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 چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير ابزارهاي پيشبرد فروش در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

پيمايشي و جامعه آماري شامل  -درصنايع غرب بندرعباس مي باشد. روش پژوهش توصيفي

بود که به  نفر 90صنايع غرب بندرعباس مي باشد. حجم نمونه برآورد شده  مديران و کارشناسان

روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند، ابزار اندازه گيري پرسشنامه مي باشد که 

عنصر تبليغات، فروش شخصي، پيشبرد فروش،  5عناصر تأثير گذار در تبليغات پيشبردي را در 

نباخ کروروابط عمومي، بازار يابي مستقيم مورد مطالعه قرار داد. ضريب پايايي آن از طريق آلفاي 

 به دست آمد.  0.797

 سرمايه جذب 0.581،  فروش قيمتي برد پيش ابزارهاي واحد يک نتايج نشان مي دهد که  افزايش

 0.586غيرقيمتي فروش،  برد پيش ابزارهاي واحد يک کرد و نيز افزايش خواهد پيدا افزايش گذاري

 .کرد خواهد پيدا افزايش گذاري سرمايه جذب واحد

 صنايع غرب -سرمايه گذاري مستقيم خارجي  -ابزارهاي پيشبرد فروش  :واژگان کليدي

 .بندرعباس
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 2ابراهيم نگهداري ،1هدايت جوکار

 .اسالمي واحد قشم بازرگاني داخلي دانشگاه ازاد -دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 1
 .استاد يار دانشگاه ازاد اسالمي واحد بندرعباس 2
 

  :نام نويسنده مسئول

 هدايت جوکار

ش در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تأثير ابزارهاي پيشبرد فرو

 )مورد مطالعه صنايع غرب بندرعباس(

 30/6/1399 :تاريخ دريافت

 2/9/1399 :تاريخ پذيرش

http://www.rassjournal.ir/


 87 -94 ، ص1399، پاییز 23رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 مقدمه
در غرب بندرعباس عاملي مهم و  ژهيوبندري مهم کشور در استان به يهاوجود صنايع بزرگ در کنار گمرک و مجتمع

در غرب بندرعباس در کنار  اقتصادي کشور . استقرار صنايع بزرگباشديپيشرفت استان و حتي کشور م ثيرگذار در رشد وأت

و داخلي دريانوردي، وجود مناطق ويژه صنعتي، معدني و مجتمع بندري بندرعباس را به پايتخت اقتصادي  يالمللنيب يهاشرکت

 فادهاست با زمانهم.کننديو صنعتي ايران تبديل کرده است، صنايع بزرگي که در اقتصاد اين مملکت نقش ممتازي را ايفا م

 .هستند اهدافي چه به دستيابي دنبال فروش به يشبردهايپ ارائه با که نمايند مشخص بايد هاشرکت فروش، پيشبرد از روزافزون

 ارائه به اقدام شرکت، برند و محصوالت جايگاه و تصوير فروش روي يشبردهايپ بلندمدت آثار به توجه بدون بازاريابان هرگاه

 ترين اصلي از ( يکي2009وون  و )اوه .است جادشدهيا فروش ميزان در يمدتکوتاه تغييرات تنها ،اندنموده فروش يشبردهايپ

 باشد توسعه و رشد براي ابزاري تواند مستقيم مي گذاري سرمايه . است خارجي مستقيم گذاري سرمايه شدن، جهاني نمودهاي

 هاي طرح اجراي براي دارند، تري پائين نقدينگي و کمتر اديامکانات اقتص که توسعه حال در کشورهاي ويژه به کشورها، اغلب و

 يکي داخلي، مالي هاي نظام شدن متحول .هستند خارجي هاي سرمايه جذب دنبال خود به صنعتي – اقتصادي رشد و اقتصادي

گذاري   رمايهس .آيد مي حساب خارجي به مستقيم گذاري سرمايه جذب روند بر مؤثر پارامترهاي حساس ترين و ترين مهم از

 است خارجي تأمين مالي براي پايدار و باثبات منابع جمله از خارجي مستقيم غير گذاري سرمايه با مقايسه در خارجي مستقيم

 و )کوهي .آيد مي حساب به سرمايه کشورها کمبود جبران براي عاملي بلکه ندارد را خارجي استقراض مشکالت تنها نه که

مديريت،  توانايي باالبردن روز، دانش تکنولوژي، سرمايه، جذب شامل خارجي مستقيم گذاري ايهسرم ( فوايد1390همکاران، 

