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دانشیارگروه اقتصاد ،ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاداسالمی،واحدعلوم وتحقیقات،تهران،ایران
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چکیده
توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف ،از جمله کشاورزي است .بدون سرمايه گذاري نميتوان
انتظارگسترش اشتغال ،توليدورفاه اقتصادي -اجتماعی را داشت .بسياري از کشورهاي در حال توسعه و ايران با کمبود
سرمايه و منابع مالی مواجه هستند و براي جبران کمبود سرمايه و منابع مالی خود نيازمند جذب سرمايه گذاريهاي مستقيم
خارجی ميباشند .هدف از اين پژوهش تنيين شاخصهاي موثر عامل اقتصادي برجذب سرمايه گذاري خارجی ميباشد.
جامعه آماري پژوهش عبارتند از نمايندگان مجلس ،نخبگان فعال در بخش اقتصاد مالی و کشاورزي و جمعی از اساتيد
کشور که هم در زمينه دانشگاهی تخصص داشته و هم با سرمايه گذاران خارجی مرتبط هستند و جمعا  100نفر ميباشند.
نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد؛ از  21شاخص مورد بررسی همه شاخصهاي اقتصادي در جذب سرمايه گذاري
خارجی موثر می باشند ،اما شاخص «درجه بازاري بودن اقتصاد» يا اصل تجارت آزاد از بيشترين اهميت برخوردار
میباشد .سپس شاخصهاي «افزايش نرخ سودآوري فعاليتهاي کشاورزي»« ،ثبات نرخ ارز» و «ثبات بازار مالی داخلی»
و سه شاخص «نرخ رشد بخش کشاورزي» و «سرمايهگذاري بخش خصوصی داخلی در بخش کشاورزي»
واژگان کلیدی" :شاخصهاي عامل اقتصادي"" ،سرمايه گذاريهاي خارجی"" ،بخش کشاورزي"" ،نخبگان کشاورزي"
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مقدمه

کشاورزي با ارزش  6623۵ميليارد ريال ارزش افزوده که

امروزه آنچه از پيکار انسان با طبيعت به جاي مانده است،

توسط  98درصد بخش غير دولتی به انجام میرسد،

انفجار جمعيت ،کاهش تنوع زيستی،آلودگی محيط

ميباشد .همچنين با داشتن  37ميليون هکتار اراضی مستعد

زيست ،نبود عدالت اجتماعی و امنيت غذايی است و

کشاورزي  130،ميليارد متر مکعب آب قابل استحصال،

کشاورزي پايدار به عنوان يکی از راهها براي مقابله با

 1204ميليون هکتار عرصه منابع طبيعی(جنگل و مرتع)،

مشکالت مزبور بيان شده است(ميردامادي و همکاران،

وجود ظرفيت هاي قابل توسعه جهت فعاليت هاي صيادي

 .)1388بخش کشاورزي به عنوان يکی از ارکان اقتصادي

و آبزي پروري و توسعه صنعت دام و طيور يکی از

سهم بااليی در صادرات غير نفتی ،ايجاد اشتغال ،تامين

بخشهاي کارآمد کشور میباشد .اما از مهمترين موانع عدم

غذا و ارزش افزوده مواد دارد(ديده بان  .)1392،سازمان

توسعه بخش کشاورزي مشکالت مالی و اقتصادي ميباشد.

خوارو بارو کشاورزي ملل متحد (فائو) طی گزارشی

اين مشکالت شامل کمبود منابع سرمايه اي ،کاهش بودجه

اعالم کرده است که براي تامين غذاي جمعيت  9ميليارد

هاي دولتی ،عدم وجود مشوقهاي حمايتی جهت سرمايه

نفري جهان در سال  20۵0ميالدي ،بايد  2برابر ميزان

گذاري بخش خصوصی و نبود مدلهاي مختلف تأمين مالی

کنونی مواد غذايی توليد کرد و براي رسيدن به اين هدف

ميباشد( ياوري و عزيزي .)1399 ،همچون؛ سنتی بودن

بايد موانعی مانند محدوديت زمينهاي کشاورزي ،کمبود

توليد ،پايين بودن سطح سواد  ،باال بودن سن اشتغال

آب ،قيمت باالي انرژي ،افت سرمايه گذاري در زمينه

کشاورزان ،وجود مشکالت در نظام مالکيتی ،خرد و

تحقيقات کشاورزي و کاهش ضايعات غذايی را در نظر

پراکنده بودن زمينهاي کشاورزي ،مشکالت نگهداري و

داشت(فائو .)2014 ،در ايران به دليل افزايش قابل مالحظه

حمل ونقل محصوالت توليدي ،قيمت باالي ماشينآالت

جمعيت کشور طی دو دهه گذشته ،تقاضاي غذا به صورت

و تجهيزات ،مانعی براي توسعه بخش کشاورزي خصوصا

فزايندهاي افزايش يافته و تأمين استقالل و امنيت غذايی

در ايران می باشد(نجفی .)1390 ،به عبارتی ،عوامل

جامعه را به صورت يک مسئله اساسی مطرح میسازد .اما

بازدارنده توسعه در بخش کشاورزي بر اساس ميزان تأثير

از سوي ديگر ،بيکاري ،کمبود عرضه غذا ،فقدان فنآوري

به ترتيب شامل عوامل اقتصادي ،اجتماعی ،تسهيالتی ،آب

هاي جديد ،کاهش توليد سرانه کشاورزي ،عدم توجه به

و منابع ،آموزشی ـ ترويجی ،سازمانی و مديريتی ،سرمايها

توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و مهاجرت روستائيان

ي ،برنامه ريزي ،مشارکت ـ بازاريابی و فنی ـ خدماتی

از مهمترين چالشهاي اقتصادي -اجتماعی کشور به شمار

ميباشد(بازيار و احمدوند .)1396 ،لذا براي تحقق توسعه

میآيند .در اين ميان بخش کشاورزي به جهت تأثير

اقتصادي در بخش کشاورزي ضرورت دارد توسعه

فراگيري که میتواند در کليه زمينه هاي ياد شده داشته

کشاورزي به موازات تأکيد بر گسترش عقالنيت اقتصادي

باشد از جايگاه مهمی برخوردار است(عبدالهی.)1387 ،

محقق شود چراکه در فقدان اين عقالنيت نميتوان انتظار

بخش کشاورزي تامين کننده 94 ،در صد از نيازهاي

توسعه کشاورزي داشت(تيموري و همکاران .)1398،در

غذايی کشورو به عبارتی تامين امنيت غذايی مردم13/9 ،

اين خصوص سرمايه به عنوان يکی از مهمترين نهاده هاي

درصد از توليد ناخالص داخلی 11 ،درصد ارزش افزوده،

توليد اهميت بسزايی در افزايش سطح توليد فعاليتهاي

 23/۵درصد از سهم اشتغال کشور 31 ،درصد ارزش

اقتصادي و در نتيجه افزايش بهره وري ساير عوامل توليد

صادرات ،توليد بيش از  102ميليون تن محصوالت

را دارد و سرمايه گذاري يکی از مهمترين عوامل رشد و
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توسعه اقتصادي هر کشوري می باشد .کمبود سرمايه در

