الگو یمورد نظر و تقدم و تأخر فاکتورها بستگی به صنعت
انتخابی داشته و قابل تغییر است .در جدول زیر انواع الگوهای کوالن شوناختهشوده کوه در
حال حاضر در سازمانها و صنایع مختلف دارای کاربرد است ،آمده است.
انواع الگوهاي کالن تحليل محيطي (همان)48 ،
انواع الگوهای کالن تحليل محيطي

عوامل الگوها

PEST, PESTEL, PESTLE,
PESTELI, PESTLIED, STEP,
STEEP, STEEPLED, STEEPLE,
SLEPT

Political, Economic, Social, Technological,
Environmental / Ecological, Legal /
legislative, International, Demographic,
Ethical/ Educational / Equality

به قبل افزایش یافته ،بهطوریکه شواهد آماری حاکی از  10تا  30برابر شدن درآمود واقعوی
در کشورهای آمریکا و اروپای شرقی نسبت به یک قرن اخیر است و حتوی درآمود واقعوی
نسبت به دو قرن قبل بین  50تا  300برابر شده است .حتی متوسط رشد در قرن  20نسوبت
به قرن  19بسیار بیشتر میباشد

)2006: 5

(Romer,؛ بنابراین میتوان مبناییترین عامل رشود

و توسعه کشورها را سرمایه فیزیکی خواند .در الگوی سوولو از انباشوت سورمایه1بوهعنووان
عاملی مهم در تولید اقتصاد بهعنوان کانال رایجی که بهطور مستقیم بر تولید اثرگذار اسوت،
بهره گرفته شده است .در این الگو از سه متغیر اساسی به عنوان متغیرهای مهم و اثرگذار در
تابع تولید استفاده شوده اسوت کوه عبوار انود از :تجمیوع سورمایه ،نیوروی کوار و دانوش
(اثرگذاری نیروی کار)؛ زیرا در هر برههای از زمان مقداری از این متغیرها در اقتصاد وجود

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

در قرون اخیر استاندارد زندگی در کشورهای توسعهیافته به طرز غیرقابل باوری نسوبت

دارد که تولید حاصل ترکیب این عوامل خواهد بود (همان:)8-9 ،
})Y(t)=F{k(t), A(t) L(t

در الگو های کینزی سنتی نیز از عامل سرمایهگوذاری ( )Iبوهعنووان یکوی از متغیرهوای
اثرگذار بر درآمد ناخال

ملی2در طرا تقاضای اقتصاد استفاده مویشوود و از آنجوایی کوه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Capital Acumulation
)2. Gross National Product(GNP
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تجمیع سرمایه ( )Kنیز حاصل انباشت سرمایهگذاری ناخال
را نیز اثرگذار بر تولید ناخال

میباشد ،میتوان ایون عامول

ملی دانست:
)Y=C+I+G+(X-M

طبق مباحث فوق ،تجمیع سرمایه از عوامل اثرگذار بر تولید و تولید نیز از عوامول مهوم
در درآمد سرانه و به دنبال آن شاخ

توسعه انسانی میباشد (برنسون.)38-37 :1386 ،

سادیی مارتین 2002(1م) معتقد است نخستین پاسخی که اقتصاددانان بوه اظهوار آن بوه
فصلنامه علمی مطالعا

هنگام کشف موقعیت یا شکست اقتصادی یک کشور یا یک منطقه تمایل دارند ،ایون اسوت
که عامل تعیین کننده و کلیدی رشد اقتصادی ،نرخ سرمایهگذاری است (جاللآبوادی.)56 :1385 ،
عامل امنیت سرمایهگذاری بهطور قابل مالحظهای در رشد سرمایهگذاری و رشود و توسوعه
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اقتصادی مؤثر است .دارنده سرمایه در هنگام تصمیم برای سرمایهگذاری ،متوأثر از عوواملی
میباشد که دزم است برای تحقق عملی تصمیمگیری وی برای سورمایهگوذاری ،شورایط و
بستری امن و مناسب فراهم باشد (رهبر و مظفری خامنه.)1386 ،
عوامل مؤثر بر امنيت سرمايهگذاري اقتصادي
در تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت سورمایه گوذاری اقتصوادی بایود توجوه داشوت کوه
مونظم و پایودار

عکس العمل واحدهای اقتصادی و یا سرمایه گذاران در مقا بل تغییورا

یک متغیر در همه ابعاد مؤثر بر سرمایه گذار ،با هزینه کمتر و اطمینان بیشتری از سووی
سرمایه گذار صور

می گیرد و در زمانی که این تغییرا

به صوور

ناپایودار و نوامنظم

انجام می شوند ،شرایط نامطمئ نی را برای فعال اقتصادی و سرمایه گذار ایجاد می کنند که
هزینه و مخاطره فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذار باد خواهد رفت و این امر منجر به
عقب نشینی سرمایه گذار در شرایط بی ثباتی خواهد شد .از این رو کنترل و ثبا

عوامل

مؤثر بر سرمایه گذاری در تمام ابعاد ،برای سرمایه گذار امنیوت آفورین بووده و در ایجواد
سرمایه گذاری از اهمیت بادیی برخوردار است (هایدان و وهام.)55 :1389 ،
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بُعد اقتصادي
یکی از ابعاد مهم مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری ،بُعد اقتصادی و به ویژه نااطمینانی و
خطرپذیری اقتصادی در محیطی است که فعالیت سرمایه گذاری می خواهد در آن شکل
بگیرد .از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و یا امنیت سورمایه گوذاری ،نااطمینوانی و
خطرپذیری می باشد؛ اما در اغلب سرمایه گذاری ها ،انواع خطرپوذیری وجوود دارد کوه
افزایش این خطرپوذیری هوا ،امنیوت سورمایه گوذاری را کواهش موی دهود .خطرپوذیری
خطرپذیری کشوور  5،از انوواع خطرپوذیری هوا و منشوأهای عودم قطعیوت اقتصوادی در
سرمایه گذاری است(جالل آبادی.)60 :1385 ،
مطالعه تطبيقي
شناسايي عوامل و شاخصهاي مؤثر اقتصادي بر امنيتت سترمايهگتذاري براستا
رويکرد مؤسسات بينالمللي
یکی از عوامل مهم در جذب سورمایه گوذاری خوارجی و نیوز مانودن و یوا نمانودن
سرمایه گذاری داخلی در اقتصاد ملی ،تصویری است که مجوامع بوین المللوی از شورایط
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی و قضایی ،سامانه ها ی نظارتی ،اقتصاد غیررسومی،
مداخال