 سياستهاي و ضعف مديريت که کرد خاطرنشان بايد البته .است رقابت قدرت افزايش و ها پرداخت تراز بهبود اشتغال، افزايش

 در انحصاري بازار ساختار ايجاد از قبيل منفي ايپيامده تواند مي خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب زمينه در ناصحيح

( 1389محمودي،  و آبادي ) شاه.باشد داشته همراه را به بيکاري تشديد نيز و کوچک توليد مقياس با ايع صن انهدام بلندمدت،

 بين تعادل همچنين عدم و گذاري سرمايه نيازهاي و ملي انداز پس منابع بين شکاف توسعه حال در کشورهاي از بسياري در

 به داخلي منابع تکميل براي و کالن اقتصادي اهداف تحقق براي کشورها اين که گردد مي موجب ارزي درآمدهاي و ها هزينه

 (1382آورند)عباسي  روي خارجي مستقيم گذاري سرمايه ويژه به خارجي منابع

 نقش از جمله خارجي مستقيم ذاريگ سرمايه جذب بر مؤثر عوامل گذاري، سرمايه انداز پس شکاف کاهش منظور به

 تورم، نرخ ماليات، نرخ حقيقي اقتصاد، رشد نرخ انساني، سرمايه اقتصاد، بودن باز سرمايه، بازگشت نرخ همچون متغيرهايي

 و داخلي ناخالص توليد به دولت مخارج خارجي، نسبت بدهي سياسي، حقوق دسترس، در طبيعي منابع اقتصادي، زيربناهاي

 (1389کينوشيتا  و گيرد)کامپوس مي قرار بررسي مورد ارباز اندازه

 همچنين درآمدهاي و گذاري سرمايه و انداز پس بين شکاف شدن پر موجب خارجي مستقيم گذاري سرمايه عمل، در

 جي،خار مستقيم گذاري ديگر سرمايه مزاياي جمله از .شود مي يافته تحقق مالياتي درآمدهاي و دولت شده گذاري هدف مالياتي

 و زني چانه قدرت افزايش ميزبان، کشور مالي در نظام مالي منابع بيشتر گردش توليد، مقياس بزرگي از گيري بهره به توان مي

 و کاالها کيفيت افزايش همچنين و کشورها ساير با گذاري و سرمايه تجاري روابط بسط دليل به کشورها اين سياسي قدرت

 (1382)ملکي ، .نمود هاشار رقابت افزايش دليل به خدمات

 :نخست :باشد مي شکل دو به آن بر مؤثر عوامل و خارجي مستقيم گذاري سرمايه خصوص در اقتصاددانان هاي تئوري

 سرمايه کالسيک، ي اقتصاد ها تئوري که همچنان گذاري، سرمايه از بخشي عنوان به خارجي مستقيم گذاري سرمايه بررسي

 تاريخي نقش نگهداشتن محفوظ بر افزون اقتصادي جديد هاي تئوري :دوم .دانند مي صادياقت رشد عوامل از يکي را گذاري

 مستقيم گذاري سرمايه طريق از را آن از بخشي که نيز را مديريتي جديد هاي شيوه و دانش، تکنولوژي ، گذاري سرمايه براي

 (2004جوزفسن  و دانند  )فراوسن مي مؤثر اقتصادي رشد در آورد، دست به توان خارجي مي

 بازار در واقع . کنند مي تالش سرمايه نوع اين جذب براي کشورها خارجي، مستقيم گذاري سرمايه مهم نقش به توجه با

 سريع دستيابي لزوم به توسعه باتوجه حال در کشورهاي ميان ويژه به رقابت اين .است رقابتي بسيار ها، سرمايه اين جذب جهاني
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 گوناگوني تمهيدات منظور بدين و هستند سرمايه جذب انواع دنبال کشورها گونه اين .است بيشتر مالي منابع کمبود و توسعه به

 (2009و رائو ،  برند )گومس مي کار به ها سرمايه نوع اين جذب براي

 يهارفتشيپو  خدمات و محصوالت مصرف بازار گسترش نيز و توليدکنندگان رقابت روزافزون افزايش به توجه با بين در اين

 ارتباطي امکانات و يگذارهيسرماتسهيالت  از استفاده با بازاريابي و تجارت امور کارشناسان تا است فراهم فرصتي فني، و علمي