داشتن بازار فروش به مراتب وسيعتر ،و مديريت کار امدتر

بخش کشاورزي باعث پايين آمدن سطح بهره وري نهاده

در فرايند توسعه اقتصادي و اشاعه تکنولوژي خصوصا در

هاي توليد ميشود و بهره وري اندک موجب کاهش درآمد

کشورهاي در حال توسعه ميتواند مطرح و نقش محوري

انتظاري طرحهاي کشاورزي و سود آوري اين فعاليت ها

و کليدي داشته باشد(درگاهی .)138۵8 ،اين سرمايه

شده و آنها را براي سرمايه گذاري غير اقتصادي و پر

گذاري به هر علت و شکلی که صورت پذيرد ،اثرات قابل

ريسک متصور ميسازد(کاظمی و همکاران1392،؛ ديده

مالحظه اي بر روي متغيرهاي کالن اقتصادي از جمله

بان.) 1392،

کاهش نرخ بهره ،کاهش نرخ ارز ،افزايش رشد اقتصادي،

لذا سرمايه گذاري در بخش کشاورزي به عنوان يک عنصر

افزايش درآمد مالياتی دولت ،کاهش بدهی دولت ،بهبود

کليدي رشد و توسعه محسوب میشود و با به کارگيري

توزيع درآمد ،انتقال تکنولوژي ،افزايش اشتغال ،توسعه

ترکيب آن با ديگر عوامل توليد و استفاده بهينه از منابع

صادرات ،کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت

محدود میتوان مشکالت بخش کشاورزي را مرتفع و

ها خواهد داشت .سرمايه گذاري مستقيم خارجی يکی از

ظرفيت توليدي آن را افزايش داد .لذا دستيابی به توسعه

مجاري تأمين مالی(سرمايه) در سطح بين المللی محسوب

پايدار نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويی از مزيتهاي

می شود(مزينی و مراد حاصل )1389 ،و با گسترش

نسبی و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است(کاظمی و

مباحث جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم

همکاران .)47 :1392 ،در اين رابطه کشورهاي درحال

تکافوي منابع داخلی براي سرمايه گذاري ،کشورها ناگزير

توسعه معموال با کمبود سرمايه مواجه بودهاند و همواره

به جذب سرمايه هاي خارجی و رقابت در جذب آن

سعی می نمايند براي جبران آن از استقراض خارجی

هستند(اصغري و ساالر نظري رفسنجانی پور .)1392 ،پس

استفاده نمايند ،اما امروزه ،به دليل بحرانهاي ناشی از

از جنگ جهانی دوم ،رشد اقتصاد بين الملل در عرصه

بازپرداخت ،سرمايهگذاري مستقيم خارجی به عنوان

اقتصاد جهانی شتاب مناسبی به خود گرفت ،به طوري که

جانشينی براي استقراض هاي خارجی و ابزاري براي

جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجی به عنوان يکی از

رسيدن به هدف رشد اقتصادي مطرح شده است (ملکی و

اصلی ترين مؤلفه هاي رشد و توسعه اقتصادي کشورها

نجارزاده .)138۵ ،لذا بسياري از کشورهاي جهان به

مدنظر قرار گرفت و جذب سرمايه گذاري مستقيم

واسطه عدم تکافوي منابع داخلی براي سرمايهگذاري،

خارجی و دستيابی به رشد و توسعه اقتصادي از اين منظر،

تمايل شديدي به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجی

از سياست هاي اصلی اتخاذ شده توسط برخی از

پيدا کرده اند .براي نمونه جذب سرمايه گذاري خارجی

کشورهاي در حال توسعه در دهه اخير محسوب

در بخش کشاورزي کشورهاي مختلف مانند اندونزي،

گرديد(شاه آبادي و همکاران .)1391 ،به نظر آنکتاد

1

هند ،برزيل و چين باعث توسعه اين بخش گرديده و

سرمايه گذاري مستقيم خارجی عبارت است از سرمايه

تنگناهاي منابع مالی و سرمايه اي را در اين کشورها تا

گذاري که متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعکس

حدودي مرتفع نموده است .سرمايه گذاري خارجی به

کننده کنترل و نفع مستمرشخصيت حقيقی يا حقوقی مقيم

دليل توام بودن با انتقال تکنولوژي و دانش فنی ،در اختيار

يک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمايه گذار

Unctad
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باشد(بهکيش .) 1380 ،در برخی از موارد نيز سرمايه

هنگامی که شرکتهاي خارجی ،نهادههاي ساخته شده به

گذاري مستقيم خارجی اين گونه تعريف ميشود که الزم

صورت محلی را خريداري مینمايند و يا هنگامی که

است سرمايه گذار خارجی حضور فيزيکی داشته باشد و

بنگاههاي خارجی ،نهادههاي واسطه را براي بنگاههاي

با قبول مسئوليت مالی و پذيرش ريسک در سود و زيان،

محلی عرضه و تأمين مینمايند ،تحريک نمايد .به عالوه

احتما اال کنترل و اداره واحد توليدي را نيز مستقيما در

میتواند ظرفيت صادرات کشور ميزبان را افزايش دهد و

دست داشته باشد .به اين ترتيب سرمايه گذار خارجی به

باعث شود که کشور درآمد ارزي بيشتري را جذب نمايد.

طور مستقيم در اجراي فعاليتهاي توليدي نقش موثر

ورود اين سرمايه همچنين با ايجاد فرصتهاي شغلی

دارد(مشيري و کيان پور .)1391 ،همچنين گفته شده،

جديد و افزايش انتقال تکنولوژي ،مرتبط است و باعث

سرمايه گذاري مستقيم خارجی نوعی سرمايه گذاري

بهبود کلی رشد اقتصادي در کشورهاي ميزبان میگردد.

خصوصی است که با هدف حفظ کنترل بر سرمايه حداقل

لذا تجارت و جريانهاي ورودي اين سرمايه گذاري ،به

 10درصد سهام داراي حق رأي را در يک شرکت خارجی

عنوان عامل مهمی در فرآيند رشد اقتصادي شناخته شده-

به دست آورد (داوودي و شاهمرادي .)1383 ،اين

اند(کرباسی و همکاران .)200۵ ،3از طرفی اثر افزايشی

سرمايهگذاري رشد اقتصادي را توسط فراهم نمودن

رشد اين سرمايه گذاري اتوماتيک نيست بلکه بستگی به

سرمايۀ خارجی رونق میبخشد و از طريق رشد اقتصادي،

عوامل خاص هر کشور ،مانند درجه باز بودن تجارت دارد.