دولتی و  ...از کشورها ،در معرض دید جامعه بوین الملول قورار موی دهنود و

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

کسووب وکووار  1،خطرپووذیری مووالی  2،خطرپووذیری نقدشوووندگی  3،خطرپووذیری نوورخ ارز4و

موجب شکل گی ری تصوری از شرایط سرمایه گذاری در کشورها می شوند .بنابر آمارهای
ارائه شده از سوی سازمان های آماری و تحقیقاتی بین المللی ،هر یک از کشورها ،بنا بوه
شرایط داخلی خود در مؤلفه های مورد نظور مؤسسوا

موذکور ،حوائز نموره و سوپس

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Business Risk
2. Finantial Risk
3. Liquidity Risk
4. Exchange Risk
5. Country Risk
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رتبه هایی می شوند که این نمره ها و رتبه ها ،شرایط مقایسه فضای کلی سرمایه گذاری در
کشورهای مختلف را برای سرمایه گذاران فراهم می کند .در واقع می توان گفت آمارهای
ارائه شده از سوی این مؤسسا
عدم ایجاد احسا

تحقیقاتی و آماری ،نقشی مهم و حیاتی در ایجاد و یوا

امنیت سرمایه گذاری بورای سورمایه گوذاران در سورمایه گوذاری در

کشورهای مختلف را دارند .مؤسسا
فصلنامه علمی مطالعا

عبووار انوود

مطرح بین المللی که به این مهم مبادر

ازFundation3،World Bank2،FreedomHouse 1، EIU:

می کنند

 PRS4،Herritageکووه هوور

یک ،بنا به اهداا خوود ،بوه مطالعوه مؤلفوه هوای متموایز و خواص و موؤثر بور امنیوت
سرمایه گذاری می پردازند و از آنجایی کوه عوامول موؤثر بور امنیوت سورمایه گوذاری از
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دیدگاه ها و از منظر صاحب نظران اقتصادی مختلف ،متفاو

است ،ارائه تصویری جامع

از همه مؤلفه های ارائه شده از سوی این مؤسسا  ،می توانود دیود روشون و جوامعی از
شرایط امنیوت سورمایه گوذاری را در کشوورهای مختلوف ،پویش ِ روی سورمایه گوذاران،
دولت مردان کشورها و محققین حووزه هوای اقتصوادی قورار دهود .در جودول زیور بوه

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .Economist Intelligence Unit .1یک مؤسسه تحقیقاتی بینالمللی است که به انجام تحلیلها و پیشبینویهوای
سیاسی و اقتصادی اقدام می کند و وضعیت کشورها را از بُعد امنیت و جذابیت دزم برای سرمایهگذاری بهطوور ادواری
در نشریا

مختلفوی همنوون «) »Country Forcaste(CFو «) »ountry Risk Service (CRSموورد بررسوی

قرار داده و منتشر میکند (نخلی.)140 :1396 ،
 .2در این خصوص شاخ

بانک جهانی؛ شامل شش مؤلفه و شاخ

سهولت کسوبوکوار؛ شوامل  10مؤلفوه توسوط

بانک جهانی منتشر میشود (نخلی.)141 :1396 ،
 .3بنیاد هریتیج مؤسسهای تحقیقاتی – آموزشی است که در سال  1973مویالدی در واشونگتن تأسویس شوده و تنظویم و
ترویج سیاستهای عمومی محتاطانه را سرلوحه اهداا خود قرار داده است .این بنیاد با همکاری وال استریت ژورنوال
بهطور سالیانه اقدام به انتشار شاخ

های آزادی اقتصادی (بهعنوان یکی از پیششرطهای امنیت اقتصادی) کرده اسوت

(شاهحسینی و عطایی.)18-19 :1386،
 .4مؤسسه پی .آر .ا

( )Political Risk Serviceبهعنوان شعبهای اسوت از مؤسسوه (Investment Business

 With Knowledge) IBCاز سال  1982میالدی مجموعوهای از شواخ
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هوای امنیوت اقتصوادی را تحوت عنووان


شاخ

های اقتصادی مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری توسوط تعودادی از ایون مؤسسوا

پرداخته شده است.
روششناسي تحقيق
از آنجایی که این تحقیق به دنبال طراحی الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگوذاری بوا
تأکید بر بُعد اقتصادی می باشد و در مرزهای دانش سرمایهگذاری حرکت نمی کند ،از نوع
کاربردی بوده و چون به صور

نوآورانه به دنبال ارائه الگوی اصالحی و مناسب با نگواه

طرفی رویکرد تحقیق آمیخته (کمی -کیفی) با رو ش پیمایشی است .قلمرو مکانی تحقیق،
کشور ایران میباشد.
به لحاظ موضوعی ،قلمرو تحقیق حیطه اقتصادی و مبحث امنیت سرمایه گذاری است
و به لحاظ زمانی نیز محدودیتی در این تحقیق وجود نخواهد داشت .جامعه آمواری ایون
تحقیق را خ برگان و نخبگان دانشوگاهی و اقتصوادی مورتبط بوا حووزه اقتصواد و امنیوت
سرمایه گذاری تشکیل می دهند که در بخش میدانی تحقیوق در مرحلوه اول ،از پرسشونامه
خاص استفاده شود کوه حجوم نمونوه آمواری خبرگوی 24 ،تون از خبرگوان اقتصوادی و
دانشووگاهی و متخصصووین علمووی ،اجرایووی و موودیریتی حوووزه امنیووت سوورمایهگووذاری و
سرمایه گذاران و فعادن بخش تولید بودند و بورای نمونوه گیوری ،از روش هدفمنود و بوا