 يهانهيهز امروزه .کنند فراهم سازمان براي آل وضعيتي ايده بالقوه و فعلي مشتريان رضايت جلب با جسته، بهره وضعيت اين از

 ،کردنديم تغيير جزئي خيلي صورتبه و شدنديم بازارها وارد که اين، محصوالتي بر عالوه .است شده ترنيسنگ بازاريابي و فروش

 توانديم مستقيم بازاريابي است. همچنين فروش يهانهيهز کاهش ي،ابيبازار عمده چالش امروزه .داشتند پيش در را آرامي روند

 .کند تقويت را فروش کارکنان فروش مساعي کرده، تعديل و شناسايي را مشتريان بالقوه

 مستقيم يگذارهيسرماجذب  در فروش شبرديپ ابزارهاي ريتأث بررسي به پژوهش اين در شده بيان ضروريات راستاي در

  .است شدهپرداخته خارجي صنايع غرب بندرعباس

 

 شناسي تحقيقروش
 و داخلي منابع از استفاده با پژوهش اين در ازيموردن طالعاتا .باشديپيمايشي و علّي م-از نوع توصيفي حاضر تحقيق روش

 .است آمدهدستبه اينترنتي ي واکتابخانه طريق از خارجي

 90تعداد  عمومي(به روابط از آمدهدستبه اطالعات به توجه )با صنايع غرب بندرعباس مديران و کارشناسان آماري جامعه

 جذب در فروش قيمتي برد پيش ابزاربررسي  جهت .شدند انتخاب هدفمند يريگنمونه روش از با استفاده که بودند نفر

 جذب در فروش قيمتي برد با دو فرضيه پيش اطالعات درباره شرايط فعلي،  يبا گردآور  رگذاريتأث خارجي مستقيم يگذارهيسرما

به  رگذاريتأث خارجي مستقيم يگذارهيسرما جذب در فروش قيمتي غير برد و پيش  رگذاريتأث خارجي مستقيم يگذارهيسرما

يگردآور سپس اطالعاتاز وضع موجود برسيم. لذا اين پژوهش ازنظر زمان، يک پژوهش پيمايشي است. يترشناخت بهتر و کامل

 گيرديم قرار ليوتحلهيتجز مورد رگرسيون آناليز مدل و پيرسون آزمون طريق از spssافزار کمک نرم افزارنرم از استفاده با شده

 

 هاداده ليوتحلهيتجز
تأثير ابزارهاي پيشبرد فروش در جذب سرمايه گذاري  "بررسي  ي معرف جامعه، براياز نمونه هادادهي آورجمعبعد از 

افزار کمک نرمرگرسيوني دو متغيره با بهره گيري از نرم افزار  مدل يک از "مستقيم خارجي )مورد مطالعه صنايع غرب بندرعباس(

spss صورت رابطه زيراستفاده مي شود: به 

 
iii xy   10 

 که در آن:
y سرمايه گذاري مستقيم خارجي : 

1x ابزارهاي پيشبرد قيمتي فروش : 

i جزء اخالل مدل : 

 ه مي شود:و نيز براي آزمون فرضيه دوم از مدل زير استفاد 
 

iii xy   10 
 که در آن:

y سرمايه گذاري مستقيم خارجي : 

1x ابزارهاي پيشبرد غير قيمتي فروش : 

i جزء اخالل مدل : 
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 دست به نتايج برقراري، عدم صورت در زيرا است؛ متغيرها بودن نرمال هاي فرض برقراري مستلزم ها، فرضيه آزمون انجام

 به آزمون متغيرها، بودن نرمال برقراري از اطمينان از پس .شود مي غلط هاي استنتاج موجب امر اين و اتکا ندارند قابليت آمده

 است.  شده پرداخته پژوهش هاي فرضيه

 آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 

 ه متغيرهاي مورد مطالعه را نشان مي دهد. جدول زير آماره هاي توصيفي مربوط ب

 . بررسي آمار توصيفي داده ها1-4جدول

 انحراف معيار کمينه بيشينه ميانگين نام متغير
y1.11 1 5 2.72 : سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

1x0.76 2 5 4.58 : ابزارهاي پيشبرد قيمتي فروش 

2x0.86 2 5 4.49 : ابزارهاي پيشبرد غير قيمتي فروش 

 منبع. محاسبات تحقيق 

 

 برآورد مدل
 ها خواهيم پرداخت.باشد که در ادامه به آزمون اين فرضيهاين پژوهش داراي دو فرضيه مي