منافع سرمايهگذار خارجی گسترش میيابد .عالوه بر اين

بلومستروم و گلوبرمن و کوکو )2003( 4استدالل مینمايد

معموال به همراه تکنولوژي پيشرفته و مدرن ،سازماندهی

که تأثير سودآور اين سرمايه فقط در محيطی تقويت می-

و مديريت برتر وارد کشور میشود .بنابراين به عنوان

شود که داراي يک تجارت باز و رژيم سرمايهگذاري و

موتور رشد در کشورهاي کمتر توسعهيافته شناخته شده

ثبات اقتصاد کالن باشد .در چنين محيطی میتواند نقش

است .برنزيتن ،گرگوريو و لی )1998( 1بر اين عقيدهاند

کليدي در بهبود ظرفيت کشور ميزبان در پاسخ به فرصت-

که اثرات سودمندي بر رشد اقتصادي به خاطر تکنولوژي

هاي ايجاد شده توسط همگرايی اقتصاد جهانی داشته

پيشرفته اياست که دارند .همچنين رانا و دولينگ 2معتقدند

باشد؛ برعکس در غياب چنين محيطی ،ممکن است به

که اثر مثبت اين سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي به دليل

جاي اينکه رشد را بهبود بخشد به صورت يک مانع عمل

افزايش کارايی سرمايه در اثر انتقال تکنولوژي ذخيره

نمايد ،يعنی نرخ بازدهی خصوصی سرمايهگذاري براي

انرژي و پيشرفته حاصل میشود .ورود سرمايه گذاري

بنگاههاي خارجی را افزايش میدهد ،درحاليکه اثر کمی

خارجی ،ابزار مهمی براي افزايش عرضه سرمايهها براي

را بر روي نرخهاي بازدهی اجتماعی در کشور ميزبان

سرمايهگذاري داخلی و به تبع آن بهبود تشکيل سرمايه در

نشان میدهد (ساليسو و همکاران .)1996 ،۵يودو و ابيورا

کشور ميزبان محسوب میگردد .در حقيقت اين سرمايه

(  )2006به بررسی عوامل تعيين کننده سرمايه گذاري

گذاري ،میتواند سرمايهگذاري محلی را به وسيله افزايش

مستقيم و رشد در منطقه مالی آفريقاي غربی پرداخته و به

سرمايهگذاري داخلی از طريق ارتباطات در زنجيره توليد،

اين نتيجه رسيدند که سرمايه گذاري خارجی به درآمد

1 - Borensztein, Gregorio and Lee
2 - Rana and Dowling.
3 - Karbasi& et al

4 - Blomstrom&Globerman&Kokk
5 - Saliso & Sapsford

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی /سال پانزدهم /شماره  /1بهار  /1401پیاپی 57

سرانه و نرخ رشد اقتصادي کشور ميزبان وابستگی مثبت

طرح اختصاص يافت .پس از اجراي برجام و لغو تحريمها

دارد .همچنين سرمايه گذاري عمومی اثر مثبت در جذب

يعنی از  27دي ماه  ، 1394حدود  ۵ميليارد و  168ميليون

اين سرمايه دارد در حالی که نرخ تورم و بی ثباتی سياسی

دالر سرمايه درقالب  66طرح جذب شده است .اينحجم

تأثير منفی بر سرمايه گذاري خارجی می گذارد .در ايران

از سرمايهگذاري خارجی در بخشهاي حمل و نقل،

نيز موضوع سرمايه و سرمايه گذاري به دليل وابستگی

انرژيهاي تجديدپذير ،خودرو ،بازيافت ،مخابرات،

شديد به درآمدهاي نفتی و بی ثباتی قيمت آن و باال بودن

کشاورزي ،صنايع غذايی و صنايع الکتريک جذب شده

ريسک ،همواره با مشکالت فراوانی همراه بوده است(پيش

است(گزارش سازمان برنامه و بودجه .)1393 ،نگاهی به

بين و همکاران .)1386 ،اين موضوع خصوصا در بخش

آمارهاي چند سال گذشته نشان می دهد که ايران در

کشاورزي به دليل وجود تنگناهاي ساختاري ،کمبود

جذب سرمايه گذاري خارجی از رشد و پيشرفت خوبی

امکانات مالی اکثر بهره برداران ،مشکالت مربوط به

برخوردار بوده است ،اما اين حجم سرمايه گذاري در

سرمايه گذاري نمود بيشتري داشته و سرمايه گذاري در

مقايسه با کشورهاي منطقه داراي نوساناتی بوده و قابل

آن از رشد کمتري برخوردار بوده است بطوري که سهم

قبول نمی باشد(عليشيري .)1389،در نظريههاي جديد ،از

آن از تشکيل سرمايه در اقتصاد ملی در حال حاضر نزديک

مهمترين عوامل مؤثر درجريان سرمايهگذاري خارجی،

به  ۵درصد می باشد ،همچنين نسبت سرمايه گذاري به

عوامل اقتصادي می باشد .اين عوامل ورود جريان سرمايه

توليد ناخالص داخلی درکل اقتصاد کشور ،پايين و به طور

به کشور ميزبان را تضمين میکنند که در پژوهش

متوسط حدود  13درصد می باشد(گزارش سازمان برنامه

حاضرمورد سوال قرار گرفته است .در اين رابطه مهمترين

و بودجه .)139۵ ،همچنين حدود  %87از سرمايهگذاريها

عوامل اقتصادي عبارتند از:

و منابع مالی بنگاههاي اقتصادي توسط بانکها تامين ميشود

 -تولید ناخالص داخلی

اما به داليل متعددي مانند وجود معوقات بانکی ،وجود

از عوامل مؤثر برجذب سرمايهگذاري مستقيم خارجی،

دارايی هاي ثابت و عدم کفايت سرمايه ،بانکهاي کشور

اندازه و مقياس بازار است .به طوري که اقتصاد با مقياس

توان تامين سرمايه براي سرمايه گذاري هاي بخش

بزرگتر ،شرايط بهتري را براي سرمايهگذاران خارجی

خصوصی را ندارند .از سوي ديگر در شرايط فعلی درآمد

فراهم میکند(نيلی1382 ،؛ به نقل از :توماس.)1999 ،

دولت از حيث فروش نفت به دليل نوسانات شديد ،عدم

 -نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی

اين شاخص که ميل متوسط به پسانداز را اندازه میگيرد،

امکان اخذ ماليات بيشتر ،بحران در فضاي کسب و کار و

توان اقتصادي را در تجهيز منابع مالی و پولی نشان میدهد

وجود تحريمهاي بين المللی براي انجام سرمايه گذاريهاي

و هر کشوري که داراي نسبت بااليی از پسانداز به توليد

دولتی از محل منابع داخلی کم و ناکافی میباشد .بر اساس

ناخالص داخلی باشد ،داراي پتانسيل بيشتري براي جذب

گزارش انکتاد در سال  ،201۵ايران داراي بيشترين

سرمايهگذاري مستقيم خارجی خواهد بود .کشورهاي فقير

تغييرات در جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجی در

معموال پسانداز ملی پايينی دارند و نسبت مذکور در آنها

منطقه جنوب آسيا بوده است .بطوري که در سال ، 1393

کم است ،بنابراين سرمايهگذاران خارجی ممکن است

حدود  920ميليون دالر سرمايهگذاري مستقيم خارجی در

تمايل کمتري به انجام سرمايهگذاري مستقيم خارجی در

قالب  41طرح جذب شد که اين رقم در سال  1394به

اين کشورها داشته باشند(خان و ماليک.)1992 ،

شش ميليارد و  711ميليون دالر افزايش يافته که به 61
5

تبیین شاخص های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش ترویج کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی

 -شاخص آزادسازی اقتصادی

سر راه انتقال سرمايه و تکنولوژي در محدوده منطقه

آزادسازي اقتصادي در واقع حرکت در راستاي لغو کنترل-

بردارد و در مجموع افقهاي گستردهتري بگشايد .در واقع

هاي بخش عمومی بر بازارهاي مالی ،کاال و خدمات ،بازار

میتوان گفت که ترتيبات منطقهاي با لغو محدوديتهاي

کار و نيز بخش خارجی است و ويژگی اصلی آن واگذاري

تجاري ،نظام هماهنگ تعرفههاي گمرکی و ...زمينه

روند تخصيص منابع به مکانيسم قيمت و نظام بازار است.

