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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی موانع و چالش های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخشش جشاد ای
استان هرمزگان و پیشنهاد راهکارهای توسعه آن می باشد .پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و روش آن از نوع توصیفی – پیمایشی است.
برای جمع آوری اطالعات و داد های مورد نیاز از بررسی های اسنادی ،کتابخانه ای و مطالعات میدانی(پرسشنامه) استفاد شد است.
پرسشنامه پژوهش محقق براساس مطالعه اطالعات پیشین و منابع و اطالعات موجود در بخش خدمات حمل و نقل جاد ای ،طراحی
شد است که روایی به روش محتوایی و پایایی آن با استفاد از آلفای کرون باخ برابر با  0/327گردید است .نمونه آماری پشژوهش۰0
نفر از کارکنان سازمان راهداری و بخش حمل و نقل جاد ای و فعاالن و سرمایه گذار در این بخش به روش نمونه گیری در دسشترس
انتخاب شد اند .با توجه به هدف اصلی پژوهش فرضیه ها با استفاد از آزمون های آماری تی تست تک گروهه و فریدمن و نرم افشزار
spss20مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند .که نتایج حاصل از تحقیق نششان داد کشه هشر  4مجموعشه از عوامشل ،یعنشی عوامشل
اقتصادی ،قانونی ،فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی و سازمانی موانع موجود بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصشی در بخشش حمشل و
نقل محسوب می شوند .در این بین محدودیت های اقتصادی و قانونی پر رنگ تر از سایر عوامل بود.
كلمات كلیدی :سرمایه گذاری ،بخش خصوصی و حمل و نقل جاد ای.