 آزمون فرضيه اول:

 .باشد مي تاثيرگذار خارجي يممستق گذاري سرمايه جذب در فروش قيمتي برد پيش فرضيه: ابزارهاي

مورد  spss افزارنرمشود و نتايج حاصل با استفاده از هاي رگرسيوني استفاده ميبراي آزمون فرضيه تحقيق، از مدل

 گيرد.قرار مي ليوتحلهيتجز

 آيد:چون ادعا ممکن است صحيح يا غلط باشد؛ بنابراين دو فرض ممکن در ذهن به وجود مي

 ي وجود دارد.داريمعنرابطه  خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب و فروش قيمتي برد پيش بين ابزارهايفرض صفر آزمون: 

ي وجود داريمعنرابطه  خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب و فروش قيمتي برد پيش فرض مخالف آزمون: بين ابزارهاي

 ندارد.

 جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجيجدول ....آزمون همبستگي بين ابزارهاي پيشبرد قيمتي فروش و 

 ابزارهاي پيشبرد قيمتي فروش متغير مستقل

 جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي متغير وابسته

 پيرسون آزمون

 0.41 ميزان

 0.000 سطح معني داري

 90 تعداد

 هاي تحقيقيافته منبع.

 

 

 

 

 آناليز رگرسيون
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 محاسبه شده است.  ANOVAزمون در جدول زير معني دار بودن رگرسيون به وسيله آ

 

 معني داري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 0.0000 474.22 654.218782 1 654.218782 رگرسيون
 R-squared     =  0.8420  1.37956424 89 122.781218 باقيمانده

   8.63333333 90 777 کل
 

reg y x1, noc آماره  انحراف معيار ضريب مين ضريب تخt  سطح معني داري 

      x1 .5810114    0266805     21.78    0.000ضريب 

 

بوده و نشان از معنادار بودن رگرسيون در  0.000با توجه به جدول فوق سطح معني داري محاسبه شده براي آماره برابر 

 درصد دارد.  0.99سطح 

رد مدل آورده شده است با توجه به اين نتايج مي توان به بررسي فرضه اول پژوهش پرداخت، در نتايج برآو 3-4در جدول 

خارجي  مستقيم گذاري سرمايه جذب و فروش قيمتي برد پيش دهد که بين ابزارهايمجموع نتايج آزمون فرضيه اول نشان مي

،  فروش قيمتي برد پيش ن معني که با افزايش ابزارهايي و مثبتي وجود دارد به ايداريمعندر در صنايع غرب بندرعباس رابطه 

 مي باشد.  0.581يابد ، الزم به ذکر است که ضريب اين متغير خارجي نيز افزايش مي مستقيم گذاري سرمايه جذب

 

 :آزمون فرضيه دوم

 .دباش مي تاثيرگذار خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب در فروش قيمتي برد غير پيش فرضيه: ابزارهاي

مورد  spss افزارنرمشود و نتايج حاصل با استفاده از هاي رگرسيوني استفاده ميبراي آزمون فرضيه تحقيق، از مدل

 گيرد.قرار مي ليوتحلهيتجز

 آيد:چون ادعا ممکن است صحيح يا غلط باشد؛ بنابراين دو فرض ممکن در ذهن به وجود مي

ي وجود داريمعنرابطه  خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب و فروش قيمتي غير برد پيش فرض صفر آزمون: بين ابزارهاي

 دارد.

ي داريمعنرابطه  خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب و فروش غير قيمتي برد پيش فرض مخالف آزمون: بين ابزارهاي

 وجود ندارد.

 مستقيم خارجي جدول ....آزمون همبستگي بين ابزارهاي پيشبرد قيمتي فروش و جذب سرمايه گذاري

 ابزارهاي پيشبرد قيمتي فروش متغير مستقل

 جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي متغير وابسته

 پيرسون آزمون

 0.38 ميزان

 0.000 سطح معني داري

 90 تعداد
 هاي تحقيقيافته منبع.