مساعدي را براي توليد در مقياس کالن در بازار منطقه به

 -شاخص باز بودن

وجود میآورد و بستر مناسبی را براي رشد اقتصادي

تجاری1

اين شاخص حجم کل تجارت (مجموع صادرات و

منطقه فراهم میکند.

واردات) را نسبت به توليد ناخالص داخلی اندازه میگيرد،

 -توسعه بازارهای سرمایه (مالی)

و مبين درجه و محدوده گشايش اقتصاد ميزبان در برابر

توسعه سيستمهاي مالی در کشور ميزبان به عنوان يک

ورود سرمايه ها ،کاالها و خدمات و همچنين تاحدودي

پيش شرط مهم در اثرگذاري سرمايهگذاري مستقيم

ورود نيروي کار به شکل مهاجرت و يا ديگر انواع آن

خارجی بر رشد اقتصادي مطرح است .توسعه سيستمهاي

است .بديهی است هر اندازه اقتصاد ميزبان در برابر ورود

مالی باعث افزايش کارايی در تخصيص منابع میشود و

و خروج کاالها و خدمات و سرمايهها آزادتر باشد ،انگيزه

ظرفيت و جذابيت کشور ميزبان را در جذب سرمايه-

سرمايهگذاري مستقيم خارجی افزايش میيابد (ناجی-

گذاري مستقيم خارجی افزايش میدهد.

ميدانی.)1382 ،

با توجه به مطالعات اوليه و صحبت با صاحب نظران اين

 -شاخصهای باز بودن مالی

حوزه مشخص شد که عواملی زيادي همچون؛ عامل

در دهههاي اخير اشکال مختلف جريانهاي بينالمللی
سرمايه از رشد بااليی برخوردار بودهاند .از جمله میتوان
به سرمايهگذاري خارجی و سرمايهگذاري خارجی در
اوراق بهادار ،وامهاي بانکی ،اوراق قرضه و سهام و ...که
از آنها به عنوان سرمايهگذاري پرتفوليو خارجی تعبير می-
شود ،اشاره نمود .اين افزايش در سرمايهگذاري و تجارت
را میتوان تا حد زيادي ناشی از سياستهاي گسترده
آزادسازي تجاري و مالی در کشورهاي مختلف دنيا
دانست(ناجیميدانی.)1382 ،
 -شاخص منطقهگرایی

در شرايط کنونی منطقهگرايی مؤثرترين راه براي گشودن
تدريجی اقتصادهاي ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی
می باشد .اقتصاد منطقهاي به عنوان گامی در جهت اقتصاد
جهانی میتواند با حذف موانع گمرکی در منطقه ،دسترسی
شرکتها به بازارهاي وسيعتر را عملی کند ،موانع را از
)1 -Trade Openness Index (TOI

اقتصادي ،فرهنگی ،سياسی ،جغرافيايی و طبيعی ،نهادي–
ساختاري و عوامل تشويقی و حمايتی بر جذب سرمايه
گذاري مستقيم خارجی در بخش کشاورزي اثر گذار می
باشند اما بنظر می رسد عامل اقتصادي و شاخص هاي آن
نسبت به ساير عوامل در فرايند جذب يا عدم جذب
سرمايه گذاري خارجی موثر می باشند .لذا پژوهش حاضر
با درک حساسيت و اهميت موضوع ،به دنبال بررسی
شاخصهاي عامل اقتصادي موثر بر جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجی در بخش کشاورزي ايران می باشد تا
مشخص گردد کداميک از شاخص هاي عامل اقتصادي در
فرايند جذب سرمايه هاي مستقيم خارجی موثرتر می
باشد.
روش پژوهش
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پژوهش حاضر براساسهدف جزء تحقيقاتکاربردي

برخوردار می باشد.

است که نظريهها ،قانونمنديها ،اصول و فنونی که در

اثرگذاري ،در دو دسته متغيروابسته(متغيرآشکار) و

تحقيقات پايه ايی قبلی تدوين شده را براي حل مسائل

متغيرمستقل(متغيرپنهان) قراردارند .شاخصهاي عامل

اجرايی و واقعی به کار میگيرند .از سويی اين پژوهش،

اقتصادي متغير مستقل يا پنهان اين پژوهش می باشند که

به علت اينکه شرايط را براي ادامه تحقيقات بيشتر در اين

بر اساسآن گويههاي پرسشنامه تنظيم شده است .همچنين

زمينه فراهم ميکند به نحوي ميتواند يک پژوهش توسعه

متغير هاي آشکار يا مشاهده شده ،مجموعه متغير هايی

اي باشد .همچنين بر اساس ماهيت يک تحقيق ميدانی

است که محقق به منظور تعريف يا استنباط متغيرهاي

جامعه آماري پژوهش ،شاملکليهکارشناسان

پنهان از آنها استفاده ميکند و دراين پژوهش ،جذب

سازمان سرمايه گذاران خارجی ايران ،مديران سازمانهاي

سرمايهگذاري خارجی که تابع شاخص هاي عوامل

مرتبط با سرمايهگذاري مستقيم خارجیدرايران ،مديران

اقتصادي ،ميباشند ،به عنوان متغير وابسته و يا آشکار می-

مرتبط با سرمايه گذاري خارجی در بخش کشاورزي،

باشد(جدول .)1همچنين پرسشنامه پژوهش از نوع

شرکتهاي خارجی که دربخش کشاورزي ايران سرمايه

پرسشنامه محقق ساز و از نوع اکتشافی می باشد و براي

گذاري مستقيم نموده اند ،مديران شرکتهاي مشاوره اي در

سواالت اساسی و تخصصی از پرسشنامه هاي بسته و با

زمينه سرمايه گذاري خارجی ،مديران وزارت جهاد

مقياس فاصلهاي با طيف ليکرت استفاده شده است .براي

کشاورزي،جمعی از نمايندگان مجلس شواري اسالمی و

سنجش اعتبار و روائی ابزاراندازهگيري پژوهش از روش

شرکاي ايرانی طرفدارسرمايه گذاران خارجی خواهند بود

اعتبار محتوا که به قضاوت داوران يا افراد متخصص در

که بالغ بر  100نفر می باشند .از طرفی به علت محدوديت

موضوع مورد مطالعه بستگی دارد ،استفاده شد که ميزان

و کوچک بودن جامعه آماري نياز به نمونه آماري و نمونه

روائی آن مورد تائيد واقع گرديد .همينطور جهت پايايی

گيري و تعيين حجم نمونه نيست و کل جامعه آماري مورد

و اعتماد پرسشنامه الفاي کرونباخ محاسبه شد که مقدار

بررسی و پرسشگري قرار داده شد و جامعه آماري پژوهش

آن براي سواالت اقتصادي پژوهش معادل  .864گرديد که

با نمونه آماري آن برابر می باشد .سوال اصلی اين است

نشان دهنده مقدار اعتبار باالي سواالت مطرح شده می

که؛ آيا بين شاخص هاي عوامل اقتصادي و ميزان جذب

باشد .