 .1مقدمه
توسعه اقتصادی یکی از اهداف مهمی است که توسط اکثر کشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران به شدت دنبال می شود .از جملشه
عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی وجود سرمایه و توسعه سرمایه گذاری می باشد که اهمیت آن در نظریات مختلف اقتصادی مورد
اشار قرارگرفته است(اندوز و همکاران  .)17۳2طی سال های اخیر با ابالغ سیاست های اصل  44قانون اساسی و قانون جلب و حمایت
از سرمایه گذاری خارجی ،زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم گشته است(کرمی .)17۳7 ،رنج کمبود
سرمایه به عنوان عامل تولیدی مهم ،مانعی جدی بر سر را توسعه کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و کشور ما نیز کشوری
است که از کمبود سرمایه گذاری و تولید رنج می برد و از سویی دستیابی به نرخ رشد قابل قبشول اقتصشادی ،بشه مثابشه جشز الینفشک
توسعه ،هموار مورد هدف تمام برنامه های عمرانی کشور بود است .باتوجه به اینکه محدودیت سرمایه رشد اقتصادی را محشدود مشی
کند و از عوامل مهم رشد سرمایه گذاری می توان به خصوصی سازی و حضور بخش غیر دولتی در عرصه اقتصادی ،رفع موانع مربشو
به قوانین و مقررات ،رفع مشکالت مربو به بوروکراسی اداری وکاغذ بازی ،حمایت از سرمایه گذاری برای جلوگیری از فرار سشرمایه از
کشور و زمینه سازی برای جذب سرمایه های خارجی ،حمایت از تولیدکنند و برطرف کردن ضعف های قانون کار اشار کرد بایشد بشه
فکر رفع موانع و مشکالت در این زمینه ها بود .بنابراین تحقیق حاصر به بررسی جهت بررسی و ارزیابی موانشع و چشالش هشای جشذب
سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای و پیشنهاد راهکارهای توسعه آن می پردازد.
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 .2بیان مساله
رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هموار مورد توجه دولت ها بود است .توسعه اقتصادی نیازمنشد سشرمایه گشذاری در
بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است .بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنشایی و رو بنشایی نمشی تشوان انتظشار گسشترش
اشتغال ،تولید و رفا اقتصادی را داشت .در حال حاضر یکی از عمد ترین مشکالت کشورهای در حال توسشعه ،مسشهله تشامین منشابع
سرمایه گذاری و چگونگی جذب و نگهداری آنهاست .سرمایه گذاری بعنوان مهمترین ابزر و موتور محرکه سایر موضشوعات تلقشی مشی
گردد(حاج علی اکبری و همکاران .)17۳4 ،براساس مطالعه رهبر )1734(1یک سرمایه گذار برای رسیدن به نقطشه تصشمیم گیشری بشه
منظور سرمایه گذاری می بایست از سود آوری فعالیت خود و حفظ مالکیت و عدم تعرض بشه سشرمایه خشود اطمینشان حاصشل نمایشد.
همچنین بید آباد )1732(2در مطالعه خود به این موضوع اشار می نماید که سرمایه گذار قبل از تخصیص سرمایه خود به امر سرمایه
گذاری سود و زیان آتی خود را مورد بررسی قرار می دهد ،بطوریکه وی تصمیم می گیشرد کشه منشابع خشود را بشه چشه فعالیشت هشایی
اختصاص دهد که در کل دور فعالیت پروژ حداکثر بازدهی را داشته باشد .از این منظر مؤلفه های اقتصادی در نوع سشرمایه گشذاری
تاثیر گذار می باشند .بدین معنی که چنانچه چشم انداز آیند حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی باشد .سرمایه گشذار بشه سشمت
سرمایه گذاری فیزیکی و بلند مدت سوق پیدا خواهد کرد و در صورت عدم امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری
های خدماتی ،احتکاری و معامالتی شکل خواهد گرفت.
در خصوص امنیت اقتصادی قاسمیان 7در بررسی خود با عنوان نگاهی به مفهوم امنیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی امنیت
اقتصادی را به معنای فراهم کردن یک نظام حقوقی ،اجتماعی و سیاسی تعریف می کند که بر اساس آن طرح های سرمایه گشذاری از
ابتدا تا پایان دور بهر برداری بدون اخالل و آشفتگی به فعالیت خود ادامه دهند .همچنین فرح پور  )1734(4در مطالعه خود به ایشن
موضوع اشار می کند که کشورهایی نظیر کر جنوبی ،مالزی ،هنگ کنگ و سایر کششورهای ششرق آسشیا علیشرغم عشدم برخشورداری
مناسب از منابع انسانی ،طبیعی و ثبات سیاسی اما با اتکا به امنیت اقتصادی و تثبیت سیاست های کالن اقتصادی در سه دهه اخیر از
نظر رشد اقتصادی ،کاهش فقر و افزایش رفا  ،موفقیت های چشم گیری حاصل کردند .دسترسی آسان و کم هزینه به عوامل تولیشد از
جمله منابع مالی ،بستر سازی راهبردی (فرصت های موجود و بالقو شناسایی و راهکارهای استفاد از فرصت ها و تبدیل تهدید ها به
فرصت ها تبیین گردد) و اصالح یا ح ذف قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری از جمله مؤلفه هشای دیگشر ورود سشرمایه گشذاران بشه
فعالیت می باشد.
در مطاله تجربی که در خصوص ت حلیل موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری در اسشتان
سمنان در سال  17۳1توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت ،چهار عامل اساسشی ششامل عوامشل قشانونی و اداری ،عوامشل
اقتصادی ،عوامل مربو به دولت و عوامل فرهنگی به عنوان عا مل های بیرونی و عوامل منطقه ای بشه عنشوان عامشل درونشی مشؤثر بشر
سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعه نشان داد که در بین عوامل پنج گانه به ترتیب عوامل اقتصادی ،عوامل مربو به
دولت ،عوامل قانونی و اداری ،عوامل فرهنگی و عوامل منطقه ای بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته اند .از ایشن
رو در بین عوامل یاد شد عوامل اقتصادی با بیشترین تاثیر و عوامل منطقه ای کمتشرین اثشر را از حیشث اثشر گشذاری بشر ورود بخشش
خصوصی به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد داشته اند.
روند جهانی اتکای بیشتر بر حضور شرکت های خصوصی ،ساختار اقتصادی توسعه زیرساخت ها را تغییر داد است .به منظور تششویق
بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژ های زیرساختی ،بیشتر دولت ها مداخله خود را در این بخش محدود کرد اند و کمتشر بشه
تأمین مالی پروژ های این بخش از محل بودجه عمومی می پردازند .بنابراین ،شرکت ها و کنسرسیوم هشای خصوصشی داخلشی و بشین
المللی دوبار تبدیل به مهمترین منبع سرمایه گذاری در این حوز شد اند و با مشارکت تعداد زیادی از سرمایه گذاران ،انجام پروژ ها
را عهد دار می شوند .بنابراین تأمین مالی پروژ های زیرساخت به امر کامالً پیچید ای بدل شد و بخش عظیمی از سرمایه گشذاران
دولتی وخصوصی و تأمین کنندگان را در گیر این موضوع کرد است .تهیه بسته تأمین مالی پروژ نیاز به درك جامعی از فضای کسب
وکار موجود دارد .با توجه به حجم باالی سرمایه گذاری مورد نیاز در این صنعت ،وقفه زمانی طوالنی بین ششروع سشرمایه گشذاری هشا،
 -1رهبر ،فرهاد ،بررسی موانع تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در بخش صنعت،1734،ص  .۰
 -2بیدآباد ،بیژن ،امنیت اقتصادی و رشد سرمایه گذاری 1732،
 -7قاسمیان ،سلیمان ،نگاهی به مفهوم امنیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی ،مجموعه مقاالت همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
 4فرح پور ،مجید ،فقر ،فساد و تبعیض ،موانع توسعه در ایران ،تهران ،انتشارات رسا ،1737،ص 1۳3
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موسسات تجاری در این بخش از صنعت ،سرمایه و زمان قابل توجهی را صرف برنامه ریزی مستمر در پشیش بینشی ایشن چرخشه هشای
اقتصادی و بهینه نمودن روش های تأمین مالی پروژ های تعریف شد در این بخش می نمایند (سلیمانی و همکاران)17۳2 ،
در حالی که سرمایه گذاری هنگفت در طرح های زیرساختی یک نیاز مبرم برای کشورهای در حال توسعه است ،دولت ها قادر نیستند
سرمایه الزم برای تامین مالی این پروژ ها را تامین کنند .برای حل این معضل دولت ها باید روش های نوین تامین مالی پروژ ها را به
کار گیرند این روش ها به بخش خصوصی امکان می دهد تا در پروژ های زیرساختی مششارکت کنشد .اخیشراً اسشتفاد از قراردادهشای
ساخت ،بهر برداری و انتقال ،جهت خصوصی سازی ،جذب سرمایه های خارجی ،دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و مهارت های فنی و
بهر مندی از مدیریت کارآمد ،مورد توجه دولت ایران و البته صنعت نفت و گاز نیز قرار گرفته است .گرچه شیو های نوین تأمین مالی
دیگری در دنیا بکار گرفته می شود و این شیو ها هموار در حال توسعه می باشند؛ مهمترین و موثرترین را حل تحقق اهداف توسعه
در یک کشور ،وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است .به دلیل فقر حاکم و کمبود پس انداز مالی در اغلب کشورهای در
حال توسعه ،امکانات داخلی در اینگونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسع های و انجام پروژ های زیرساختی کافی
نیست و به همین دلیل اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و به این ترتیب گرایش
به سمت جذب منابع مالی خارجی شکل می گیرد .در تامین مالی پروژ ها با توجه به نوع پروژ و صنعت مرتبط با آن ،حجشم مشالی و
زمان مورد نیاز در نظر گرفته شد برای پروژ  ،شرایط کشور میزبان پروژ از نظر امنیت سیاسی ،اقتصادی و قوانین موجود در آن ،میزان
حساسیت پروژ در آن کشور می توان ،روش های مختلفی را برای تامین مالی پروژ متصور شد.
بخش عمد ای از حمل و نقل بار و کاال و تقریبا بیش از  %۳0از جابه جایی مسافر در داخل کشور از طریق جاد ها انجشام مشی ششود.
ساالنه د ها هزار وسیله نقلیه جدید به ظرفیت خودروهای سبک و سنگین کش ور اضافه می شود و تقریبا مسافرت ها و جابه جایی ها
هر ساله نسبت به سال قبل دارای رشد فزایند ای است .از طرفی دیگر جاد ها و امکانات دسترسی نیز به نوبه خود در دست توسشعه
است و خوشبختانه طی سال های اخیر گام های مهمی برداشته شد است .افزایش روند رو به رشد خودروهای عمومی و توسعه را ها
و جاد ها ،ایجاب می کند که همزمان و همگام با این توسعه ،ظرفیت خدمات بخش جاد ای نیز افشزایش یابشد .بشا توجشه بشه اینکشه
سرمایه گذاری در این بخش توسط دولت امکان پذیر و یا منطقی نمی باشد ،لذا حضور و فعالیت بخش خصوصی با جدیت بیشتری مد
نظر است .اگر چه بخش خصوصی تا حدودی در این زمینه حضور داشته و سرمایه گذاری نمود است ولی مانند بسیاری از بخش های
دیگر ،نتوانسته سهم به سزایی را ایفا نماید .با توجه به این توضیحات ،مسهله اصلی تحقیق حاضر این است کشه موانشع و چشالش هشای
اصلی فراروی سرمایه گذاری بخش خص وصی در خدمات جاد ای کدامند و با چه اقداماتی می توان این موانع را کاهش داد یشا حشذف
نمود؟