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

رویکردگرانه قانونی در حوزه تأمین امنیت سرمایه گذاری است ،از نوع توسعهای است .از

بهره گیری از گلوله برفی استفاده گردید.
برای مرحله دوم از روش طبقه بندی  -هدفمند به منظور توزیوع پرسشونامه در میوان
 130نفر از متخصصان اقتصادی و دانشگاهی ،استفاده شد .داده ها و مطالب موورد نیواز
در خصوص امنیت سرمایه گذاری ،به روش کتابخانه ای با بهره مندی از اسناد و مودارک
دست اول ،منابع معتبر اینترنتی و فیش برداری و همننین روش میدانی از طریق توزیوع
پرسش نامه ها در سازمان های تولیدکننده داده هوای اقتصوادی و مصواحبه اسوتفاده شوده
است.
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مجموعه مبانی نظری ،مطالعوا
انقالب ،هر یک دارای شاخ

تطبیقوی ،اسوناد باددسوت ی و نیوز فرمایشوا

اموامین

ها و عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ابعاد مختلوف

اقتصادی ،حقوقی ،اداری ،فرهنگی -اجتماعی و سیاسی می باشند که با در نظر گرفتن بُعد
اقتصادی در این مقاله پرداخته شد.
در گام بعدی ،به طور دقیق در دو سطح مؤلفه ها و شواخ

هوا ،دسوته بنودی صوور

فصلنامه علمی مطالعا

گرفت؛ برای این کار با بهره مندی از تنوع پرسشنامه ای خاص و با رویکرد کمی و کیفوی
( استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی) داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند.

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
با توجه به طرح عنوان و نگاهی عمل گرایانه در بوه دسوت آوردن ابعواد ،مؤلفوه هوا و
شاخ

های مرتبط با امنیت سرمایه گوذاری در بُعود اقتصوادی ،پوس از بررسوی ادبیوا

تحقیق منتج از مسائل نظری و بررسی تدابیر و رهنمودهوای اموامین انقوالب و قووانین و
سیاست های کلی نظام و مطالعه تطبیقی یافته ها ،تحصیل شود .محویط سورمایه گوذاری در
ایران از عواملی که موجب ایجاد ناامنی در آن شدهاند ،رنج می برد .برخی از ایون عوامول
بنیادی و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشوور دارنود و برخوی دیگور ،بوه رویکورد
اقتصادی دولتها ،عوامل برونمرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط میشوند.
عملکرد نامناسب نهادهای دولتی (نظیر بروکراسی گسترده ،رفتارهوای تبعوی

آمیوز،

برخوردهای سلیقه ای ،بی ثباتی قووانین ،عودم همواهنگی نهادهوا در اجورای سیاسوت هوا،
عملکوورد نهادهووای انتفوواعی دولتووی) نیووز موویتواننوود موجووب افووزایش عوودم اطمینووان در
سرمایهگذاری و افزایش هزینههای جانبی تولید شوند.
در نخستین گام با انجوام مطالعوا

اکتشوافی اولیوه و بحوث هوای دزم در ارتبواط بوا

شناسایی و شناخت مؤلفه ها و شاخ

های تشکیل دهنده اقتصادی الگووی بوومی امنیوت

سرمایه گذاری ،نوع روابط میان مؤلفهها و شاخ

ها براسا

اهمیت آن هوا در کموک بوه

درک بهتر ماهیت و چارچوب اقتصادی تأمین امنیت و سرمایه گوذاری موورد بحوث قورار
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گرفت .سپس به تعیین مؤلفه ها و شاخ

های هر مؤلفه ،رابطه مؤلفههوا و شواخ

هوا و


درنهایت اولویت بندی مؤلفه های اقتصوادی تأثیرگوذار بور توأمین امنیوت سورمایه گوذاری
پرداخته شد.
در گام بعدی پس از تهیه چارچوب نظری برای بهره برداری از الگوی مفهومی امنیوت
سرمایه گذاری و طراحی مناسب آن ،نظرا

 24نفر از خبرگوان اخوذ گردیود کوه پوس از

تأیید نظر خبرگان ،پرسش نامه ای به تعداد  23سؤال به منظور تعیین اثربخشی مؤلفوه هوا و
شاخ

های اقتصادی بر تأمین امنیت سرمایه گذاری در جامعه نمونه مورد ارزیوابی قورار

و مطالعا

تطبیقی ،پرسش نامه خبرگان اقتصادی و دانشگاهی در بُعد اقتصوادی طراحوی

شد و اطالعا

گردآوری شده در دو سطح توصیفی (فراوانی ،درصد ،میوانگین ،انحوراا

استاندارد) و استنباطی ( tاستودنت توک گروهوی و آزموون فریودمن) بوه وسویله نخبگوان
اقتصادی و دانشگاهی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
در پرسشنامه نخبگان اقتصادی و دانشگاهی طبق حجم نمونه ،به میزان اثرگذاری هور
یک از گویه های مستخرا در تحلیل توصیفی ،در قالب ط یف لیکر
بخش اول سؤاد

مشخصا

پاسخ دادند.