است.

سرمايه گذاري خارجی رابطه تاثير گذاري وجود دارد و
در صورت مثبت بودن کدام شاخص از تاثير بيشتري

7

متغيرهاي پژوهش به لحاظ

تبیین شاخص های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش ترویج کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی

جدول  -1متغير هاي مستقل و وابسته پژوهش
شاخص ها (گويه ها)

متغيرهاي پژوهش

نرخ بهره بانکی مناسب در کشور ،نرخ بهره تسهيالتدهی به بخش کشاورزي ،نظام نرخ ارز شناور
و آزاد ،نرخ رشد اقتصادي کشور ،نرخ رشد اقتصادي بخش کشاورزي ،نرخ تورم در کشور ،افزايش
متغيرهاي

عامل

نرخ سودآوري فعاليتهاي کشاورزي ،معافيت محصوالت کشاورزي از قيمتگذاري دولتی ،خريد

اقتصادي

تضمينی بعضی محصوالت کشاورزي در يک دوره ،نرخ مورد انتظار بازگشت سرمايه در بخش
کشاورزي ،ثبات نرخ ارز ،سهم تسهيالت کشاورزي نسبت بهکل تسهيالت نظامبانکی ،سرمايهگذاري

مستقل

بخش دولتی و عمومی در بخش کشاورزي ،سرمايهگذاري بخش خصوصی داخلی در بخش
کشاورزي ،درآمدهاي نفتی کشور ،ثبات بازار مالی داخلی ،درجه باز بودن اقتصاد يا اصل تجارت
آزاد ،سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در اقتصاد کشور ،اندازه بازار ايران
متغير
وابسته

جذب سرمايه

مقدار و ميزان سرمايه گذاري خارجی کشور ،ميزان جذب در بخش کشاورزي،

گذاري خارجی
در بخش
کشاورزي

منبع  :براساس مبانی نظري و يافته هاي اوليه تحقيق1396 ،


یافته های پژوهش

کاري؛کمترين فراوانی با سابقه کاري يک سال و کمتر برابر

 -یافتههای توصیفی

با  3نفر ( 2.۵درصد) و بيشترين فراوانی براي تجربه کاري

ميانگين سنی نخبگان پاسخگو  48.0۵سال می باشد.

 20و  2۵سال بوده است که به ترتيب 11و  10نفر فراوانی

مسنترين پاسخگو با  78سال و جوانترين پاسخگو 30

را به خود اختصاص دادهاند .ضمنا افرادي بعنوان جامعه

سال داشته است .اغلب پاسخگويان در پستهاي مديريتی،

مورد مطالعه شده است که داراي تخصصهايی متناسب با

معاونت و کارشناسی می باشند که از تجربه کاري نسبت اا

موضوع تحقيق باشند .بر اين اساس آمار  36.7درصد با

بااليی برخوردار هستند.از ميان پاسخگويان  102نفر را

تخصص کشاورزي 21.7 ،درصد با تخصص اقتصاد

مردان( 8۵درصد) و  18نفرديگر را زنان تشکيل دادهاند.

کشاورزي و  10درصد از متخصصان سياستگذاري

يافتههاي توصيفی گوياي آن است که تعداد  14نفر(11.7

کشاورزي بودند .همچنين تعداد نخبگان پاسخگو که داراي

درصد) به گروه داراي مدرک کارشناسی ،تعداد  64نفر

تخصص مالی و سرمايهگذاري کشاورزي بودند به ترتيب

( ۵3.3درصد) به پاسخگويان داراي مدرک کارشناسی

 ۵و  8.3درصد را شامل می شود .مديريت کشاورزي و

ارشد ،تعداد  39نفر ( 32.۵درصد) به پاسخگويان داراي

مشاغل مرتبط با آن نيز يکی ديگر از تخصصهايی است

مدرک دکتري و در نهايت تعداد  1نفر ( 0.8درصد) داراي

که  12.۵درصد از کل جامعه آماري را به خود اختصاص

مدرک پستدکتري (فوقدکتري) می باشند .به لحاظ سابقه

داده است .در نهايت پاسخگويانی با تخصصهاي ديگر
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اعم از حوزههاي اجتماعی ،آمار و مانند آن برابر ۵.8درصد

سودآوري فعاليتهاي کشاورزي»« ،ثبات نرخ ارز» و

بودهاند .از نظر سمت شغلی 36.7،درصد از پاسخگويان از

«ثبات بازار مالی داخلی» به ترتيب با ميانگينهاي کلی

مديران ارشد  17.۵ ،درصد در پستهاي معاونتی و 24.2

 4.39و  4.3۵و  4.26ميانگينهاي نسبت اا بااليی را به خود

و  16.7درصد داراي سمت شغلی کارشناس ارشد و

اختصاص دادهاند و به لحاظ مطلوبيت ميانگين در زمره

کارشناس بودند ۵ .درصد از نخبگان پاسخگو نيز در

ميانگين مطلوب قرار گرفتهاند؛ بر اين اساس در ميان

پستها و مشاغل ديگر از جمله استاد دانشگاه ،نماينده

شاخصهاي اقتصادي از بيشترين اهميت در جذب

مجلس شوراي اسالمی ،مرکز آمارو مانند قرار داشتند.

