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   خارجی در صنعتهايگذارياثرگذار بر جذب سرمایه بررسی موانع ساختاري

  ایراناسالمیجمهوريفوتبال 

  4، محمود جمالی گله3، سهیال نوروزیان قهفرخی2دکتر محمدرضا مرادي ،1جواد مرادي چالشتري

 چکیده

 -، فرهنگیقانونی-عوامل ساختاري مجموعه عواملی هستند که ریشه در ساختارهاي کالن از قبیل اقتصادي، حقوقی هدف:مقدمه و 

پرداختن  ،هدف از این تحقیق جی شناخته می شوند.این عوامل از فاکتورهاي بسیار اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري خار اجتماعی دارند.

  موانع در صنعت فوتبال ایران است. این دسته به 

هیأت  يهیأت مدیره باشگاههاي حاضر در لیگ برتر، اعضاي جامعه آماري این تحقیق را کلیه مدیران عامل و اعضاشناسی: روش

ه بورگان، به عنوان نمونه منفر، بر اساس جدول  148 . می دهند تشکیل )N≈240رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیران سابق فوتبال ایران(

با که طی یک مطالعه مقدماتی و به روش دلفی  استگیري تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ردید. ابزار اندازهانتخاب گصورت تصادفی 

ی یبراي اطمینان از پایا  ت.اس گردیدهنهایی تهیه نفر از متخصصین امر در زمینه اقتصاد و مدیریت ورزشی در پرسشنامه  12اعمال نظر 

ها با استفاده آماري یافتهو تحلیل تجزیه تعیین گردید. 885/0پرسشنامه با استفاده از روش آماري آلفاي کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه 

  پذیرفته است.عاملی) صورت پیرسون و تحلیلاسیمرنوف، آزمون از آمار توصیفی و استنباطی(کولموگروف

- منابع انسانی، اطالع رسانی-قانونی، مدیریتی-ساختاري (شامل اقتصادي، حقوقی لوامبین ع می دهدکه  تحقیق نشان نتایج ها:یافته

ري داو معنیمثبت رابطه  ایرانفوتبال خارجی در صنعت  هايگذاري سرمایه و جذباجتماعی) -حمایتی و فرهنگی-بازاریابی، تشویقی

  وجود دارد. 

در  ایران فوتبال خارجی در صنعت گذاريسرمایه اثرگذار بر جذب يساختارتحقیق، موانع  هايبراساس یافتهگیري: نتیجه و بحث

. این موانع به طور کلی خارج از محیط صنعت ورزش و صنعت فوتبال قرار دارند و به طور کلی هستندحوزه کلی  قابل بررسی  شش

مایه گذاري خارجی را به کل ساختار اقتصادي کشور با مخاطره مواجه می سازد. از اینرو تا زمانیکه موانع مذکور در کل ساختار حرکت سر

کشور وجود داشته باشند صنعت فوتبال نیز مانند دیگر صنایع متأثر از چنین فضایی خواهدبود و از تأثیرات فزاینده سرمایه 

  دماند. بهره خواهخارجی بیهايگذاري

  

  ي، سرمایه گذاري خارجی، صنعت فوتبالساختارعوامل  هاي کلیدي: واژه

  

 
 

  

                  Email:javadmoradi.ch@gmail.com    ایرانواحد شهرکرد،  ،. عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسالمی 1

 ، ایراندانشگاه شهرکرد مدیریت ورزشی، استادیار. 2

 ، بابلسر، مازندران، ایرانکارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران. 3

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرکردکارشناس ارشد مدیریت ورزشی، . 4
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  مقدمه

از جمله سازمان ی(جزء اهداف اساسی هر سازمان هرچه بیشتر دستیابی به اهداف اقتصادي و کسب منابع مالی

 ).1ها بوده است( سازمان این شاخص از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان ي،د. از اینرونهاي ورزشی) شناخته می شو

منابع مالی  تأمین منظور به کافی سرمایه بودن اقتصادي هر سازمانی در گرو فراهم اهداف از سویی ضرورت تحقق

 استفاده ).3که اقتصاددانان آنرا موتور تولید، رشد و توسعه اقتصادي می دانند( عاملی .)2(استآن سازمان  نیاز مورد

 داخلی هايگذاريسرمایه نمودن هموار جهت همچنین ابزاري و داخلی منابع مکمل نوانع به خارجی مالی منابع از

رویکرد  .)2رسد(می نظر به ضروري و ناپذیر اجتناب امري نیروهاي مولد، و ها ظرفیت تقویت و گسترش و

در کشورهایی کشورهاي توسعه یافته به این منبع عالی تأمین کننده مالی گواه این قضیه است به گونه اي که 

درصد از تولید ناخالص داخلی را شرکت هاي  24در آلمان و GDP1تولید ناخالص داخلی درصد از  18نظیر امریکا 

 محبوب ترین زیباترین، پرطرفدارترین و فوتبال جزءورزش  از سویی امروزه ).4خارجی تشکیل می دهند(

زیبا نیست، بلکه تجارتی جهانی و قابل مشاهده تنها یک بازي ). فوتبال 5ورزشی شناخته می شود( رویدادهاي

 تعداد العاده،فوق گستردگی علت ) و به6(است که عالوه بر بعد تجاري، بسیار مورد توجه رسانه هاي جهانی است

 فراتر از بسیار ايعرصه اي رسانه وسیع پوشش و کالن مالی، گذاریهاي سرمایه تماشاچیان، و شمار ورزشکاران بی

). فوتبال در گذر زمان توانسته است خود را از یک رویداد صرف به یک ورزش 7است( کرده کسب اورزشه دیگر

که در کشورهاي پیشرفته جهان به دلیل رشد در چندین بعد و به طور ویژه در ابعاد  ينحودرآمدزا تبدیل کند، به 