 

 

 آناليز رگرسيون
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 محاسبه شده است.  ANOVAدر جدول زير معني دار بودن رگرسيون به وسيله آزمون 

 

 معني داري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 0.0000 438.72 645.959574 1 645.959574 رگرسيون
 R-squared     =  0.8295  1.47236433 89 131.040426 باقيمانده

   8.63333333 90 777 کل
 

reg y x1, noc آماره  انحراف معيار ضريب تخمين ضريبt سطح معني داري 

 x1 . 5861702 .0279852 20.95 0.000ضريب 
 

نتايج برآورد مدل آورده شده است با توجه به اين نتايج مي توان به بررسي فرضه دوم پژوهش پرداخت، در  3-4در جدول 

خارجي  مستقيم گذاري سرمايه جذب و فروش يقيمت برد پيش دهد که بين ابزارهايمجموع نتايج آزمون فرضيه دوم نشان مي

 فروش قيمتي بردغير پيش ي و مثبتي وجود دارد به اين معني که با افزايش ابزارهايداريمعندر در صنايع غرب بندرعباس رابطه 

 مي باشد.  0.586يابد ، الزم به ذکر است که ضريب اين متغير خارجي نيز افزايش مي مستقيم گذاري سرمايه ، جذب

 به طور کلي مي توان بيان کرد که : 

 
1581.0 xy 

 
 که در آن:

y سرمايه گذاري مستقيم خارجي : 

1x ابزارهاي پيشبرد قيمتي فروش : 

 و نيز براي آزمون فرضيه دوم از مدل زير استفاده مي شود: 

 2586.0 xy  
 

 در آن: که
y سرمايه گذاري مستقيم خارجي : 

1x ابزارهاي پيشبرد غير قيمتي فروش : 

است که  0.05همانطور که در يافته هاي پژوهش مالحظه مي شود در کليه فرضيه هاي پژوهش ، سطح معني داري کمتر از 

و سطح معني داري مربوط به اين آماره در  Fاي مورد آزمون است و همچنين مقدار آمار بيانگر وجود رابطه معني دار بين متغيره

 کل فرضيه ها بيانگر اين است که فرضه معني دار نبودن کل مدل رد مي شود و مدل رگرسيون برآورد شده در کل معني دار است.

 خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب و وشفر برد قيمتي پيش دهد که بين ابزارهاينتايج آزمون فرضيه اول نشان مي

خارجي  مستقيم گذاري سرمايه برد قيمتي، جذب پيش دار و مثبتي وجود دارد، به اين معني که با افزايش ابزارهايرابطه معني

 يابد.نيز افزايش مي

 خارجي مستقيم اريگذ سرمايه جذب و فروش قيمتي برد غير پيش دهد که بين ابزارهاينتايج آزمون فرضيه دوم نشان مي

 مستقيم گذاري سرمايه برد غير قيمتي، جذب پيش دار و مثبتي وجود دارد، به اين معني که با افزايش ابزارهايرابطه معني

 يابد.خارجي نيز افزايش مي

 

 

 گيريبحث و نتيجه
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 کننده نقش تعيين نگما بي دولت اقتصادي کالن هاي سياست اتخاذ که باشد مي مسئله اين از حاکي پژوهش اين نتايج

 و اقتصادي تثبيت جهت دولت در ارزي و مالي پولي، مناسب هاي سياست .دارد خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب در اي

 از اقتصادي امنيت ايجاد و کار قانون کارا، بازنگري مالياتي هاي سياست متنوع، و هنگام به مالي و بانکي خدمات تورم، مهار

 خصوص به و کشورها اقتصادي رشد بر موثر عوامل مهمترين از .باشند مي خارجي هاي گذاري سرمايه ذبج مهم بسيار ملزومات

 .است گذاري سرمايه طرحهاي مالي تأمين منظور به آوردن سرمايه فراهم توسعه، حال در ي ها کشور

 هاي جذب سرمايه به شديد لتماي گذاري، سرمايه براي داخلي منابع نبودن کافي واسطه به جهان کشورهاي از بسياري

 شده کشورها ساير در گذاري به سرمايه متمايل بيشتر بازده و سود کسب منظور به نيز خارجي گذاران سرمايه و دارند خارجي

 عوامل و تشويقي و حمايتي اقتصادي، طبيعي، بخش 4 به توان مي يه سرما جلب در مؤثر عوامل مورد در ميان اين در .اند

 جريان تجاري، هاي وام :شود مي انجام عمده شکل چهار در جريان سرمايه، يا المللي بين گذاري سرمايه .نمود اشاره سياسي

 .مالي سبد در خارجي گذاري سرمايه يا خارجي مستقيم غير گذاري سرمايه خارجي، مستقيم گذاري سرمايه ي، رسم هاي