سرمايهگذاريهاي خارجی برخوردار هستند .درواقع توجه

تحلیل توصیفی سوأالت شاخصهای اقتصادی موثر در

به شاخصهاي مذکور که از نظر نخبگان جامعه آماري از

جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی

بيشترين اهميت در جذب سرمايهگذاريهاي خارجی

براي بررسی وضعيت شاخصهاي اقتصادي اثرگذار بر

برخوردار بودهاند ،مشخص میکند که همين عوامل از

جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجی از  21عامل استفاده

الزمههاي جذب سرمايهگذاريهاي خارجی در بخش

شده است که عوامل اقتصادي و مالی مرتبط با امر سرمايه-

کشاورزي کشور میباشند و از نظر رتبهبندي نيز از

گذاري را توصيف و تحليل میکنند .براي بيان نتايج از

بيشترين اهميت برخوردار می باشند .به بيانی مختصرتر

آماره توصيفی ميانگين به اين صورت استفاده شد که داده-

میتوان چنين اظهار کرد شاخصهايی که تا اين قسمت از

هاي خام گردآوري شده براي هر متغير که بر اساس طيف

تحليل بعنوان شاخصهاي با ميانگين باال معرفی شدهاند

1

به لحاظ رتبه آماري در بين رتبهاي اول تا چهارم قرار

تبديل به ميانگينهاي کلی 2براي آن متغير شد تا امکان

گرفتهاند .از طرفی با توجه به جدول شماره 2مشخص

جمعبندي از هر يک از متغيرها (گويهها) براي محقق

ميشود که برخی ديگر از شاخصهاي عامل اقتصادي در

فراهم آيد .بررسی آمارههاي توصيفی نشان میدهد که

جريان سنجش نظرات نخبگان از اهميت کمتري برخوردار

ميانگين کلی براي عامل اقتصادي  3.96است که به لحاظ

بودهاند .از اهم اين شاخصها میتوان به «درآمدهاي نفتی

مطلوبيت ميانگين در دسته «ميانگين مطلوب» قرار میگيرد

کشور»« ،سرمايهگذاري بخش دولتی و عمومی در بخش

و نشانمیدهد که از نظر نخبگان پاسخگو به پرسشنامههاي

کشاورزي»« ،سهم تسهيالت کشاورزي نسبت بهکل

پژوهش ،وزن تأثيرگذاري شاخصهاي اقتصادي در جذب

تسهيالت نظامبانکی» و «خريد تضمينی بعضی محصوالت

سرمايهگذاري مستقيم خارجی باال بوده و از اهميت

کشاورزي در يک دوره معين» به ترتيب با ميانگين-

بسياري برخوردار میباشد(جدول  .)2در ميان شاخص-

هاي 3.29و  3.3۵و  3.39و  3.۵7در مقايسه با ديگر

هاي اقتصادي مورد مطالعه ،شاخص «درجه بازاري بودن

شاخصها از ميانگين کمتري برخوردار می باشد اما با

اقتصاد» يا اصل تجارت آزاد با ميانگين  4.۵0از بيشترين

توجه به قرارگيري آنها در درجه مطلوبيت «نسبتاا مطلوب»،

اهميت در جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجی

تأثيرگذاري کمتر آنها را در جلب سرمايهگذاريهاي

برخوردار میباشد؛ هميچنين شاخصهاي «افزايش نرخ

خارجی را نشان میدهد.

پنج سطحی ليکرت بود ،با استفاده از محاسبات آماري

1. Compute

 .2از طريق جمع زدن امتيازهاي مربوط به هر يک از پنج طيف مورد
نظر.

9

تبیین شاخص های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش ترویج کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی

جدول-2وضعيت مطلوبيت ميانگين شاخصهاي عامل اقتصادي از نگاه نخبگان
شاخصهاي اقتصادي موثر در جذب سرمايهگذاري-

وضعيت مطلوبيت

آمارههاي توصيفی

هاي مستقيم خارجی
ميانگين

انحراف

رتبه

ميانگينها1

 1تا 2.33

 2.34تا 3.67

 3.68تا ۵

نامطلوب

نسبتاا مطلوب

مطلوب

معيار
درآمدهاي نفتی کشور

3.29

0.99

21

-

*

-

سهم تسهيالت کشاورزي نسبت بهکل تسهيالت

3.3۵

1.06

20

-

*

-

بانکی
سرمايهگذاري بخش دولتی و عمومی

3.39

1.06

19

-

*

-

خريد تضمينی محصوالت کشاورزي در يک دوره

3.۵7

1.02

18

-

*

-

نرخ بهره بانکی مناسب در کشور

3.70

0.94

17

-

-

*

سود خالص قابل تقسيم فعاليتهاي بخش کشاورزي

3.77

0.8۵

16

-

-

*

نرخ بهره تسهيالتدهی به بخش کشاورزي

3.84

1.02

1۵

-

-

*

سرمايهگذاري بخش خصوصی داخلی

3.91

0.88

14

-

-

*

سود خالص قابل تقسيم فعاليتهاي بخش کشاورزي

3.91

0.96

13

-

-

*

معافيت محصوالت کشاورزي از قيمتگذاري دولتی

3.96

0.9۵

12

-

-

*

نظام نرخ ارز شناور و آزاد

4.02

0.93

11

-

-

*

نرخ تورم در کشور

4.04

0.9۵

10

-

-

*

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در اقتصاد کشور

4.08

0.80

9

-

-

*

اندازه بازار ايران

4.11

0.84

8

-

-

*

نرخ رشد اقتصادي کشور

4.20

0.92

7

-

-

*

نرخ رشد اقتصادي بخش کشاورزي

4.22

0.83

6

-

-

*

 .1بر اساس روش تشخيص ميزان مطلوبيت ميانگينها توسط بازرگان و همکاران1386 ،
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نرخ مورد انتظار بازگشت سرمايه

4.26

0.81

۵

-

-

*

ثبات بازار مالی داخلی

4.26

0.79

4

-

-

*

ثبات نرخ ارز

4.3۵

0.91

3

-

-

*

افزايش نرخ سودآوري فعاليتهاي کشاورزي

4.39

0.90

2

-

-

*

درجه باز بودن اقتصاد يا اصل تجارت آزاد

4.۵0

0.71

1

-

-

*

شاخص کل عوامل اقتصادي

3.96

0.44

-

-

-

*

منبع :يافتههاي پژوهش1396 ،

آمار استنباطی پژوهش

متغيرهايی که رابطهاي با متغير وابسته نداشته باشند از

در پژوهش حاضر فرض نموديم که ،بين شاخصهاي

جريان تحليل رگرسيونی حذف میشوند.

عامل اقتصادي و ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم

نتايج حاصل از تحليل مدل رگرسيونی به روش گام به گام

خارجی در بخش کشاورزي رابطه تاثيرگذاري وجوددارد.

براي تحليل نظرات جامعه آماري پژوهش در مورد پيش-

با توجه به اين فرضيه به بررسی و تحليل اثرات شاخص-

بينی شاخصهاي عامل اقتصادي بر جذب سرمايهگذاري-

هاي عامل اقتصادي بعنوان متغيرهاي مستقل و متغير

هاي مستقيم خارجی ارائه دهنده  9گام بود که تعداد 9

وابسته جذب سرمايهگذاريهاي خارجی پرداخته شد.

شاخص بعنوان عوامل کليدي اقتصادي و حاصل جمع-

طرح فرضيه پژوهش به گونهاي است که هدف کشف

بندي نظرات نخبگان در مورد تأثيرگذاري بر جذب

وجود رابطه و نوع و ميزان اثرگذاري شاخصهاي

سرمايهگذاريهاي خارجی بود .جدول شماره  3و نتايج

اقتصادي بعنوان متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته پژوهش

خالصه مدل رگرسيونی نهم نشان میدهد که مقدار

میباشد؛ و براي تشخيص وجود رابطه و نوع اثرگذاري

همبستگی اين مدل برابر با  0.843بوده است .همچنين

آنها بر متغير وابسته ،از رگرسيون خطی به روش گام به

مقدار ضريب تبيين تعديل شده براي اين مدل رگرسيونی

گام استفاده شده است.روش کار با اين نوع از رگرسيون

برابر با 0.686است و نشان میدهدکه براي تشخيص

به گونهاي است که در هر گام يکی از شاخصهاي مورد

اثرگذاري متغيرهاي مستقل "عوامل کليدي اقتصادي" بر

بررسی(بعنوان متغير مستقل) با متغير وابسته پژوهش وارد

متغير وابسته "جذب سرمايهگذاري خارجی" الگوي

معادله رگرسيونی میشوند و در صورت وجود رابطه

مناسبی بوده و به مقدار  %68قابليت تبيين و برازندگی

اثرگذاري ،وارد گام بعدي شده و اثرات ديگر متغيرها را

دادههاي اثرات متغيرهاي مستقل اقتصادي بر متغير وابسته

مورد تحليل قرار میدهد .نکته قابل توجه در اين نوع از

پژوهش را مورد تأييد قرار میدهد؛ يا به عبارتی ديگر مدل

رگرسيون اين است که متغيرهايی که تأثيرگذاري بيشتري

رگرسيونی مذکور تا حد زيادي قابليت پيشبينی متغير

دارند در گامهاي ابتدايی معادله رگرسيونی قرار گرفته و

وابسته پژوهش را دارا میباشد (جدول.)3

11

تبیین شاخص های موثر عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاهی به بخش ترویج کشاورزی از منظر نخبگان اقتصادی