اهیت فوتبال به لحاظ اقتصادي ). تحول م10و9و8تجاري و اقتصادي از آن با عنوان صنعت فوتبال یاد می شود(

سبب شده است تا منافع و مصالح بسیاري برانگیخته شود. در نتیجه، طیف گسترده اي از منابع انسانی، مادي، 

پولی، مالی و اعتباري به سوي فوتبال روي آورده است تا زمانی که فوتبال به عنوان یک بازي، نه یک کسب و 

رمایه، گردانندگان صنعت و خدمات چندان توجهی به آن نشان نمی دادند. کار و تجارت بود، ذینفعان دنیاي س

 ). 9هاي قوي، براي سرمایه گذاران گوناگون مطرح است( جایگزینحال آنکه امروزه چنین نیست، فوتبال یکی از 

 يحونبه  )11(امروزه حضور شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در ورزش امري مرسوم و رایج گردیده است     

به عنوان سرآمد در جذب چنین شرکت هایی  2008برگزاري بازي هاي المپیک  خاطرکه شاید بتوان از چین و به 

ی نظیر ژاپن یدر فوتبال نیز کشورهاي مختلف اروپایی نظیر انگلستان و اسپانیا و حتی کشورهاي آسیا یاد کرد.

. اما چرا در ایران علیرغم تعریف چنین منبع درآمدي )12(توانسته اند سرمایه گذاران خارجی زیادي را جلب نمایند

باز هم صنعت فوتبال ایران نتوانسته است چنین سرمایه گذارانی را جذب نماید؟  )،13(در طرح جامع ورزش کشور

توان در چگونگی اثرگذاري متغیرها و عوامل مختلف بر فعالیتهاي یک صنعت و پاسخ به این سئوال را می

  دي آن جستجو کرد.هاي اقتصابنگاه

 خارجی بخواهند به صورت مستقل و یا با مشارکت بخشگذاران سرمایه ،این است که اگرآنچه مسلم است      

گذاري می تصمیم به سرمایه بودن شرایط،تنها در صورت مساعد کنند،خصوصی در کشور میزبان فعالیت 

گذاري خارجی از یابی سرمایهتار اقتصادي در مکانبر پایه اکثر نظریات اقتصادي، وضعیت ساخ .)14(گیرند

). بر این اساس دو عامل ریسک و بازدهی انتظاري بر انتقال و 15متغیرهاي بسیار مهم محسوب می گردد(

جابجایی سرمایه بسیارمؤثر است. به طوریکه در هر مکانی که میزان ریسک و خطر سرمایه گذاري باال باشد، 

  

1  .  Gross Domestic Product 
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ند و در هر مکانی که میزان بازدهی انتظاري سرمایه باالتر باشد، حرکت سرمایه به آنجا حرکت سرمایه به آنجا کُ

). در حقیقت شاخص ریسک هر کشوري نشان می دهد که تا چه حد می توان به 16سریعتر خواهد بود(

رابطه توایتس و ). در این 14و16گذاري در یک کشور و بازگشت اصل و سود آن اعتماد داشت(سرمایه

در بررسی دالیل و عوامل حضور حامیان مالی در ورزش ) نشان دادند که حامیان مالی(به عنوان  )1998(1گویالرآ

گذاري خارجی) براي سرمایه گذاري و حمایت مالی از رویداد ورزشی، متغیرهاي زیادي از قبیل نوعی از سرمایه

). 17رپذیر را مورد بررسی قرار می دهند(مکان سرمایه گذا ، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ...محیط اقتصادي

اصل انتظار از سود حاصل سرمایه گذاري را، به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر جذب سرمایه ) 2001(2هودا

گذاران سرمایه گذاري در کند که، سرمایهگذاري داخلی و خارجی در ورزش دانسته است. وي چنین بیان می

ینکه انتظار داشته باشند از گزینه انتخابی آنها نسبت به دیگر گزینه هاي قابل کنند مگر اورزشی را قبول نمی

در بررسی رابطه بین عوامل اقتصادي و  )، 2010( 3 مرادي و همکاران). 18انتخاب، سود بیشتري حاصل شود(

گذاري جذب سرمایه گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایران نشان دادند بین عواملی اقتصادي و جذب سرمایه 

  ).19( خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

اثرگذار  يمهمترین متغیرها به عنوان یکی ازپذیر ي مکان سرمایهساختار، وضعیت ي مختلفمتغیرها در بین     

عوامل  ).28و27و26و25و24و23و22و21و20و19و14و11( شناخته شده استبر جذب سرمایه گذاري هاي خارجی 

 سیاسی، ساختارهاي کلی از قبیل اقتصادي، ساختاري عمدتاً به مجموعه عواملی اطالق می شوند که ریشه در

در این زمینه، ). 28و27و26و25و24و23و22و21و20و19و14و11( اجتماعی و... دارند فرهنگی، حقوقی، قانونی،

گی حاکم بر جامعه، را از جمله عوامل و )، ساختار اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و فرهن1386رهبر و همکاران(

ها در امر سرمایه گذاري داشته گیري اشخاص و گروهکننده در تصمیمدانسته اند که می توانند نقش تعیین عللی

) بیان داشتند، موانع ساختاري از جمله موانع اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري هاي 2008(4). نااُرو و یوکو14باشند(

با  انجام اصالحات و رفع موانع موجود در این زمینه که عمدتاً بوسیله حکومت صورت می گیرد می  خارجی اند که

افزایش داد. آنان در پایان چنین  توان از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاري روند جذب چنین سرمایه گذارانی را

ي بر مبناي تجارت آزاد می انجام اصالحات ساختاري در بخش هاي مالی و خصوصی ساز نتیجه گرفتند که با