 .3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ،سیاست های تشویقی دولت ،ایجاد امنیت و تضمین های مناسب برای سشرمایه گشزاران
خارجی و داخلی ،ایجاد فرهنگ خودکفایی در بین مردم ،تشویق سرمایه گذاران بومی از طریق پاداش ها تقویت شرکت های تولیدی و
سازمان های غیر دولتی( )CNGOاز راهکارهای مناسب برای توسعه سرمایه گذاری به شمار می آید .اهداف یاد شد زمانی قابل اجرا
و قابل حصول خواهد بود ،که دستگا سیاست گذاری و اجرایی کشور هموار با منابع مالی و اعتباری ،از جمله بانشک هشا و موسسشات
مالی ،دولتی و خصوصی در یک سیاست گذاری هماهنگ و براساس یک برنامه ریزی کارشناسانه به صورت مرحله به مرحله به فعالیت
بپردازد(اندوز و همکاران .) 17۳2 ،سرمایه گذار قبل از تخصیص سرمایه خود به امر سرمایه گشذاری سشود و زیشان آتشی خشود را مشورد
بررسی قرار می دهد ،بطوریکه وی تصمیم می گیرد که منابع خود را به فعالیت هایی اختصاص دهد کشه در کشل دور فعالیشت پشروژ
حداکثر بازدهی را داشته باشد .از این رو مولفه های را که در نوع سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشند مورد بررسی قرار می دهند(حاج
علی اکبری و همکاران .)17۳4 ،لزوم بررسی و بررسی نقا قوت و ضعف در بخش جاد ای کشور و اولویشت بنشدی آن هشا در تحقشق
اهداف اولیه ی آن به خودی خود اهمیت می یابد و بررسی و ارزیابی موانع و چشالش هشای جشذب سشرمایه گشذاری بخشش خصوصشی
درتوسعه خدمات بخش جاد ای و پیشنهاد راهکارهای توسعه آن دارای اهمیت باالیی است .زیرا سرمایه گذاری می توانشد بشه عنشوان
یکی از عوامل محرکه ی اصلی توسعه خدمات بخش جاد ای کشور و که بررسی و اولویت بندی آن ها مشی توانشد سیاسشت گشذاران و
برنامه ریزان اقتصادی در این زمینه را از نتایج کار خود بهرمند سازد.
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 .4پیشینه تحقیق
جدول( :)1خالصه پژوهش های انجام شد
نام محقق