جدول :3خالصه مدل رگرسيونی براي متغيرهاي عوامل اقتصادي و جذب سرمايهگذاري خارجی
مدل رگرسيونی

مقدار همبستگی ()R

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

خطاي استاندارد

9

𝑎0.843

0.710

0.686

0.2۵

منبع :يافتههاي پژوهش 1396 ،
در ادامه نتايج تحليل واريانس مدل رگرسيونی

معناداري در حد  0.000بود ( ) P≥ 0.001و بر اساس

"عوامل اقتصادي" از نظر جامعه آماري پژوهش،

آن مشخص شد که وضعيت محاسبه واريانس مدل

بيانگر پايين بودن مقدار  fدر محاسبه مدل رگرسيونی

رگرسيونی متغيرهاي مذکور در حد مطلوبی قرار دارد

چند متغيره میباشد .همچنين در اين محاسبه ،ميزان

(جدول .)4

جدول  :4تحليل واريانس متغيرهاي عوامل اقتصادي و جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجی
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مقدار F

معناداري

رگرسيون

17.446

9

2.938

29.911

𝑏0.000

باقيمانده

7.129

110

0.165

-

-

مجموع

24.57

119

-

-

-

منبع :يافتههاي پژوهش 1396 ،
از آنجايی که ضريب اثرات که با مقدار بتا( 1ضريب

ميزان جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجی می-

همبستگی جزئی براي پيشبينی اثرات) محاسبه می-

باشد .از آنجايی که ضريب رگرسيونی که هم براي

شود ،براي  9متغيرباقیمانده در معادله رگرسيونی

تشخيص جهت و هم تشخيص شدت اثرات به کار

(شاخص هاي عوامل اقتصادي و جذب سرمايه-

میرود و نتايج بدست آمده نشان دهنده اين است که

گذاريهاي خارجی) بيشتر و يا نزديک به مقدار

جهت مقدار بتاهاي بدست آمده مثبت بوده و شدت

ضريب  0.3محاسبه شده است (اين مقدار براي نرخ

آن نيز همانطوري که گفته شد در سطح متوسط و قابل

رشد بخش کشاورزي برابر با 0.363؛ براي شاخص

قبولی است .بنابراين با تغيير جهت و شدت مقدار

سرمايهگذاري بخش خصوصی داخلی برابر با 0.332

بتاي هر يک از عوامل اقتصادي مدل رگرسيونی

و براي ديگر شاخصهاي اقتصادي باقی مانده در

بعنوان متغيرهاي مستقل ،وضعيت ميزان جذب

معادله رگرسيونی کمتر از حد متعادل اثرات 0.3

سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجی نيز بعنوان متغير

است) ،بنابراين نشان دهنده اثرگذاري متوسط و قابل

وابسته پژوهش تغيير خواهد کرد .بنابراين با توجه به

قبول (از نظر آماري) متغيرهاي "عوامل اقتصادي" بر
1. Beta
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تحليل وضعيت مورد انتظار از نظر نخبگان ،نتيجه می-

طور کلی با توجه به يافتههاي حاصل از مدل

گيريم که به ازاي هر واحد تغيير در بتاي

رگرسيونی مذکور ،مقدار ضرايب رگرسيون استاندارد

متغيرهايپيشبين اقتصادي (مقدار بتاي نه شاخص

براي هر نه شاخص کليدي اقتصادي مورد بررسی در

باقی مانده در مدل) ،متغير وابسته جذب سرمايه-

سطح خطاي کمتر از  0.0۵معنیدار بوده

گذاريهاي مستقيم خارجی نيز به همان ميزان تغيير

است( .) ≥0.0۵به همين دليل متغيرهاي عوامل نه-

خواهد کرد .به بيانی ديگر در بين نه شاخص عامل

گانه اقتصادي مورد بررسی که پيشبينی کننده ميزان

اقتصادي پيشبينی کننده مورد بررسی ،سه عامل «نرخ

جذب سرمايههاي مستقيم خارجی هستند ،بر متغير

رشد بخش کشاورزي» و «سرمايهگذاري بخش

وابسته ميزان جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم

خصوصی داخلی در بخش کشاورزي» و «سهم

خارجی تأثيرگذاربوده و آن را به سمت افزايش سوق

تسهيالت بخش کشاورزي» به ترتيب با مقدار بتاي

میدهند(جدول  .)۵به طور کلی با توجه به يافتههاي

 0.339 ،0.363و  0.298تأثير قابل مالحظه را بر متغير

بدست آمده براي فرضيه مورد نظر پژوهش ،عامل

وابسته جذب سرمايههاي خارجی در بخش

کليدي اقتصادي با مقدار بتاي  0.63۵واحد (و در بين

کشاورزي داشتهاند و تأثير ديگر شاخصها هرچند

شاخصهاي آن تعداد  9شاخص) بر جذب سرمايه-

قابل اعتنا اما به نسبت کمتر میباشد.همچنين در اين

گذاري هاي مستقيم خارجی تأثيرگذار بودند و نتايج

محاسبه ،مقدار خطاي استاندارد از سطح مجاز ()0.08

بدست آمده در سطح خطاي  0.0۵بود ،بنابراين فرضيه

کمتر بدست آمده است ،بر اين اساس مدل رگرسيونی

پژوهش با اطمينان آماري  0.9۵درصد مورد تأييد قرار

گام به گام حاضر قابليت اتکاء براي پيشبينیهاي آتی

میگيرد.

جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجی در سالهاي
پيشرو در بخش کشاورزي را نيز خواهد داشت .به
جدول  :۵نتايج ضرايب رگرسيونی متغيرهاي شاخصهاي عامل اقتصادي در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجی
مدل رگرسيونی گام به گام

مقدار

مقادير غير استاندارد

مقدار T

استاندارد
مقدار b

خطاي

ضريب اثرات

استاندارد

()Beta

معناداري

نتيجه

()P

اثرگذاري

مقدار ثابت

0.974

0.192

-

۵.08

0.000

_____

نرخ رشد بخش کشاورزي

0.243

0.036

0.363

۵.9۵

٭٭0.000

تأييد اثرات

سهم تسهيالت بخش کشاورزي

0.18۵

0.027

0.298

4.16

٭0.002

تأييد اثرات

نظام نرخ ارز شناور و آزاد

0.197

0.027

0.298

4.16

٭٭0.001

تأييد اثرات

سرمايهگذاري بخش خصوصی

0.223

0.029

0.339

۵.18

٭٭0.000

تأييد اثرات

داخلی
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سود خالص  1.۵برابر بهره