نشان دادند عوامل ساختاري ) 2008( 5ماتیجا و دمیجان ).27نمود( راتسهیل جذب سرمایه گذاري خارجیتوان 

یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر جریان سرمایه گذاري خارجی اند و رفع موانع موجود بر سر راه جذب سرمایه 

)، 2002(6). واندا و زبرگ28که بخش اعظم آن در حوزه اقتصادي است(گذاران خارجی فرایندي را طلب می کند 

در تحقیق خود و در بررسی و مقایسه نحوه عملکرد کشورهاي موفق و ناموفق در جذب سرمایه گذاري خارجی، 

چنین نتیجه گرفتند که، با رفع موانع ساختاري بر پایه خصوصی سازي و آزاد سازي در اقتصاد می توان جذب 

)، موانع ساختاري را از جمله موانع 2006(7و نوننکامپ ). چاکرابورتی29ه گذاري خارجی را تسهیل نمود(سرمای

بسیار اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري خارجی دانسته اند و چنین بیان نمودند که با رفع چنین موانعی که عمدتاً در 
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). چو مین و 30اعف نمود(بخش اقتصادي می باشند می توان جذب سرمایه گذاري خارجی را مض

) در مطالعه خود و در بررسی رفتار سرمایه گذاران خارجی در طی دوره ایجاد تغییرات ساختاري به 2009(1همکاران

این نتیجه رسیدند که با بر طرف شدن تدریجی محدودیت ها طی دوره گذار، به طور خیره کننده اي نهادهاي 

نشان داد ، )1386(امیر حسینی). 22مایه گذاري خارجی افزایش یافتند(سرمایه گذار خارجی واجد شرایط براي سر

که امکان سرمایه گذاري خارجی در ورزش ایران زمانی میسر است که کلیه مؤلفه هاي اثر گذار از جمله انگیزه 

، سبزیر ساخت مناعوامل حمایتی، وجود نیروي انسانی کارآمد و فنی، ، فرهنگی و اجتماعی هاي اقتصادي، مالی

و ... به منظور اقدام شرکت هاي سرمایه گذار در ورزش مورد توجه قرار گیرند و جذب  تمایل به ورزش تجاري

سرمایه گذاري خارجی بدون تغییر نگرش در میان سیاستمداران و کارشناسان و ایجادبستر مناسب براي ورود 

مالی(به عنوان عه درآمدهاي حاصل از حمایت)،موانع اثر گذار بر توس1386). الهی(31سرمایه امکان پذیر نیست(

نوعی از سرمایه گذاري خارجی) در صنعت فوتبال ایران را مربوط به مجموعه عواملی دانسته است که در محیط 

کشور دارند که شامل فقدان نظام بازاقتصادي، خارجی صنعت فوتبال هستند و ریشه در ساختاراقتصادي کل

رایت، بازار و مالکیت بسیار زیاد دولتی در اقتصادکشور ،وجود مشکالت در موضوع کپیآزادسازي گرایی، عدم درون

)، 1392). مرادي(12گذاري اقتصادي و عدم شفافیت مالی و اقتصادي در ایران دانسته است(ریسک باالي سرمایه

فوتبال ایران، نشان اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري خارجی در صنعت  اقتصادي در تحقیق خود و در بررسی موانع

. هستندداد موانع ساختاري اولین دسته  از موانع اثر گذار بر جذب سرمایه گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایران 

که خارج از محیط صنعت ورزش و  اند وي چنین بیان داشت که این دسته از موانع، به طور کلی مجموعه موانعی

ین موانع حرکت سرمایه خارجی به کشور را تحت الشعاع خود قرار می و به طور کلی، ا قرار دارندصنعت فوتبال 

دهند و نه تنها مدیران فوتبال بلکه، مدیران ستادي و برنامه ریزان ورزشی کشور نیز بر آنان توانایی دخل و 

سته )، عوامل ساختاري را از جمله موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاري خارجی دان1386). احمدي(11تصرف ندارند(

علت ریسک باال، بی ثباتی سیاسی و ساختاري توسعه بهاست و بیان می کند بسیاري از کشورهاي در حال 

دهد که هاي تحقیق وي نشان مییافته ،برایناند. عالوهخارجی ناموق بودهبینی در جذب سرمایهغیرقابل پیش

ت و مشوق ها، شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي، تسهیالها و زیربناهايتولید، شاخص بر عوامل عالوه

خارجی را مربوط به وي جذب سرمایه ،. در حقیقتهستنداداري کشورها نیز بر جذب سرمایه گذاري خارجی مؤثر 

)، 1384(نورائی). 20سیستم و ساختارهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه وابسته دانسته است(کل 

در  می داند که وجود موانعی را مربوط به گذاري هاي خارجی ر در جذب سرمایهعدم موفقیت کشو از دالیل

کشور وجود دارند. وي بیان سیاسی و نظام  داخلی قوانین، فنی ساختار فرهنگی و اجتماعی اقتصادي و ساختار

مربوط به  حداقلی از قوانین باثبات و شفاف تدوین سیاسی و و اجتماعی اقتصاديثبات برقراريکند، می

) نشان داد، 1383). عباسی(32شود(در کشور می ییهاسرمایهچنین  جذب بیشترباعث  خارجی گذاريسرمایه

بمنظور جذب سرمایه گذاري خارجی در ایران موانع ساختاري موجود در این زمینه باید برطرف گردند. وي بیان 

برقراري امنیت داخلی شامل اقتصادي، قضایی، سیاسی، مبارزه با فساد اداري و  داشت الزم است در این زمینه، با

سازي، اصالح قوانین و در نظر گرفتن مشوق ها و حمایت هاي آزادسازي و خصوصی مالی، اجراي سیاستهاي 

ه اینکه ). با توجه ب33الزم براي سرمایه گذاران خارجی زمینه ساز جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران شد(

ادبیات و پیشینه تحقیق نشان می دهد، عوامل ساختاري از جمله عوامل بسیار اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري 
  

1 . Cho-Min 
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تا از این منظر به دالیل عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در  شدآن  محقق در این تحقیق برخارجی می باشد، 

  صنعت فوتبال ایران بپردازند.