سال

عنوان پژوهش

نتیجه

حاج علی
اکبششری و
همکاران

()17۳4

بررسی و تبیشین عوامشل مشوثر بشر جشذب
سرمایه گذاری و اولویت بنشدی آن هشا در
شهرك های صنعتی استان زنجان

نتیجه دست یافتند که عوامل اقتصادی ،عوامشل مربشو بشه دولشت ،عوامشل
قانونی و اداری ،عوامل منطقه ای و عوامل فرهنگی به ترتیب بیشترین تاثیر
را بر جذب سرمایه گذاری شهرك های صنعتی استان زنجان داشته اند.

محنت فر

()17۳4

بررسشی اثششر مخششارج دولششت بششر سششرمایه
گذاری خصوصی در ایران

به این نتیجه دست یافتند که که افزایش سرمایه گذاری دولتی بشه افشزایش
سرمایه گذاری خصوصی منتج می گردد که بیانگر رابطه مکملی است

جالیششششی
اسفندآباد
یو
صمیمی

()17۳7

موانششع افششزایش سششرمایه گششذاری بخششش
خصوصی

افزایش انداز دولت ،نوسان نرخ ارز و تورم دائمی ،بشه عنشوان مشانعی جهشت
افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند .با توجشه بشه اینکشه یکشی از
موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی ،انداز دولت در اقتصشاد
بود است

کرمی

()17۳7

بررسششی موانششع سششرمایه گششذاری و ارائششه
راهکارهششایی بشششرای جششذب سشششرمایه در
شهرستان دیواندر

وجود امنیت سرمایه گذاران بعنوان عنصر کلیدی حضور بخشش خصوصشی
به امر سرمایه گذاری می باشد .سود آوری فعالیشت هشای اقتصشادی ،حفشظ
مالکیت و ثبات سیاست هشای کشالن اقتصشادی از مؤلفشه هشای اصشلی ورود
سرمایه گذار به بخش های تولیدی می باشد .عوامل قانونی و اداری ،عوامشل
اقتصادی ،عوامل مربو به دولت ،عوامل فرهنگی و عوامل منطقه ای پشنج
عامل اثر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد

انششششدرز و
همکاران

()17۳2

بررسی و تجزیه و تحلیشل موانشع سشرمایه
گذاری در استان ایالم

به این نتیجه دست یافتند که موانع ،فرهنگی اجتماعی ،نا امنی اقتصشادی،
ریسک ناشی از موقعیت جغرافیای استان ،عشدم حمایشت دولشت از سشرمایه
گذاران و بروکراسی اداری مو جب کاهش سرمایه گذاری گشذاری در اسشتان
ایالم می باشد.

سشششازمان
امشششششششور
اقتصششادی
و دارایششی
اسشششششتان
سمنان

()17۳1

تحلیل و بررسی موانشع سشرمایه گشذاری و
ارائه راهکارهایی بشرای جشذب سشرمایه در
استان سمنان

این نتیجه دست یافت کشه ،در بشین عوامشل پشنج گانشه بشه ترتیشب عوامشل
اقتصادی ،عوامل مربو به دولت ،عوامل قانونی و اداری ،عوامشل فرهنگشی و
عوامل منطقه ای بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته
اند .از این رو در بین عوامل یاد شد عوامل اقتصشادی بشا بیششترین تشاثیر و
عوامل منطقه ای کمترین اثر را از حیث اثر گذاری بر ورود بخش خصوصشی
به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد داشته اند.