فردی :این بخش به دنبال ارزیوابی اطالعوا

مربوط به ویژگیهای پاسخگویان (حسب سابقه خدمت ،تحصیال

توصویفی

و سمت) شوامل سوه

سؤال طراحی شد.
بخش دوم سؤاد

پرسش نامه در بُعد اقتصادی 23 :گویه1مدنظر قرار گرفتند کوه از

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

گرفت .به همین منظور برای تحلیلهای آماری ،سؤاد

مستخرا از مبانی نظری ،ادبیا

این  23گویه ،دو گویه (محدودیت های ارزشی و اسالمی اقتصادی ،توسعه منواطق آزاد
و یا ویژه اقتصادی) به دلیل اینکه درصد پاسوخگویی خبرگوان بوه سوؤال ،کمتور از 50
درصد بوده است ( 25و  ،) 41/7از میان عوامل مؤثر اقتصادی بر امنیت سورمایه گوذاری
حذا شدند و ضمن تأیید مؤلفه های مطلوب نظام کالن اقتصادی متعارا ،حمایت های
اقتصادی ،نقش حاکمیت در اقتصاد ،نظار

اقتصادی و نهاده های اقتصادی که بر امنیت

سرمایه گذاری مؤثر بودند 21 ،گویه می باشند .از میان ایون  21گویوه ،بیشوترین درصود
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .1شاخ
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موافقین مربوط به عوامل «بی ثباتی و نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتوار اقتصوادی
دولووت ،شووفافیت اقتصووادی ،ارائووه اطالعووا  ،داده هووا ،گووزارشهووا و اطووالع رسووانی و
رقابت پذیری یا عدم تبعی

اقتصادی» بوده است.

در پاسخ به سؤال مطروحه ،موارد زیر مورد بررسی در قالب مؤلفهها و شواخ
هرکدام از مؤلفه ها ،مورد تحلیل قرار گرفتند.
فصلنامه علمی مطالعا
بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399
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هوای


جدول  :4مقايسه ميانگين نظرات خبرگان درخصوص تأثير مؤلفههاي بُعد اقتصادي بر امنيت
سرمايهگذاري با ميانگين طيف  5ارزشي ()m = 3
بُعد اقتصادی

ميانگين

کل گویهها

3.9092

انحراف

خطای

معيار

معيار

0.52182

0.04577

سطح

t

معناداری

19.865

0 .0 5

مؤلفهها
حمایتهای اقتصادی

3.8385

0.73193

0.06419

13.061

0 .0 5

نقش حاکمیت در اقتصاد

3.7646

0.62231

0.05458

14.009

0 .0 5

3.9115

0.74048

0.06494

14.036

0 .0 5

3.7359

0.84724

0.07431

9.903

0 .0 5

نظار

اقتصادی

نهادههای اقتصادی

بررسی نتایج ارائه شده در جدول فوق ،حاکی از آن است که در تأثیر بُعد اقتصوادی بور
امنیت سرمایه گذاری ،تفاو

معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی جامعه در سطح

بُعد و در سطح مؤلفههای پنجگانه در سطح معنواداری  0/05وجوود دارد .از ایون رو نتوایج
حاکی از آن است که از دیدگاه خبرگان اقتصادی و دانشگاهی ،میزان تأثیر بُعود اقتصوادی و
مؤلفههای آن بر امنیت سرمایهگذاری در حد زیاد بوده است.
اولويتبندي گويههاي بُعد اقتصادي
آزمون فریدمن در بُعد اقتصادی ،ضمن نشان دادن معناداری رتبهبندی گویههای این بُعد

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

مؤلفههای مطلوب نظام اقتصادی متعارا

4.0624

0.52134

0.04572

23.235

0 .0 5

در سطح  p≤0/05با توجه با آماره خوی دو ،بوه ترتیوب گویوههوای  21گانوه ایون بُعود را
بهصور

جدول زیر رتبه بنودی نمووده اسوت .طبوق جودول زیور ،بوه ترتیوب بویثبواتی و

نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتار اقتصادی دولت ،شفافیت اقتصادی ،ارائوه اطالعوا ،
دادهها ،گزارشها و اطالعرسانی و نظام استاندارد شفاا و صریح و مشخ

برای کادهای

تولیدی در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
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جدول  :5اولويتبندي بُعد اقتصادي مؤثر بر تأمين امنيت سرمايهگذاري
رديف

ميانگين رتبه

اولويت

فصلنامه علمی مطالعا

13.06

4
5

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

4

رقابتپذیری  -عدم تبعی

اقتصادی

5

کارایی اقتصادی و عدم رانتی بودن اقتصاد

12.50

6

آزادی اقتصادی

12.04

6

7

باز بودن اقتصاد (موانع تجاری ،تعرفهها ،موانع قانونی)

11.87

7

8

توسعه کمی و کیفی بازارهای مالی (بازار سرمایه ،مالی ،بیمه)

11.48

8

9

دخالت و یا اخاللگری دولت

11.39

9

10

نقدشوندگی در اقتصاد

11.08

10

11

وجود نیروی انسانی مطلوب (کارآمد ،بهرهور ،علمی ،خالق ،نوآور)

10.66

11

12

توانمندسازی بخش خصوصی (مردمی کردن اقتصاد ،واگذاری)

10.62

12

13

مقاومت متغیرها و بازارها در برابر تکانهها و شوکهای خارجی

10.54

13

14

تعامل دولت و فعادن اقتصادی

10.19

14

15

کارآمدی اقتصادی (نظام توزیع ،قیمتگذاری ،کیفیت نهادها)

9.58

15

16

دسترسی آسان و کمهزینه به عوامل تولید

9.42

16

17

مشوقها و حمایتهای اقتصادی

9.30

17

9.20

18
19

اقتصادی و وجود نهادهای مکفی متولی

18

وجود راهبرد مشخ

19

توسعه علم و فناوری و نوآوری در کشور

9.05

20

فساد اقتصادی (قاچاق ،پولشویی ،سالمت بازارهای اقتصادی ،جرایم)