 مثبت تأثير ي اقتصاد رشد بر هايش مزيت با تواند مي که است اقتصادي متغيرهاي از يکي مستقيم خارجي ي گذار سرمايه

 ي توسعه مال بازار وجود اقتصادي رشد بر خارجي مستقيم گذاري سرمايه مثبت تأثيرگذاري براي الزم شروط از بگذارد؛ يکي

 به و صنعتي و ي توليدي ها بخش سمت به کشور در موجود وجوه هدايت و تجهيز در کليدي نقش مالي بازارهاي .است يافته

 توسعه مالي بازارهاي وجود .کشورهاست رشد اقتصادي محرک موتور مالي بازارهاي گسترش . دارند ي اقتصاد رشد بهبود آن تبع

 اينکه از جداي مالي بازارهاي گسترش .سازد مي هموار آنان جذب خارجي و هاي گذاري سرمايه از بهتر استفاده براي را راه يافته

 نشانه تواند مي که هست نيز اقتصاد پويايي و رونق بيانگر خود است، خارجي گذاري در سرمايه کننده تسهيل املع يک عنوان به

 .باشد نيز خارجي گذاري سرمايه بيشتر جذب بر عاملي و شود ي محسوب اقتصاد ثبات

 از مالي هاي در سازمان توجهي بلقا نکته فروش پيشبرد هاي تاکتيک و ها ي استراتژ کارگيري به و بازاريابي راستا اين در

 با که نمايند مشخص بايد صنايع اين فروش، پيشبرد از استفاده روزافزون با زمان هم . دارد را صنايع فوالد، پااليشگاه و .. جمله

 تعيين و عيتموق تحليل و تجزيه با بايد شرکت اين بازاريابان  هستند. اهدافي چه دستيابي به دنبال به فروش هاي پيشبرد ارايه

 برنامه مربوط که نمايند تعيين بايد آنها بپردازند. بازاريابي يکپارچه ارتباطات برنامه تدوين به فروش هاي از پيشبرد يک هر نقش

 مي هدف جامعه از چه بخشي به معطوف برنامه اين و است شده طراحي اهدافي چه به دستيابي براي فروش هاي پيشبرد به

 نيازمند ايران که معناست بدين تلويحاً مستقيم خارجي گذاري يه سرما جذب در ايران ناچيز سهم پژوهش اين نتيجه باشد. در

 و کار مقررات خارجي، تجارت ماليات، خارجي، گذاري سرمايه از در پشتيباني مقررات و قوانين در اقتصادي ي ساختا اصالحات

 باشد ها گذاري سياست و اقتصادي بازدهي و گذاري سرمايه امنيت بر مبتني بايد گذاري سرمايه فضاي .است اقتصادي آزادسازي

 به الزم، شدن بسترهاي فراهم با کشور در خوشبختانه،  سازد. فراهم را خارجي گذاران سرمايه اعتماد جلب موجبات تا بتواند

 قانون تعديل و ارز شدن ينرخ يعني تک مثبت، حرکت دو نيز و خارجي گذاري سرمايه حمايت و تشويق قانون تصويب ويژه

 . است گرديده هموار ها گذاري سرمايه گونه اين جذب براي راه ها، ماليات

 منابع از استفاده بهينه موجبات مناسب نحو به آن عمل مکانيزم که است بازاري سرمايه و پول کارآمد بازار کلي طور به

 دليل به بازارها اين در ديگر، عبارت به . سازد مي ممکن را تصادياق مطلوب رشد به حصول و آورده فراهم را مالي و پولي کمياب

 مي نشأت فراوان اطالعات و سالم رقابت وجود از که يط مشابه شرا تحت مالي و پولي کمياب منابع به همگان دسترسي امکان

 سرمايه موجود امکانات ترين طلوبم يا بهترين در را جامعه انداز پس که منابع شود مي داده گذار سرمايه به اجازه اين گيرد،

  .کند گذاري

 

 هاي کاربردي پژوهشپيشنهاد

 رشد صنعتي، عملکرد و ساختار :جهاتي چون از صنايع غرب بندرعباس در خارجي گذاري سرمايه اثرات کلي، نگاه يک در

 .باشد مي بررسي قابل المللي، بين صاداقت با ملي اقتصاد محلي پيوند سرمايه بازارهاي نقدينگي افزايش انساني، سرمايه و اشتغال

 مراجعمنابع و 
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