فشششوجی و
همکاران

()2017

بررسی اثر سرمایه گذاری بخشش عمشومی
(دولتششی) بششر سششرمایه-گششذاری بخششش
خصوصی ایاالت متحد آمریکا طشی دور
1۳30 -2010

نتایج نشان داد که سرمایه گذاری عمومی می تواند اثرات مختلشف ،اعشم از
کیفی و کمی ،در بخش های مختلف داشته باشد .این بدین معنی است کشه
سرمایه گذاری عمومی می تواند در بخش هایی ،مزایای مختلف بشه ارمغشان
بیاورد .در حالی که می تواند در برخی بخش ها ،اثراتشی بشدتر از تخصشیص
نامناسب منابع در پی داشته باشد.

یودو

()2011

به بررسی مخارج عمومی ،سرمایه گشذاری
خصوصششی و رشششد بخششش کشششاورزی در
نیجریه

نتایج نشان داد که افزایش در مخاج عمشومی ،اثشر مثبشت بشر رششد بخشش
کشاورزی دارد .بنابراین ،توصیه می شود سیاست گشذاران هشر دو سشرمایه-
گذاری خصوصی و دولتی را در یک سیاست ترکیبی اجرا کننشد تشا بتواننشد
اطمینان حاصل کنند که هم در کوتا مشدت و هشم در بلندمشدت ،بهشر وری
بخش کشاورزی ،تضعیف نمیشود.
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احمشششد و
قیوم

()2003

اثر مخارج دولشت و نشا اطمینشانی اقتصشاد
کششالن بششر سششرمایه گششذاری خصوصششی در
بخش خدمات پاکستان طی دور -200۰
1۳32

نتایج تابع سرمایه گذاری کوتا مدت پویا نشان داد که افزایش در مخشارج
جاری دولت و نرخ بهر  ،سرمایه گذاری خصوصی را تحریک می کنشد و بشه
طور مشابه ،ناپایداری در بخش کالن و نااطمینشانی ،اثشر منفشی بشر سشرمایه
گذاری خصوصی دارند.

رامیرز

()2003

ارتبا تجربشی و تهشوری بشین متغیرهشای
کلیدی اقتصاد از جمله پس انشداز ملشی و
نرخ واقعی ارز بشا سشرمایه گشذاری بخشش
خصوصی را در آمریکای التین

نتایج نشان داد که پس انداز ملی تأثیر مثبت و نرخ واقعی ارز ،تأثیر منفشی
بر سرمایه گذاری بخش خصوری دارد.

سوال اصلی
موانع و چالش های جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای کدامند و چه راهکارهایی برای توسشعه آن
وجود دارد؟
سوال های فرعی
 -1عوامل قانونی چه تاثیری بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای دارد؟
 -1عوامل سیاسی چه تاثیری بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای دارد؟
 -2عوامل فرهنگی و اجتماعی چه تاثیر ی بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای دارد؟
 -7عوامل اقتصادی چه تاثیری بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای دارد؟
 -4عوامل مدیریتی و سازمانی چه تاثیری بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای دارد؟
 -۰چه راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای وجود دارد؟

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

عوامل قانونی و اداری
عوامل فرهنگی
عوامل موثر بر جذب
سرمایه گذاری

عوامل دولتی
عوامل اقتصادی
عوامل منطقه ای

شکل( :)1عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری برگرفته از مدل حاج علی اکبر و همکاران ()17۳4

۰

 .5روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد .که ابتدا تحقیقات انجام شد در گذشته در در رابطشه بشا موضشوع
مورد مطالعه قرار گرفت و زیر مولفه های این عوامل استخراج گردید .به منظور تهیه چارچوب تحقیق و مبانی نظری عالو بر مطالعشه
های کتابخانه ای ،از دیدگا متخصصان و صاحبنظران حوز پژوهش در این زمینه نیز استفاد گردید .پس از نهشایی ششدن عوامشل ،از
ابزار مناسبی (پرسشنامه ای که بر اساس مولفه های تحقیقات گذشته تنظیم شد) جهت گردآوری داد ها استفاد گردید .پرسششنامه
بین کارشناسان و مدیران سازمان راهداری و حمل و نقل جاد ای کشور توزیع گردید و داد های حاصل از ایشن ابشزار بشا اسشتفاد از
روش های آماری تجزیه و تحلیل گردید.
جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاد ای کشور می باشند .که به عنوان نمونه  ۰0نفر از از صاحب نظران
این بخش به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد اند .روش نمونه گیری پژوهش حاضر به نمونه گیری در دسشترس اسشتفاد ششد
است.
پرسشنامه تحقیق مورد بررسی صاحب نظران راهداری و بخش خدمات حمل و نقل جاد ای قشرار گرفتشه و مطشابق بشا نظشرات آنشان
اصالحات الزم به عمل آمد  .و روایی آن به روش محتوایی حاصل شد است .و پایایی آن با استفاد از آلفای کرون باخ برابر با 0/327
شد است.
پس از جمع آوری اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطالعات ،در دو قسمت ،قسمت اول ،داد های جمعیشت
شناختی ،با استفاد از آمار توصیفی( ،جدول و نمودارهای توزیع فراوانی و محاسبه شاخص هشای مرکشزی و پراکنشدگی) و در قسشمت
دوم ،و برای بررسی فرضیه به منظور بررسی دیدگا پاسخ دهندگان از وضعیت موجود آزمشون تشی تسشت زوجشی و همچنشین تحلیشل
عاملی و بوسیله نرم افزارهای  SPSSو انجام شد است.