8.87

20

21

نهادهای موازی و مسئولیتناپذیر اقتصادی

8.67

21

20

3

نظام استاندارد شفاا و صریح و مشخ

درجه آزادی

برای کادهای تولیدی

13.53

3

263.251



اطالعرسانی

0.05

76

شووفافیت اقتصووادی ،ارائووه اطالعووا  ،دادههووا ،گووزارشهووا و

13.63

2

خي دو

2

بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتار اقتصادی دولت

14.32

1

sig

1

گويههای بعد اقتصادی

آزمون فریدمن در بُعد اقتصادی ،ضمن نشان دادن معناداری رتبهبندی گویههای این بُعد
در سطح  p≤0/05با توجه با آماره خی دو ،بوه ترتیوب مؤلفوههوای پونجگانوه ایون بُعود را


جدول زیر رتبه بندی نموده است .طبق جدول زیر ،به ترتیب مؤلفههوای مطلووب

بهصور

نظام اقتصادی متعارا در رتبه اول ،نظار

اقتصادی در رتبه دوم و حمایتهوای اقتصوادی

در رتبه سوم قرار دارند.
جدول  :6اولويتبندي مؤلفههاي بُعد اقتصادي مؤثر بر تأمين امنيت سرمايهگذاري
ميانگين

مؤلفههای بُعد اقتصادی

رتبه

اولويت

حمایتهای اقتصادی

2.85

3

نقش حاکمیت در اقتصاد

2.66

4

اقتصادی

3.29

2

2.60

5

نهادههای اقتصادی

آزادی

4

0.05

41.577

میزان همبستگی مؤلفه ها و ابعاد و نیز میزان همبستگی گویهها و مؤلفهها مویباشود .بوه
این منظور برای جوابگویی به این سوؤال ،از آزموون همبسوتگی پیرسوون1اسوتفاده گردیوده
است .این آزمون به جهت تعیین میزان رابطه میان بُعد اقتصاد و مؤلفههای موؤثر بور امنیوت
سرمایهگذاری و همننین رابطه میان گویهها با مؤلفههای مؤثر بر امنیت سورمایهگوذاری بوا
تست کواریانس در سطح  α ≥0/05انجام و نتایج بهصور

جداول در ادامه آمده است.

جدول  :7ميزان ضريب همبستگي
بُعد

اقتصادی

ضريب

N

سطح معناداری

مؤلفهها
مؤلفههای مطلوب نظام اقتصادی متعارا

0.903

130

0.01

نقش حاکمیت در اقتصاد

0.89

130

0.01

نهادههای اقتصادی

0.789

130

0.01

حمایتهای اقتصادی

0.787

130

0.01

0.536

130

0.01

نظار

اقتصادی

همبستگي

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. PEARSON

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

مؤلفههای مطلوب نظام اقتصادی متعارا

3.60

1

نظار

درجه

کای دو

sig
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در مؤلفههای مطلوب نظام اقتصادی متعارا ،عالوه بر داشوتن معنواداری همبسوتگی در
سطح  0/01درصد ،چون میزان همبستگی حاصله مثبوت و مسواوی یوک نمویباشود ،نووع
همبستگی ناق

و مستقیم است .بیشترین اثر مربوط به کارآمدی اقتصوادی (نظوام توزیوع،

قیمتگذاری ،کیفیت نهادها ،سازمانهای اقتصادی) و کمتورین اثور مربووط بوه بویثبواتی و
نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتار اقتصادی دولت میباشد و گویوههوا اثورا

شودید،

فصلنامه علمی مطالعا

متوسط و ضعیف بر مؤلفه دارند.
جدول  :9ميزان رابطه و ضريب همبستگي مؤلفه با گويهها
بُعد

کارآموودی اقتصووادی (نظووام توزیووع ،قیمووتگووذاری ،کیفیووت نهادهووا،

همبستگي

معناداری

0.747

130

0.01

0.717

130

0.01

0.713

130

0.01

اقتصادی

0.693

130

0.01

شفافیت اقتصادی ،ارائه اطالعا  ،دادهها ،گزارشها و اطالعرسانی

0.647

130

0.01

مقاومت متغیرها و بازارها در برابر تکانهها و شوکهای خارجی

0.629

130

0.01

نقدشوندگی در اقتصاد

0.615

130

0.01

باز بودن اقتصاد (موانع تجاری ،تعرفهها ،موانع قانونی)

0.523

130

0.01

بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتار اقتصادی دولت

0.405

130

0.01

سازمانهای اقتصادی)

مؤلفههای مطلوب نظام اقتصادی متعارا

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

مؤلفهها

ضريب

N

سطح

آزادی اقتصادی (در فعالیت اقتصادی ،تحرک نیوروی انسوانی ،تعیوین
قیمت ،نقل اصل و سود سرمایه)
کارایی اقتصادی و عدم رانتی بودن اقتصاد (در بخشهای اقتصادی و
بازارهای اقتصادی)
رقابتپذیری – عدم تبعی

در مؤلفه حمایتهای اقتصادی عالوه بور داشوتن معنواداری همبسوتگی در سوطح 0/01
درصد ،چون میزان همبستگی حاصله مثبت و مساوی یک نمیباشد ،نوع همبستگی نواق
و مستقیم است .بیشترین اثر مربوط به مشوقهوا و حمایوتهوای اقتصوادی و کمتورین اثور
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مربوط به توسعه کمی و کیفی بازارهای مالی میباشود و گویوههوا اثورا
شدیدی بر مؤلفه دارند.