  

  ناسیروش ش

دنبال بررسی وضعیت موجود سرمایه ه که پژوهشگر در آن ب استی تحلیل -توصیفینوع تحقیق مطالعه از این 

هیأت  يگذاري خارجی در صنعت فوتبال ایران است. جامعۀ آماري این تحقیق را کلیه مدیران عامل و اعضا

تبال ایران هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیران سابق فو يمدیره باشگاههاي حاضر در لیگ برتر، اعضا

)240≈Nردید. انتخاب گبه صورت تصادفی  ورگان، به عنوان نمونهل منفر، بر اساس جدو 148 دادند. ) تشکیل

بدین شرح تهیه شده  1که طی یک مطالعه مقدماتی استگیري تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته اي ابزار اندازه

ابع نظري، بررسی نظرات صاحب نظران و مصاحبه با است. ابتدا محقق با بهره گیري از مطالعات کتابخانه اي، من

نفر از  12با استفاده از روش دلفی و توزیع پرسشنامه بین  ودست اندرکاران اقدام به تهیه پرسشنامه مقدماتی نمود

سوالی آماده،  63متخصصان در علم اقتصاد و اقتصاد ورزشی و تکرار این کار تا تأمین نظرشان، پرسشنامه نهایی 

ی پرسشنامه با استفاده از روش آماري آلفاي کرونباخ یگردید. همچنین براي اطمینان از پایا اخذیی آن و روا

تعیین گردید. گویه هاي این پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت  885/0ضریب پایایی پرسشنامه 

ا استفاده از آزمون آماري کولموگروف ارزش گذاري گردید. در ادامه، پس از توزیع و جمع آوري پرسشنامه ها ب

اسیمرنوف مشخص شد داده ها طبیعی هستند. بدین ترتیب و براي برآورد متغیر مالك از روي متغیر پیش بین از 

ضریب همبستگی پیرسون و به منظور تعیین سهم هر عامل بر جذب سرمایه گذاري خارجی در صنعت فوتبال، از 

صورت   SPSS 16و تحلیل آماري تحقیق نیز با بهره گیري از نرم افزار  استفاده شد. تجزیه2تحلیل عاملی

  پذیرفت.

  

 یافته ها

  :بینتوصیف آماري  متغیرهاي  پیش

، 3، متوسط = 4، زیاد = 5پرسشنامه نهایی تحقیق، مطابق با طیف لیکرت، از بسیار زیاد تا بسیار کم (خیلی زیاد = 

زیاد کم تا خیلیو خیلی 5تا  1هاي هرعامل از در پایان میانگین ) سازماندهی شد و1و خیلی کم =  2کم = 

 49/3تا  5/2کم، از  49/2تا  5/1کم، از خیلی 49/1تا  1که، از  استدهی به این قرار تفسیرشد. ترتیب نمره

 در جدولاطالعات مندرج زیاد در نظر گرفته شد. بر این اساس خیلی 5تا  5/4زیاد و از  49/4تا  5/3متوسط، از 

جذب سرمایه گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایران را  ساختاري در ) میانگین و انحراف استاندارد عوامل1(شماره

 با 80/1نمره افراد مورد مطالعه  میانگین ،نمره ممکن 5از حداکثر ،نشان می دهد. همانطور که مشاهده می گردد

و  03/2انسانی با میانگین منابع -عوامل، عوامل مدیریتی کلیه  است و در بین 67/0 استاندارد انحراف میانگین

  دست آورده اند.بیشترین میانگین را به 69/0 استاندارد انحراف

  

  گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایرانتوصیف آماري عوامل جذب سرمایه .)1(شماره لجدو
  

1 . Pilot Study 

2 . Factor Analysis 
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  اآزمودنی ه                                                

 متغیرها    

 نفر) 148کل افراد (

  انحراف استاندارد  میانگین

  69/0  03/2  منابع انسانی -مدیریتی  1

  62/0  87/1  قانونی-حقوقی  2

  54/0  82/1  اقتصادي  3

  56/0  01/2  بازاریابی -رسانیاطالع  4

  68/0  91/1  حمایتی -تشویقی  5

  95/0  2/1  اجتماعی -فرهنگی  6

 
  :ذب سرمایه گذاري خارجیآماري  وضعیت جتوصیف

) وضعیت جذب سرمایه گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایران را نشان می 2( شماره اطالعات مندرج در جدول

با  65/1دهی افراد مورد مطالعه نمره میانگین ،نمره ممکن 5دهد. همانطور که مشاهده می گردد از حداکثر 

  .است 36/0 استاندارد انحراف

  گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایرانتوصیف آماري وضعیت جذب سرمایه .)2(شماره جدول

  هاآزمودنی                                        

 متغیر 

 نفر) 148کل افراد (

  انحراف استاندارد  میانگین

  36/0  65/1  گذاري خارجیجذب سرمایه

، از آزمون همبستگی داده ها مبنی بر طبیعی بودن توزیعبا توجه به نتایج حاصله از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 

) و با توجه به ضریب 3 (شماره مطابق جدولپیرسون براي آزمون فرضیه هاي تحقیق در این قسمت استفاده شد. 