 .6یافته ها
فرضیه اول تحقیق :عوامل قانونی و اداری از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خشدمات بخشش جشاد ای
محسوب می شود.

شاخص

جدول ( :)1نتایج مربو به آزمون فرضیه اول از طریق تی تست یک نمونه ای ()One Sample T-test
سطح معنی تفششششاوت 95% Confidence Interval of the
Difference
درجه آزادی
آمار t
میانگین
داری
بیشترین
کمترین

عوامل قانونی

۰۳۱126

47

20۱02

0۱000

1۳۱77

20۱30

همانگونششه کششه در جششدول ( )1نشششان داد شششد اسششت ،سششطح معنششی داری آزمششون برابششر بششا  0۱00و کششوچکتر از  0۱0۰یعنششی
( )Sig=0.00<0.05و همچنین آمار آزمون نیز برابر با  ۰۳۱126و بزرگتر از  1۱۳6است ،لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه عوامل
قانونی از موانع احتمال ی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای است ،مورد پذیرش قرار می گیرد.
فرضیه دوم تحقیق :عوامل فرهنگی و اجتماعی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخشش جشاد
ای محسوب می شود.

شاخص

جدول( :)2نتایج مربو به آزمون فرضیه اول از طریق تی تست یک نمونه ای ()One Sample T-test
درجششه سشطح معنشی تفشششاوت Confidence Interval of the
Difference
آمار t
آزادی داری
بیشترین
میانگین کمترین

عوامل فرهنگی و اجتماعی

22۱27

47

13۱74

0۱000

6

16۱63

20۱00

95%

همانگونششه کششه در جششدول ( )2نشششان داد شششد اسششت ،سششطح معنششی داری آزمششون برابششر بششا  0۱00و کششوچکتر از  0۱0۰یعنششی
( )Sig=0.00<0.05و همچنین آمار آزمون نیز برابر با  22۱27و بزرگتر از  1۱۳6است ،لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه عوامشل
فرهنگی و اجتماعی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای است ،مورد پذیرش قرار
می گیرد.
فرضیه سوم تحقیق :عوامل اقتصادی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای محسوب
می شود.

شاخص

جدول ( :)7نتایج مربو به آزمون فرضیه اول از طریق تی تست یک نمونه ای ()One Sample T-test
سششطح معنششی تفششششاوت Confidence Interval of the
Difference
درجه آزادی
آمار t
داری
بیشترین
میانگین کمترین

عوامل اقتصادی

۰4۱06

47

4۰۱72

0۱000

47۱67

95%

43۱00

همانگونششه کششه در جششدول ( )7نشششان داد شششد اسششت ،سششطح معنششی داری آزمششون برابششر بششا  0۱00و کششوچکتر از  0۱0۰یعنششی
( )Sig=0.00<0.05و همچنین آمار آزمون نیز برابر با  ۰4۱06و بزرگتر از  1۱۳6است ،لذا فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه عوامل
اقتصادی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای است ،مورد پذیرش قرار می گیرد.
فرضیه چهارم تحقیق :عوا مل سازمانی و مدیریتی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد
ای محسوب می شود.

شاخص

جدول ( :)4نتایج مربو به آزمون فرضیه اول از طریق تی تست یک نمونه ای ()One Sample T-test
درجششه سطح معنشی تفشششاوت 95% Confidence Interval of the
Difference
آمار t
آزادی داری
بیشترین
میانگین کمترین