خیلوی شودید و


جدول  :10ميزان همبستگي مؤلفه با گويهها
گويهها

مؤلفه

ضريب
همبستگي

سطح

N

معناداری

حمایتهای

مشوقها و حمایتهای اقتصادی

0.836

130

0.01

اقتصادی

توسعه کمی و کیفی بازارهای مالی

0.782

130

0.01

در مؤلفه نقش حاکمیت در اقتصاد عالوه بر داشتن معناداری همبستگی در سوطح 0/01
درصد ،چون میزان همبستگی حاصله مثبت و مساوی یک نمیباشد ،نوع همبستگی نواق
واگذاری بخش دولتی) و کمترین اثر مربوط به دخالوت و یوا اخواللگوری دولوت (تعیوین
قیمت ،تخصی

منابع ،تسهیال

تکلیفی) میباشد و گویوه هوا اثورا

شودید و متوسوط و

ضعیفی بر مؤلفه دارند.
جدول  :11ميزان ضريب همبستگي مؤلفه با گويهها
مؤلفه

ضريب

گويهها

همبستگي

توانمندسازی بخش خصوصی (مردمی کوردن اقتصواد ،واگوذاری

نقش حاکمیت در اقتصاد

بخش دولتی)
تعامل دولت و فعادن اقتصادی
وجود راهبرد مشخ

اقتصادی و وجود نهادهای مکفی متولی

نهادهای موازی و مسئولیتناپذیر اقتصادی
دخالت و یا اخاللگری دولت (تعیوین قیموت ،تخصوی
تسهیال

در مؤلفه نظار

تکلیفی)

منوابع،

N

سطح
معناداری

0.789

130

0.01

0.750

130

0.01

0.703

130

0.01

0.701

130

0.01

0.436

130

0.01

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

و مستقیم است .بیشترین اثر مربوط به توانمندسازی بخش خصوصی (مردمی کردن اقتصاد،

اقتصادی عالوه بر داشتن معناداری همبستگی در سوطح  0/01درصود،

چون میزان همبستگی حاصله مثبت و مساوی یوک نموی باشود ،نووع همبسوتگی نواق

و

مستقیم است .بیشترین اثر مربوط به فساد اقتصادی (قاچاق ،پولشویی ،سوالمت بازارهوای
اقتصادی ،جرایم اقتصادی) و کمترین اثور مربووط بوه نظوام اسوتاندارد شوفاا و صوریح و
مشخ

برای کادهای تولیدی میباشد و گویهها اثرا

شدیدی بر مؤلفه دارند.
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جدول  :12ميزان ضريب همبستگي مؤلفه با گويهها
مؤلفه
نظار
اقتصادی

ضريب

گويهها

جرایم اقتصادی)
نظام استاندارد شفاا و صریح و مشخ

N

همبستگي

فساد اقتصادی (قاچاق ،پول شویی ،سالمت بازارهوای اقتصوادی،
برای کادهای تولیدی

سطح
معناداری

فصلنامه علمی مطالعا

0.85

130

0.01

0.801

130

0.01

در مؤلفه نهاده های اقتصادی عالوه بر داشتن معناداری همبستگی در سطح  0.01درصد،
چون میزان همبستگی حاصله مثبت و مساوی یوک نموی باشود ،نووع همبسوتگی نواق

و

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

مستقیم است .بیشترین اثر مربوط به توسعه علم و فناوری و نوآوری در کشوور و کمتورین
اثر مربوط به دسترسی آسان و کمهزینه به عوامل تولید میباشود و گویوههوا اثورا

خیلوی

شدید ،شدید و متوسطی بر مؤلفه دارند.
جدول  :13ميزان ضريب همبستگي مؤلفه با گويهها
گويهها

مؤلفه

توسعه علم و فناوری و نوآوری در کشور
نهادههای

وجود نیروی انسوانی مطلووب (کارآمود ،بهورهور ،علموی،

اقتصادی

خالق ،نوآور)
دسترسی آسان و کمهزینه به عوامل تولید

ضريب
همبستگي

N

سطح
معناداری

0.864

130

0.01

0.716

130

0.01

0.621

130

0.01

نتيجهگيری و پيشنهاد
نتيجهگيري
رشد اقتصادی همواره در نظامهای اقتصادی ،بهعنوان حرکت اقتصادی مطلووب مودنظر
بوده و سیاست گذاران در پی فراهم نمودن بستر تحقق الزاما

رشد اقتصوادی در کشوورها

بودهاند .نقش سرمایهگذاری در ایجاد تجمع سرمایه بهعنوان یکی از مؤلفههای اصولی رشود
اقتصادی ،نقشی غیر قابل انکار بوده و میتوان بهعنوان مؤید به تئوریهای رشد اقتصادی و
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نقش انباشت سرمایه در این الگوها اشاره نموود؛ اموا سورمایهگوذاری خوود توابع شورایط و


ضرور هایی است که یکی از مهمترین و اساسیترین آنها ،بُعد اقتصادی در تأمین امنیوت
سرمایه گذار و به طورکلی ایجاد امنیت سرمایه گذاری اسوت .ایون موضووع و نیوز تأکیودا
امامین انقالب و به ویوژه مقوام معظوم رهبوری حضور

اموام خامنوهای (مدظلوهالعوالی) در

اختصاص شعار چندینساله اخیر به حوزه اقتصادی ،بیانکننده اهمیت امنیت سرمایهگوذاری
است.
یافته های تحقیق از بررسی نتایج تحلیل آماری کمی ،در خ صوص بُعود اقتصوادی و
بر تأمین امنیت سرمایه گذاری ،تفاو

معناداری بین میانگین نمونوه و میوانگین فرضوی

جامعه در سطح معناداری  0/05وجود داشته است؛ به این معنا کوه از دیودگاه نخبگوان
اقتصادی و دانشگاهی ،میزان تأثیر بُعد اقتصادی بر امنیت سرمایه گذاری در حود بسویار
زیاد بوده است .به طوری که در بُعد اقتصادی در سطح مؤلفه هوا بوه ترتیوب مؤلفوه هوای
مطلوووب نظووام اقتصووادی متعووارا در رتبووه اول ،نظووار
حمایت های اقتصادی در رتبه سووم و در سوطح شواخ

اقتصووادی در رتبووه دوم و
هوا ،بوه ترتیوب بوی ثبواتی و

نااطمینانی اقتصادی در متغیرهوا و رفتوار اقتصوادی دولوت ،شوفافیت اقتصوادی ،ارائوه
اطالعا  ،دادهها ،گزارش ها و اطالع رسانی و نظام استاندارد شفاا و صریح و مشخ
برای کادهای تولیدی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند .این عوامل به نوعی حواکی از
عدم برخورد یکسان با عوامل اقتصادی و رویکردهای رانوت جویانوه و تبعوی