نسانی، ا منابع-مدیریتی، قانونی-، بین عوامالقتصادي،حقوقیمی دهدنتایج تحقیق نشان همبستگی، 

ایران 0گذاري خارجی درصنعت فوتبال اجتماعیو جذب سرمایه-حمایتی، فرهنگی-تشویقی ،یبازاریاب-رسانیاطالع

  داري وجود دارد. رابطه مثبت و معنی

  ایرانفوتبالدر صنعت خارجیگذاريسرمایهبین و جذبارتباط بین متغیرهاي پیش .)3(شماره جدول

  (p)داريمعنی سطح  (r)همبستگیضریب   خطامیزان  متغیرمالك  بینمتغیرپیش

  001/0  54/0  05/0  خارجیگذاريسرمایهجذب  اقتصادي

  001/0  43/0  05/0  خارجیگذاريسرمایهجذب  قانونی-حقوقی

  001/0  41/0  05/0  خارجیگذاريسرمایهجذب  منابع انسانی-یمدیریت

  001/0  36/0  05/0  خارجیگذاريسرمایهجذب  بازاریابی–رسانیاطالع

  001/0  41/0  05/0  خارجیگذاريسرمایهذبج  حمایتی-تشویقی

  00/0  39/0  05/0  خارجیگذاريسرمایهجذب  اجتماعی-فرهنگی
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جهت انجام را  تناسب داده ها) 756/0(مقدار  KMOشاخصو با توجه به اینکه آزمون بارتلت و در این قسمت 

عاملی ود وضعیت موجود از تحلیلبرآورد میزان اثرگذاري عوامل مؤثر بر بهبنشان داد، بمنظور تحلیل عاملی 

) 4(شماره طورکه اطالعات مندرج در جدولاستفاده شد و به تعیین بارعاملی هر یک از عوامل پرداخته شد. همان

باالتر  حمایتی-تشویقی قانونی، -آمده عوامل اقتصادي،حقوقیترتیب و براساس بار عاملی بدستنشان می دهد، به

و  +4/0بار عاملی باالتر از منابع انسانی داراي  - ل مدیریتیامعو قبول سیار قابل  داري ب+ و سطح معنی5/0از 

بار عاملی و داراي  اجتماعی-و  فرهنگی بازاریابی -رسانیاطالعو عوامل  بیشتر قابل قبولسطح معنی داري 

  قبول را بدست آوردند. داري قابل+ و سطح معنی3/0باالتر از 

خارجی در صنعت  گذاريمؤثر بر بهبود جذب سرمایهساختاري رعاملی عوامل جدول با .)4(شماره جدول

  ایرانفوتبال

  متغیر

 بارعاملی

1 

 69/0 اقتصادي 

 61/0  قانونی-حقوقی

 58/0 حمایتی-تشویقی

 49/0 منابع انسانی-مدیریتی

 39/0  بازاریابی-اطالع رسانی

 35/0 اجتماعی-فرهنگی

 
   و نتیجه گیري بحث

بین عامل ساختاري و جذب سرمایه گذاري خارجی رابطه مثبت و معنی داري  می دهد کهتحقیق نشان نتایج 

و  نااُرو) و 2009)، چو مین و همکاران(1390)، مرادي(1386احمدي(وجود دارد. یافته هایی که با نتایج 

و جذب سرمایه  ) نشان داد، بین عامل ساختاري1386احمدي( ).27و22و21و20مخوانی دارد() ه2008یوکو(

گذاري خارجی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. وي بیان داشت بسیاري از کشورها به خصوص کشورهاي در 

حال توسعه به علت ساختاري غیرقابل پیش بینی و ریسک سرمایه گذاري باال در جذب سرمایه گذاري خارجی نام 

را مربوط به کل سیستم و ساختارهاي اقتصادي،  موفق بوده اند. عالوه بر این وي جذب سرمایه گذاري خارجی

) نشان داد بین عامل ساختاري و جذب 1390مرادي( ).20سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه وابسته دانسته است(

سرمایه گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطه مثبت وجود دارد. وي نشان داد با رفع چنین موانعی می توان 

در این زمینه چو ). 21ز صنعت فوتبال کشور را از مزایاي سرمایه گذاري خارجی برخوردار نمود(کل صنایع کشور ا

) نشان دادند که با بر طرف کردن تدریجی موانع ساختاري می توان شرایط را براي افزایش 2009مین و همکاران(

تند، بین عامل ساختاري و جذب بیان داشنیز ) 2008نااُرو و یوکو( ).22جذب سرمایه گذاري خارجی مساعد نمود(

سرمایه گذاري خارجی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد و انجام اصالحات ساختاري که عمدتاً بوسیله حکومت 

هاي مثبتی از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاري براي سرمایه گذاران  صورت می گیرد باعث ایجاد سیگنال

ذاران را تسریع خواهد نمود. آنان اصالحات ساختاري را فرایندي خارجی خواهد شد و روند جذب این سرمایه گ
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. آنان در پایان استدانسته اند که در نظر گرفتن مشوق هاي قوي براي سرمایه گذاري خارجی قسمتی از آن 

چنین نتیجه گرفتند که با انجام اصالحات ساختاري در بخش هاي مالی و خصوصی سازي بر مبناي تجارت آزاد 

تا زمانیکه موانع ساختاري موجود در آنچه مسلم است ). 27جذب سرمایه گذاري خارجی را تسهیل نمود( می توان

ایران وجود داشته باشند، صنعت فوتبال نیز مانند دیگر صنایع کشور و متأثر از چنین فضایی، از منافع سرمایه 

صنعت فوتبال قرار دارند ع خارج از محیط گذاري خارجی بی بهره خواهدبود. یافته هاي تحقیق نشان داد، این موان

و به طور کلی حرکت سرمایه گذاري خارجی به کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهند. بر این دست موانع نه 

ریزان ورزشی کشور نیز توانایی دخل و تصرف ندارند. از اینرو تا تنها مدیران فوتبال بلکه مدیران ستادي و برنامه

ساختاري مذکور وجود داشته باشند صنعت فوتبال نیز مانند دیگر صنایع کشور از تأثیرات فزاینده زمانیکه موانع 

هر چه سریعتر اقتصاد کشور با مالکیت دولتی دارد ضرروت سرمایه گذاري خارجی بی بهره خواهد ماند.بنابراین 

اشد تا از این طریق باعث تسهیل در خداحافظی کرده و انحصارها را بشکند و بدنبال ایجاد فضاي رقابتی بر آن ب

  روند جذب سرمایه گذاران خارجی شود.