عوامل مدیریتی و سازمانی

40۱1۳6

47

1۰۱۰۳

0۱000

14۱30

16۱73

همانگونششه کششه در جششدول ( )4نشششان داد شششد اسششت ،سششطح معنششی داری آزمششون برابششر بششا  0۱00و کششوچکتر از  0۱0۰یعنششی
( )Sig=0.00<0.05و همچنین آمار آزمون نیز برابر با  40۱1۳6و بزرگتر از  1۱۳6است ،لذا فرضیه چهارم تحقیشق مبنشی بشر اینکشه
عوامل مدیریتی و سازمانی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسشعه خشدمات بخشش جشاد ای اسشت ،مشورد
پذیرش قرار می گیرد.
رتبه بندی عوامل:
پس از آزمون فرضیه های تحقیق ،تعیین این که کدام یک از این عوامل نقش مهمتری دارند نیز ضروری است .بشدین منظشور از آزمشون
رتبه بندی فریدمن استفاد شد است که نتایج آن طی جدول ( )۰مشخص شد است.
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جدول ( :)۰نتایج مربو به رتبه بندی عوامل با استفاد از آزمون فریدمن
آمار آزمون

رتبه

عوامل مدیریتی و سازمانی

1۱76

4

عوامل قانونی

2۱62

2

عوامل فرهنگی و اجتماعی

2۱07

7

عوامل اقتصادی

7۱۳3

1

عوامل

همانگونه که در جدول ( )۰مشاهد می شود عوامل اقتصادی رتبه اول تاثیرگذاری و عوامل قانونی ،فرهنگی و اجتماعی و در آخر هشم
عوامل مدیریتی و سازمانی در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