0.162

0.232

0.029

3.1۵

٭0.034

تأييد اثرات

تسهيالت
درآمدهاي نفتی کشور

0.1۵2

0.027

0.213

2.9۵

٭0.044

تأييد اثرات

سرمايهگذاري بخش عمومی و

0.162

0.02۵

0.24۵

3.44

٭0.016

تأييد اثرات

دولتی
نرخ تورم کشور

0.169

0.027

0.246

3.۵۵

٭0.012

تأييد اثرات

نرخ مورد انتظار بازگشت سرمايه

0.179

0.039

0.234

۵.04

٭0.043

تأييد اثرات

 )aمتغير وابسته :جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجی
توجه :٭٭معنی داري در سطح  %99درصد و سطح خطاي P < 0.001

منبع :يافتههاي پژوهش1396 ،
نتیجه گیری و پیشنهادات

متغير وابسته جذب سرمايههاي خارجی در بخش

بی ترديد دستيابی به توسعه پايدار درتمامی بخشها و

کشاورزي داشتهاند و تأثير ديگر شاخصها هرچند قابل

خصوصا بخش کشاورزي ،نيازمندسرمايه و سرمايه

اعتنا اما به نسبت کمتر میباشد .در همين رابطه بايد بيان

گذاري براي بهره گرفتن از مزيتهاي نسبی و تواناييهاي

نمود که نتايج اين نحقيق با نتايج بسياري از محققان

بالقوه اقتصادي است .لذا سرمايه گذاري راهی براي از

خارجی و داخلی هم راستا ميباشد .براي برخورداري از

ميان برداشتن تفاوت ميان مقادير موجود و الزم براي

سرمايه گذاري مستقيم خارجی ،خصوصا در بخش

دستيابی به اهداف و نيازهاي توسعه ملی بوده و سرمايه

کشاورزي برخی پيشنهادات بيان ميگردد.

گذاري خارجی يکی از اين سرمايه گذاريهاست که نه تنها

 -توجه بيشتر به بخش کشاورزي در برنامه ريزي هاي

ميتواند منبع تشکيل سرمايه باشد بلکه مهمتر از آن ميتواند

کالن کشور جهت رشد توليد و ايجاد افزايش افزوده براي

به عنوان وسيله انتقال تکنولوژي توليد ،دانش روز امد،

جلب نظر سرمايه گذاري داخلی و خارجی .

مهارتها ،امکانات نوآوري و قراردادهاي مديريتی و

 -قواي سه گانه و شوراي نگهبان قانون اساسی حداقل در

سازمانی ميان طرفين باشد و به عنوان وسيله اي جهت

سه بازار اقتصادي زير ازادي و تحرک ايجاد کنند .

دستيابی به شبکه بازاريابی بين المللی عمل نمايد .در اين

الف :ازاد سازي و تسهيل ورود و خروج سرمايه هاي

راستا ،نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي "عوامل
اقتصادي" بر ميزان جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم

خارجی و ميزان سهام سرمايه گذاران خارجی
ب :آزادي بازار نيروي کار

خارجی موثر و تاثير گذار میباشد و در بين نه شاخص

ج :آزاد سازي تجارت کاال و خدمات 

عامل اقتصادي پيشبينی کننده مورد بررسی ،سه عامل

 -ساماندهی و شکل گيري کارآمد زنجيره هاي ارزش و

«نرخ رشد بخش کشاورزي» و «سرمايهگذاري بخش

عرضه محصوالت و مديريت بهينه آن با ثابت نگه داشتن

خصوصی داخلی در بخش کشاورزي» و «سهم تسهيالت

قيمت .

بخش کشاورزي» به ترتيب ،تأثير قابل مالحظه ايی را بر
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 -شکستن چرخه عدم توليد و عدم سرمايه گذاري در

-

بخش کشاورزي با زياد نمودن سهم سرمايه گذاري از

مجددا و از ابتدا نحوه صدور مجوزهاي کسب و کار را

تشکيل کميته ويژه از طرف قواي سه گانه که

سرمايه گذاري کل کشور .

براي سرمايه گذاران داخلی و خارجی تعيين و ابالغ نمايند

 -لزوم طراحی نظام بهينه تامين مالی بخش کشاورزي و

تا حداکثردر مدت يکماه بتواند مجوزهاي الزم را دريافت

روستايی با نگاهی ويژه به بخش کشاورزي و توليد با

کند.

رويکرد قانون مداري و تغيير قوانين دست و پا گير .

-

 -رفع موانع توليد و مشکالت در بخش کشاورزي از جمله

مجلس شوراي اسالمی به عنوان قانون مصوب تعيين گردد

مسائل مربوط به آب  ،خاک ،تخريب جنگل ،نوسانات

و حداقل  33درصد از سهم تسهيالت و منابع مالی کشور

قيمت بازار و نهادها و غيره به عنوان بسترهاي ايجاد جذب

به بخش کشاورزي و صنايع وابسته به آن تعلق گردد.

سهم تسهيالت بخش کشاورزي ساليانه توسط

سرمايه خارجی .

-

 -اصالح قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير و قرار

عنوان بانک توسعه روستايی ايران از طرف وزارتخانه هاي

دادن مقرارت زدايی در سر لوحه کار ها و حذف پست

جهاد کشاورزي ،تعاون  ،کار اجتماعی و سازمان برنامه،

هاي غير ضروري در درون ساختار دولت و وزارتخانه

براي توسعه روستايی و ايجاد کار و اشتغال ايجاد گردد.

عالوه بر بانک کشاورزي  ،بانک ديگري تحت

هاي ذيربط .

-

 -حذف انواع رانت ها در اقتصاد و ايجاد فضاي سالم

شرکت بيمه کشاورزي ايران تحت نظر وزارت جهاد

رقابتی براي ارتقا درجه آزادي اقتصادي کشور

کشاورزي ،جهت اقدامات تخصصی بيمه ايی و ارائه کامل

 -ثبات و پايداري اقتصادي  -سياسی و تورم پايين جهت

خدمات به کشاورزان .

افزايش نرخ بازگشت خالص سرمايه براي تشويق بيشتر

-

سرمايه گذاران خارجی و داخلی.

که ساليانه  1۵درصد از وصولی هاي صندوق توسعه ملی

 -سياستهاي تشويقی دولتها در ايجاد و گسترش

به صورت ارزي و يا ريالی جهت بخش کشاورزي و

زيرساختهاي فيزيکی( اب  ،برق ،گاز ،تلفن ،اينترنت ،حمل

فعاليت هاي اقتصادي و صنعتی روستايی اختصاص يابد.

و نقل و غيره ) و انسانی.

 -تسهيالت بخش کشاورزي از نوسانات نرخ نسهيالت

 -حرکت به سمت اصالح قيمت نسبی عوامل در بخش

مصون باشد و هر گونه افزايش در سود تسهيالت توسط

کشاورزي به منظور تخصيص بهينه منابع و سودآور نمودن

دولت تضمين و پرداخت گردد.

فعاليت هاي تحقيقاتی و آموزشی جهت انتقال بيشتر منابع
به سمت فعاليت هاي تحقيق و توسعه.
-

فراهم کردن زمينه هاي ايجاد ارتباط وهمکاري

مشترک بين شرکت هاي سرمايه گذار و شرکت هاي
داخلی جهت تقويت و بومی کردن فناوري انتقال يافته.
-

سرمايه گذاري در امر آموزش نيروي انسانی و

آماده ساختن آنها جهت جذب در مشاغل ايجاد شده در
کانال سرمايه گذاري مستقيم خارجی.
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