را  ایران فوتبال خارجی در صنعت گذاريسرمایه اثرگذار بر جذبساختاري موانع  ،بر اساس یافته هاي تحقیق     

به دلیل هدکه می دمی توان در شش حوزه کلی بررسی نمود. در حیطه موانع اقتصادي یافته هاي تحقیق نشان 

وجود موانعی از قبیل ساختار بسیار شدید دولتی، باالبودن ریسک سرمایه گذاري، اندازه کوچک بازار، درون گرایی 

و عدم تعامل با بازارهاي جهانی در اقتصاد کشور جذب سرمایه گذاري خارجی در ساختار اقتصادي کشور و صنایع 

)، 2006جرارد( اجه نموده است. نتایجی که با یافته هايآن از جمله صنعت فوتبال را با موانع جدي مو

و  )1390قره خانی( )،2011)، کومار و یاپ کو(2010)، مرادي و همکاران(2010)، ساینی و همکاران(1386الهی(

در این رابطه  ).38و11و37و36و19و35و12و34مخوانی دارد (ه) 1392و امیري () 1392مرادي و همکاران(

ساختار اقتصادي کشور میزبان از عوامل بسیار اثرگذار بر جذب سرمایه گذاران و حامیان   اد) نشان د2006جرارد(

مالی(به )، نیز از جمله موانع توسعه درآمدهاي حاصل از حمایت1386. الهی()34مالی در صنعت فوتبال می باشد (

مجموعه عواملی دانسته است که عنوان نوعی از سرمایه گذاري هاي خارجی) در صنعت فوتبال ایران را مربوط به 

کشور دارند و از این قبیل موارد به فقدان  در محیط خارجی صنعت فوتبال هستند و ریشه در ساختار اقتصادي کل

آزادسازي بازار و مالکیت بسیار زیاد دولتی در اقتصاد کشور، ریسک باالي گرایی، عدم نظام باز اقتصادي، درون

)، نشان دادند بین عامل 2010). ساینی و همکاران(12ایران اشاره داشته است(گذاري اقتصادي در سرمایه

اقتصادي و جذب سرمایه گذاري خارجی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. آنان چنین بیان داشتند، هر چه درجه 

). 35هد کرد(آزادي و باز بودن اقتصاد بیشتر باشد، آن اقتصاد در جذب سرمایه گذاري خارجی موفق تر عمل خوا

) ضمن همخوانی با این یافته ها، نشان داد عوامل ساختاري بر جذب 2010نتایج تحقیق مرادي و همکاران(

سرمایه گذاري خارجی در صنعت فوتبال ایران به شدت تأثیر گذارند و در این بین، موانع اقتصادي از اهمیت ویژه 

یل موفقیت چین در جذب سرمایه هاي داخلی و خارجی )، از دال2011). کومار و یاپ کو(19( استاي برخوردار 

باز اقتصادي و حاکم کردن اقتصاد بازار محور در این انجام اصالحاتی در اقتصاد این کشور، اجراي سیاست هاي 

شامل  ) نشان داد که عدم وجود درآمد مناسب در باشگاه ها1390قره خانی(). 36کشور در سالهاي اخیر است(

فروش بلیط، درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی مسابقات، درآمد حاصل از حامیان مالی و درآمد حاصل از 

مرادي و . )37(استدر ورزش فوتبال کشور ي تبلیغات از جمله مهمترین موانع اقتصادي بر سر راه خصوصی ساز
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سازي، حضور در بازار بورس، ارتقاء ) نشان دادند که بین عوامل اقتصادي مشتمل بر خصوصی 1392همکاران(

نشان نهادهاي فوتبال، وجود آژانس هاي تخصصی بازاریابی، سیاست گذاري هاي ورزشی و تسهیالت و مشوق 

. )11(رابطه مستقیم وجود دارد در صنعت فوتبال ایران ها و اطالع رسانی مناسب و جذب سرمایه گذاري خارجی

ی هاي مناسب در باشگاه هاي حرفه اي را از و فقدان دارای ري در کشور) فقدان امنیت سرمایه گذا1392امیري(

ر این زمینه الزم است با د. )38(جذب سرمایه هاي بخش خصوصی دانسته است مؤثر برجمله عوامل اقتصادي 

به خارجی در کشور را فراهم نمود.  گذارانسازي حضور سرمایهگسترده، زمینه اصالحات تغییر ساختار و انجام

هاي اقتصادي در راستاي ایجاد فضاي باز و مبتنی بر آزادسازي اقتصادي گذاريمثال در صورتیکه سیاست عنوان

شود و اقداماتی در جهت افزایش  نوین تعریف منظور دستیابی به بازارهاي جدید، سرمایه هاي خارجی و فناوريبه

کاهش خواهدیافت و بالطبع آن جریان گذاري سرمایه اقتصادي صورت پذیرد، میزان ریسکثبات

ن نظیر چاکرابورتی و اکه دیگر محقق خارجی در کشور افزایش خواهد یافت. موارديگذاريسرمایه

  ). 30) به آن اشاره داشته اند(2006ننونکامپ(

و  81 ،44در حیطه عوامل حقوقی و قانونی یافته هاي تحقیق نشان داد بدلیل وجود موانع قانونی در اصول      

اساسی و وجود تضادهاي قانونی و حقوقی مختلف در این زمینه نظیر تضادهاي موجود در قانون قانون 139