 .7نتیجه گیری
نتایج آزمون فزضیه اول نشان داد که عوامل قانونی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسشعه خشدمات بخشش
جاد ای است .که این نتیجه با نتایج با تحقیقات انجام شد توسط رهبر ( ،)1734بیشدآباد ( )1732و پشژوهش انجشام گرفتشه توسشط
سازمان امور اقتصادی و دارایی مطابقت دارد.
نتایج آزمون فزضیه دوم نشان داد عوامل فرهنگی و اجتماعی از موانع احتمالی جذب سشرمایه گشذاری بخشش خصوصشی در توسشعه
خدمات بخش جاد ای است .که این نتیجه با تحقیقات انجام شد توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی( )17۳1مطابقت دارد.
نتایج آزمون فزضیه سوم نشان داد عوامل اقتصادی از موانع احتمالی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخشش
جاد ای است ،مورد پذیرش قرار گرفت .که این نتیجه با تحقیقات انجام شد توسط گرین و ویالنو ( ،)1۳۳1هادیان و وهشام (،)173۳
پژویان و خسروی ( ،)17۳1کازرونی و دولتی ( ،)1736سشروین ( ،)2007رامیشرز ( ،)2003لشوطفی و رانشدل ( ،)200۰احمشد و قیشوم
( ،)2003رهبر ( ،)1734بیدآباد ( )1732و پژوهش انجام گرفته توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی ( )17۳1مطابقت دارد.
نتایج آزمون فزضیه چهارم نشان داد عوامل مدیریتی و سازمانی ا ز موانع احتمالی جذب سشرمایه گشذاری بخشش خصوصشی در توسشعه
خدمات بخش جاد ای است .که این نتیجه با پژوهش انجام گرفته توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی ( )17۳1مطابقت دارد.
و در نهایت پس از آزمون ادعاهای محقق ،مبنی بر اینکه عوامل مدیریتی و سازمانی ،قانونی ،فرهنگشی و اجتمشاعی و عامشل اقتصشادی
موانع جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خدمات بخش جاد ای کشور هستند و اثبات اینکه از نظر جامعه مشورد مطالعشه
همه این عوامل دارای اثر معنی داری بودند ،به منظور تعیین رتبه هر کدام از آنها ،از آزمون رتبه بندی فریشدمن اسشتفاد گردیشد کشه
نتایج نشان داد عوامل اقتصادی با آمار  7۱۳3بیشترین تاثیر و عوامل قانونی با آمار  2۱62در رتبه دوم ،عوامل قشانونی بشا آمشار 2۱62
رتبه سوم و عوامل مدیریتی و سازمانی با آمار  1۱76در رتبه چهارم قرار گرفتند.
پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق
 نتایج این تحقیق ن شان داد که عوامل اقتصادی شامل نرخ بهر  ،نزخ سود سپرد ها ،نرخ تورم ،نااطمینانی نرخ ارز ،مخارج سرمایه ایو مصرفی دولت ،تسهیالت اعطایی ،مالیات ،ارزش افزود صنعت ،عدم اطمینان در سود آوری ،عدم اطمینان در تقاضا ،نرخ رشد تولیشد
حقیقی سرانه و عدم ثبات اقتصادی می ت وانند بر فرایند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور فعالیت در حوز حمل و نقل و
خصوصا خدمات جاد ای موثر باشند و نارسایی و مشکالت در هر یک از این عوامل می توانشد مشانع و بازدارنشد مهمشی بشرای تمایشل
سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این بخش تلقی گردد .لذا به دولت به عنوان متولی اصلی فعالیت های مدیریتی و خصوصا مدیریت
فعالیت های اقتصادی توصیه می شود که در زمینه این عوامل سیاست ها و خط مشی های مشخصی را اعمشال نمایشد و از تغییشرات و
نوسانات شدید آنها با روش های کارآمد بکاهد .از آنجا که توسعه بخش حمل و نقل و خدمات جاد ای می تواند تاثیر قابل تاملی را بر
بخش های دیگر داشته باشد توصیه می شود دولت و بانک مرکزی در تعیین سیاست های نرخ بهر  ،همراهشی بیششتری را بشا سشرمایه
گذاران در این بخش داشته باشند .همچنین به دلیل فرایند طوالنی سرمایه گذاری در بخش خدمات جاد ای تا زمشان بشازد  ،توصشیه
می گردد در سیاست های اقتصادی از جمله تعیین نرخ ارز ،سود سپرد ها ،سود بانکی ثبات نسبی وجود داشته باشد .همچنین توصیه
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می گردد ،فعالیت ها در این بخش شامل معافیت ها و تخفیفات مالیاتی قرار گیرد .همچنین وزارت را و ترابری می تواند بشا مطالعشات
بنیادی و آمایش سر زمینی موقعیت های مناسبی که بتواند اطمینان الزم از وجود تقاضا و سودآوری مورد انتظار سرمایه گذار را ایجشاد
نماید به آنها معرفی کند.
 با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق مبنی بر اینکه عوامل قانونی نیز بر میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات جشاد ایموثر است و اینکه مشکالت قانونی یکی از موانع اصلی بر سشر را جشذب سشرمایه گشذاری بخشش خصوصشی مشی باششد ،بشه دولشت و
قانونگذاران توصیه می شود با تدوین و تنظیم قوانین موثر ،امنیت سرمایه گذاری را افزایش و مخاطرات سرمایه گذار را در ایشن زمینشه
کاهش دهند ،همچنین مشکالت مربو به نظ ام راهبری شرکتی نیز مورد بررسی و قوانین مربوطه به صشورت ششفاف تشدوین و اعشالم
گردد .به وزارت را و سازمان های ذیربط نیز توصیه می گردد در ارائه دستورالعمل های راهبشردی و تشدوین مقشررات مربوطشه منشافع
سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی را در نظر بگیرند .همچنین توصیه می گردد ،ارتبا تنگاتنگی با مراکز علمی و دانشگاهی ایجشاد
و راهکارهای توسعه فعالیت های بخش خصوصی از طریق دانشگا ها مورد مطالعه قرار گیرد .در ایشن زمینشه حشل مششکالت حقشوقی،
قانونی ،تجاری و اقتصادی از طریق مطالعات دانشگاهی و ارائه راهکارها از این طریق توصیه می گردد.
 نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری در بخشش خشدمات جشاد ایدارد و نارسایی های آن نیز مانع مهمی تلقی می شود .لذا به سازمانهای مربوطه توصیه می شود ،اهمیت این بخش از طریشق معرفشی،
تبلیغات و شناساندن به جامعه معرفی گردد و به نوعی ارزش مادی و معنوی آن به جامعه معرفی گشردد .بشا سشرمایه گشذاران برخشورد
شایسته انجام شود .در مناسبت های مختلف از موفقیت های آنها و نقشی که در توسعه اقتصادی اجتمشاعی کششور دارنشد قدرشناسشی
شود و این افراد به عنوان کارآفرینان برتر مورد تقدیر قرار گیرند .ارزش سرمایه گذاری در فعالیت ها ،بشویژ ارزش معنشوی آن تششریح
گردد و تالش شود انگیز های فردی و اجتماعی مثبت در افراد ایجاد گردد.
 با توجه به اینکه عوامل سازمانی و مدیریتی نیز تاثیر چشم گیری بر فعالیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینشه خشدماتجاد ای داشته اند و قاعدتا ضعف این عوامل نیز به ایجاد چالش های اساسی در زمینه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.
به مدیران وزارت را و ترابری ،سازمانهای پایانه ها و حمل و نقل و ادار های مربوطه توصیه جدی می شود ،جذب سرمایه گذاری بشه
ویژ سرمایه گذاری بخش خصوصی را د ر اولویت فعالیت های خود قرار دهند .برای آنها فرصت های مناسبی ایجاد نمایند تا تمایل بشه
سرمایه گذاری در آنها تشدید شود .از هر گونه ایجاد و اعمال رانت و یا فرصت های سودجویانه جلوگیری نمایند .در فعالیت های خشود
شفاف عمل نمود و فرصت ها را به خوبی معرفی نمایند .فرصت هایی که برای فعالیت بخش دولتی وجود دارد ،حتشی االمکشان بشرای
بخش خصوصی نیز فراهم نمایند .در سیاست ها ثبات نسبی داشته باشند .فضای کسب و کار را شفاف نمود و اطالعات و آمشار مشورد
نیاز فعاالن این بخش را تولید و در اختیار آنها قرار دهند.
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