آمیوز و

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

اولویت بندی مؤلفه ها و شاخ

ها ،حاکی از آن است که در تأثیر بُعد اقتصادی موذکور

همننین وجود ابهام در نظام اقتصادی است.
الگوی ارائهشده بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی نشان میدهود
که برای تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی ،پنج مؤلفه مؤثر مویباشوند کوه
عبار اند از :مؤلفه های مطلوب نظوام اقتصوادی متعوارا ،حمایوتهوای اقتصوادی ،نقوش
حاکمیت در اقتصاد ،نظار

اقتصادی و فراهم بودن نهادههوای اقتصوادی کوه در ایون الگوو

میزان تأثیرگذاری هرکدام از این مؤلفهها و  21شواخ

احصوایی بور یکودیگر و بور بُعود

اقتصاد به تصویر کشیده شده است.
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جدول  :14جمعبندي مؤلفههاي اقتصادي مؤثر بر تأمين امنيت سرمايهگذاري
بُعد

شاخصها

مؤلفهها

 -1توسعه علم و فناوری و نوآوری در کشور؛
 -2وجود نیروی انسانی مطلوب (کارآمد ،بهرهور ،علمی ،خالق ،نوآور)؛
 -3دسترسی آسان و کمهزینه به عوامل تولید؛
فصلنامه علمی مطالعا

 -4فساد اقتصادی (قاچاق ،پولشویی ،سوالمت بازارهوای اقتصوادی ،جورایم
اقتصادی)؛
 -5نظام استاندارد شفاا ،صریح و مشخ

برای کادهای تولیدی؛

 -6توانمندسازی بخش خصوصی (مردمی کردن اقتصواد و واگوذاری بخوش
 -7تعامل دولت و فعادن اقتصادی؛
 -1مؤلفههوای مطلووب
نظام اقتصادی
 -2نقووش حاکمیووت در

اقتصاد

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

دولتی)؛

اقتصاد
 -3نهادههای اقتصادی
 -4حمایووووتهوووووای
اقتصادی
 -5نظار

اقتصادی

 -8وجود راهبرد مشخ

اقتصادی و وجود نهادهای مکفی متولی؛

 -9نهادهای موازی و مسئولیتناپذیر اقتصادی؛
 -10دخالت و یا اخاللگری دولت (تعیین قیمت ،تخصی

منابع ،تسوهیال

تکلیفی)؛
 -11مشوقها و حمایتهای اقتصادی؛
 -12توسعه کمی و کیفی بازارهای مالی؛
 -13کارآموودی اقتصووادی (نظووام توزیووع ،قیمووتگووذاری ،کیفیووت نهادهووا،
سازمانهای اقتصادی)؛
 -14آزادی اقتصادی (در فعالیوت اقتصوادی ،تحورک نیوروی انسوانی ،تعیوین
قیمت ،نقل اصل و سود سرمایه)؛
 -15کارایی اقتصادی و عدم رانتی بودن اقتصاد (در بخوشهوای اقتصوادی و
بازارهای اقتصادی)؛
 -16رقابتپذیری  -عدم تبعی

اقتصادی؛

 -17شفافیت اقتصادی ،ارائه اطالعا  ،دادهها ،گزارشها و اطالعرسانی؛
 -18مقاومت متغیرها و بازارها در برابر تکانهها و شوکهای خارجی؛
 -19نقدشوندگی در اقتصاد؛
 -20باز بودن اقتصاد (موانع تجاری ،تعرفهها ،موانع قانونی)؛
 -21بیثباتی و نااطمینانی اقتصادی در متغیرها و رفتار اقتصادی دولت؛
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مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

الگوي بومي تأمين امنيت سرمايهگذاري با تأکيد بر بُعد اقتصادي
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پيشنهاد
 -1اهمیت سایر عوامل و میزان تأثیرگذاری بادی آنها بر تأمین امنیوت سورمایهگوذاری
ازجمله مواردی است که باید به آن ها توجه ویژه کرد و تنها بُعد اقتصادی پاسخگوی تأمین
امنیت سرمایه گذاری نخواهد بود .لذا به محققین آینده پیشنهاد میشود ابعاد دیگری؛ شوامل
بُعد سیاسی ،حقوقی -قضایی ،اداری -مدیریتی ،اجتماعی -فرهنگی ،بوینالمللوی و  ...را در
فصلنامه علمی مطالعا
بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399
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اتخاذ تأمین امنیت سرمایهگذاری نباید از نظر دور داشت.
 -2از آنجایی که دستگاههای اقتصادی و ارگانهای ذیربط بوه لحواظ مسوئولیتی و نیوز
بودجههای تخصیصی با محدودیت مواجه هستند ،دزم است رتبهبندی و اهمیوت مؤلفوههوا
در هر بخش ،مدنظر قرار گیرد .از این رو پیشنهاد مویشوود در هور مؤلفوه اقتصوادی ،طبوق
اولویتبندی ،مسائل و مشکال

بررسی و راهکار تجویز و اتخاذ شود.

 -3دولت و سازمان های وابسته باید بوه سومت افوزایش رقابوتپوذیری ،از بوین بوردن
رانت های اقتصادی ،عملکرد همگرا و ایجاد شفافیت اقتصادی بروند .در واقوع دولوت بایود
بستر مناسبی را آماده کند تا سرمایه گذار برای کسب سود ،حاضر به ورود به عرصه اقتصواد
ملی شود.


فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي



بیانا

رهبر کبیر انقالب اسالمی حضر

بیانا

و رهنمودهای رهبر معظم انقالب حضر



اخوی ،آ (« ،)1372تجارت بين الملل ،استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي» ،تهران ،مؤسسه
چاپ و انتشارا



وزار

امام خمینی (ره).
امام خامنهای (مدظلهالعالی).