 گذاري فوتبال نیز مانند دیگر صنایع از تأثیرات فزاینده سرمایهخارجی، صنعت گذاريتشویق و حمایت از سرمایه

با اصالحاتی در قانون تشویق و حمایت از  استبهره مانده است. در این راستا الزمخارجی بیهاي 

تجارت و با حمایت از حقوق  اقتصادي، قانون  قضائی، حقوقخارجی و با تحول در نظام دادرسی گذاريسرمایه

گذارانی شد. این یافته ساز جذب چنین سرمایهبوروکراسی، زمینهقانونی و کاهش معنوي و رفع تضادهاي  مالکیت

 )،1390مرادي( )،1387، طجرلو()1390)، پاداش(1390(خانی )، قره1382اکبري تاالرپشتی( با نتایج ،ها

)، موانع حقوقی 1382).اکبري تاالرپشتی(42و38و41و40و39و37و4(داردهمخوانی) 1385و احمدي( )1392امیري(

ا ب نیوانود قوجو قانونی ساختاري را مهمترین عامل بر جذب سرمایه گذاري خارجی دانسته است. وي از عدم 

 یونانق ظاما در نودهبما و کهتسسود گو وج انهو ج هعامط روز جرایا شباین قوانین  قاطبعدم انو  یرقتو م اتبث

اخذ  )، نشان داد وجود  قوانین مناسب براي1390قره خانی (). 4به عنوان مهمترین این موانع یاد کرده است( رانای

بر جلب سرمایه هاي بخش  حق پخش تلویزیونی مسابقات و جذب حامیان مالی ازجمله موارد بسیار اثرگذار

)، همسو نبودن مقررات و سیاست هاي اجرایی ارگان 1390پاداش(. )37(می باشند خصوصی در ورزش فوتبال

ا پشتوانه و ضمانت اجرایی هاي قانونی کشور با سیاست خصوصی سازي، عدم تدوین چارچوب قانونی منسجم ب

الزم، مشکالت قانونی و دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات از جمله مهمترین موانع حقوقی خصوصی سازي در 

) وضعیت حقوقی وثبت شرکتی باشگاه ها را از جمله موارد بسیار 1387طجرلو( .)39(ورزش کشور می باشند

قانونی، عدم -) وجود موانع متفاوت حقوقی1390مرادي(. )41(اثرگذار بر خصوصی سازي در فوتبال دانسته است

ثبت شرکتی باشگاه ها، وضعیت نامناسب مالکیتی باشگاه و وجود ضعف در حمایت از حق مالکیت معنوي را از 

). 41جمله موارد اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري هاي خارجی در صنعت فوتبال ایران معرفی کرده است(

ساز و کارهاي قانونی و آئین نامه هاي اجرایی الزم ، خالء ها و ابهامات قانونی، عدم تناسب  ) فقدان1392امیري(

و هماهنگی برنامه هاي خصوصی سازي با قوانین کار، بیمه و مالیت از جمله عوامل حقوقی اثر گذار بر خصوصی 

ار، بیمه و مالیات را به )، وضعیت نامناسب قانون ک1385احمدي( .)38سازي در ورزش کشور مطرح کرده است(



200   95نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان پژوهش  

هر چه قوانین و مقررات مشخص تر، به نظر می رسد ). 42مطرح کرده است( خصوصی سازيبر موانع مؤثر عنوان 

بوروکراسی اداري پائین تر باشد جذب سرمایه گذاري  باشد و ثبات در قوانین و دستورالعمل هاي وضع شده بیشتر

  خارجی تسهیل خواهد شد. 

عدم وجود تضمین هاي مالی  به دلیل می دهدکهافته هاي تحقیق نشان وامل تشویقی و حمایتی یدر حیطه ع     

هاي گمرکی و تجاري و در نظر نگرفتن تسهیالت، معافیت ها و و عدم وجود تخفیف در انواع تعرفه و معافیت

ا مخاطره مواجه بوده هاي الزم در کشور، سرمایه گذاري خارجی در کلیه صنایع از جمله صنعت فوتبال بمشوق

، )1392)، مرادي و همکاران(1390)، قره خانی(1392امیري(، )1386)، احمدي(1383عباسی( است. یافته هاي که

. )44و10و43و11و38و37و20و33(به آن اشاره داشته اند) 1994) و جانگ لیم(1383)، ایزدي(2006هوانگ(

قی و حمایتی، در نظر گرفتن انواع معافیت ها و ) نشان دادند که عوامل تشوی1386) و احمدي(1383عباسی(

 )1392امیري(. )20و33(حمایت هاي قانونی از جمله موارد بسیار اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري خارجی می باشند

فقدان مشوق هاي مالی و مالیاتی بمنظور تشویق بخش خصوصی و عدم بر خورداري بخش خصوصی از 

در ورزش را از جمله مهمترین موانع جلب سرمایه هاي بخش خصوصی در  تسهیالت دولتی به سرمایه گذاري

اشگاه ها یا بالعوض به بو ) تخصیص نیافتن تسهیالت مالی کم بهره 1390قره خانی ( .)38(ورزش دانسته است

) در نظر 1392مرادي و همکاران ( .)37(خصوصی سازي در فوتبال ایران دانسته است مؤثر بر را از جمله موانع

گرفتن تسهیالت و مشوق ها را ازجمله موارد بسیار اثرگذار بر جلب سرمایه هاي خارجی در صنعت فوتبال دانسته 

)، نشان داد با افزایش تسهیالت و مشوق هاي در نظر گرفته شده از سوي دولت براي 2006هوانگ( .)11(اند

فزایش در میزان جذب سرمایه گذاري سرمایه گذاران و افزایش همکاري با شرکت هاي خارجی می توان باعث ا