امور خارجه.

برنسون ،ویلیام اچ (« ،)1386تئوري و سياستهاي اقتصاد کالن» ،ترجمه عبا

شاکری ،چاپ




برومنود ،شووهرزاد (« ،)1386امنيتتت اقتصتتادي در ايتتران و کشتتورهاي منتیتتب و وضتتعيت
شاخصهاي آن» ،تهران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
تاجبخش کیوان (« ،)1384سرمايه اجتماعي؛ اعتماد ،دموکراسي و توسعه» ،چواپ اول ،تهوران،
نشر شیرازه.






تفضلی ،فریدون (« ،)1375نظريهها و سياستهاي اقتصاد کالن» ،تهران ،نشر نی.
جاللآبادی ،اسداهلل (« ،)1385بررسی نقش امنیت ،قوانین و مقررا

و توسعه بازارهای مالی بور

سرمایهگذاری» ،تهران ،مجله مجلس و پژوهش ،سال  ،13شماره  ،52پاییز  .1385ص

.58-73

جهانیان ،ناصر (« ،)1385امنيت اقتصادي» ،چاپ سوم ،تهران ،نشر کانون اندیشه جوان.
جهانیان ،ناصر (« ،)1381امنيت اقتصادي» ،چاپ اول ،تهران ،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشوه
معاصر.



چینی ،حبیب (« ،)1382امکانا  ،محدودیتها ،فرصتها و تهدیدا

در برابر امنیت اقتصادی»،

چاپ اول ،تهران ،همايش راهکارهاي توسعه امنيت اقتصادي ،مؤسسه مطالعا



بازرگانی.
حسین زادهبحرینی ،محمدحسین (« ،)1383عوامل موؤثر بور امنیوت سورمایهگوذاری در ایوران»،
دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  .1383ص

.109-156

حسین زاده بحرینی ،محمدحسین؛ شریفآزاده ،محمدرضا (« ،)1382تأثیرپذیری سورمایهگوذاری
خصوصی از شاخ
(38اقتصاد) ،ص



و پژوهشهوای

مقاله پژوهشی :الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی

دهم ،تهران ،نشر نی.

های امنیت اقتصادی ( )1358-1379در ایران» ،نامه مفيد ،دورهی  ،9شماره
.159-192

رسولی ،کریم؛ فرزینوش ،اسداهلل (« ،)1389بررسي رابطه بين امنيت اقتصتادي و درآمتدهاي
مالياتي (شواهدي از کشورهاي منا)» ،پایگاه اطالعا

علمی جهاد دانشگاهی ()www.sid.ir
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رهبر ،فرهاد؛ مظفریخامنه ،فرشید (« ،)1386زمینههای افزایش امنیت سرمایهگذاری و توأثیر آن
بر رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک ،سوال هشوتم،
شماره  ،30تابستان و پاییز  1386ص



ریاضی ،وحید (« ،)1397آمادگي نظامي ،مؤلفهها و معيارها» ،تهران ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی
دفاع ملی و تحقیقا



راهبردی.

شاکرین ،مهدی (« ،)1373نقش بیمه در بازار سرمایه و تضمین امنیت سرمایههای ملی» ،فصلنامه

فصلنامه علمی مطالعا

صنعت بيمه ،پاییز  ،1373شماره  .35ص



.78 -105

.21-43

شاه حسینی ،سمیه ،عطایی ،امید(« ،)1386امنیت اقتصادی» ،مرکز پژوهش هوای مجلوس،
دفتر مطالعات اقتصادي ،شماره  ،8847بهمن  ،1386ص

.18-19

بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

عزتی ،مرتضی؛ دهقوان ،محمودعلی (« ،)1387امنيتت اقتصتادي در ايتران» ،تهوران ،مطالعوا
اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 1387 ،زمستان.



غفاری ،غالمرضا؛ چلبی ،مسعود (« ،)1384سنجش و تبيين سرمايه اجتماعي در ايران» ،تهوران،
دفتر امور اجتماعی وزار



کشور.

قاسمیان ،سلیمان (« ،)1382نگاهی به مفهوم امنیت اقتصادی و نقوش آن در توسوعه اقتصوادی»،
همايش راهکارهاي توسعه امنيت اقتصادي ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ،چواپ
اول.





فرحپور ،مجید (« ،)1383فقر ،فساد و تبعيض ،موانع توسعه در ايران» ،تهران ،انتشارا

رسا.

مرکز پژوهشهوای مجلوس شوورای اسوالمی (« ،)1383نگتاهي بته مستاال اقتصتاد ايتران و
راهکارهاي آن (مجموعه سینرانيها)» ،دفتر بررسیهای اقتصادی ،چاپ اول.
میرمعزی ،سید حسین (« ،)1390نظام اقتصادي اسالم» ،چاپ اول ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی.




نخلی ،سید رضوا (« ،)1391تحليل تأثير میارج دولت بر شاخص توسعه انساني استانها با استفاده
از مدل دادههاي تابلويي» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه امام صادق(ع).
نخلی ،سید رضا ( « ،)1396بررسي عوامل ايجاد اخالل امنيت سترمايه گتذاري در اقتصتاد ملتي»،
پروژه نخبگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقا



راهبردی.

نورائی ،مرسوده (« ،)1384جلب سرمايهگذاري خارجي در جمهوري اسالمي ايران و راههاي حفظ
آن» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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.سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

 داگال،نورث

 انتشارا، تهران،معینی

، مؤسسه پژوهش و برنامهريزي در برنامهريزي و توسعه،» «اقتصاد ایران،)1376(  مسعود،نیلی
.چاپ اول
 «تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصوی،)1389(  رضا، ابراهیم؛ وهام،هادیان

 الگوی بومی تأمین امنیت سرمایهگذاری با تأکید بر بُعد اقتصادی:مقاله پژوهشی
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