) در نظر گرفتن تسهیالت را به عنوان یکی از مهمترین موارد اثر گذار بر 1383). ایزدي(43هاي خارجی گردید(

و  ). جانگ لیم10جذب اسپانسرها(به عنوان نوعی از سرمایه گذاري خارجی) در فوتبال کشور دانسته است(

اکتور مؤثر بر سرمایه گذاري در ورزش دریافت، فاکتور تسهیالت مهمترین )، نیز در بررسی شش ف1994همکاران(

آنها بوده و هرچه مشوق ها در این زمینه بیشتر باشد شرکت ها تمایل بیشتري به امر سرمایه گذاري در ورزش 

جهانی، هاییعنوان شرکتهاي چند ملیتی به  از آنجا که امروزه محل استقرار شرکت ). 44پیدا خواهند کرد(

و در نظر  قانونیهاي دارد با حمایت است، ضرورتمحلی گردیدهاي مالیاتی و تعرفههايازپیش تابع نظامبیش

ویژه رسمی و قانونی براي  و امتیازات هاي مالیاتی، تجاري، گمرکی و...، تسهیالتگرفتن انواع معافیت

طبق یافته هاي تحقیق و از آنجاکه در نظر شد. شور کهایی در شرکتساز حضور چنین گذاران زمینهسرمایه

گرفتن تسهیالت و مشوق ها یکی از مهمترین موارد اثر گذار بر بهبود جذب سرمایه گذاري خارجی در صنعت 

، و از آنجا که فراهم کردن چنین تسهیالت و مشوق هایی از طریق در نظر گرفتن قوانین، استفوتبال کشور 

)، پیشنهاد می شود، سیاست گذاري ها و بسترسازي 43قی مناسب در این زمینه می باشد(مقررات و تسهیالت حقو

حقوقی و قانونی مناسبی از سوي برنامه ریزان ورزش کشور صورت پذیرد و حضور سرمایه گذاران خارجی در 

زم است صنعت ورزش کشور را صرف بکار بردن یک کلمه در طرح جامع ورزش باقی نگذارند. به عنوان مثال ال

در این زمینه سیاست هاي کامالً سازگار با فعالیت هاي شرکت هاي چندملیتی وضع گردد. عالوه بر این الزم 

است امتیازات و تسهیالت ویژه اي براي سرمایه گذاران به عنوان مشوق در نظر گرفته شود و اطالع رسانی 

  گسترده، شفاف و صریح در این زمینه صورت پذیرد
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به دلیل ضعف در مدل هاي مدیریتی  می دهدکهعوامل مدیریتی و منابع انسانی نتایج تحقیق نشان  در حیطه     

 خاطرهگذاري خارجی با مسرمایهو خبره جذب متخصص  نیرويوجود عدم بکارگیري شده، عدم ثبات مدیریتها و 

، جانگ لیم و همکاران )2001هودا()، 1386)، امیر حسینی(1385احمدي( ،)1392امیري( مواجه است. مواردیکه

) ضعف مدیریت بخش 1392امیري(. )26و44و18و31و42و38(اندبه آن پرداخته   )1998) و برونزتین(1994(

خصوصی، پائین بودن اعتماد به مدیران خصوصی، نگرش اقتدارگرایانه و از باال به پائین نگاه کردن به خصوصی 

از کارشناسان و متخصصان در امور خصوصی سازي را از سازي( وجود ساختارهاي بوروکراسی) و عدم استفاده 

) مشکالت مدیریتی را از 1385احمدي(. )38(جمله موانع مدیریتی فراروي خصوصی سازي در ورزش دانسته است

وجود نیروي انسانی کارآمد را به  )1386. امیر حسینی()42(جمله موانع خصوصی سازي در ورزش دانسته است

) یکی 2001هودا (). 31ثرگذار بر سرمایه گذاري خارجی در ورزش کشور مطرح نموده است(عنوان یکی از موارد ا

از مؤلفه هاي اثرگذار بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی  در ورزش را جنبه هاي مدیریتی عنوان نموده 

اثرگذار بر سرمایه ) عوامل مدیریتی را به عنوان یکی از مهمترین موارد 1994). جانگ لیم و همکاران(18است(

گذاري خارجی تحت تأثیر )، نشان داد جذب سرمایه1998برونزتین ( ).34گذاري در ورزش مطرح نموده است(

   ). 26آموزشی آنها می باشد(انسانی و کیفیتمهارت نیروي  سطح

اقتصادي، مالی و هر چه اطالع رسانی  می دهدکهبازاریابی نتایج تحقیق نشان -رسانیدر حیطه عوامل اطالع     

فنی روشنتر و دقیقتر، رعایت حقوق ثبت و عالئم تجاري بیشتر باشد و  هر چه کیفیت بازاریابی و مدیریت آن از 

 استاندارد باالتري برخوردار باشد جریان سرمایه گذاري خارجی روند بهتري را مشاهده خواهد نمود. مواردیکه

) 1392مرادي(). 45و12و11به آن پرداخته اند( ،)2005( آگتونو  میچی ) و1386)، الهی(1392مرادي و همکاران(

عدم وجود اطالعات مناسب در نهادهاي فوتبال را از جمله موانع جذب سرمایه گذاري هاي خارجی در صنعت 

)بهره گیري اندك از متخصصان بازاریابی ورزشی و کمبود آژانس هاي 1386الهی (. )11(فوتبال دانسته اند

یابی ورزشی در نهادهاي فوتبال را از جمله موارد اثر گذار بر جذب حامیان مالی در صنعت فوتبال تخصصی بازار

 که کنند می حمایت هایی تیم از اغلب مالی حامیان که کردند بیان )2005آگتون( و . میچی)12(ایران دانسته است

)، بیان داشت که وجود اطالعات 2004این کشاك(عالوه بر .)45(مناسبی دارند مالی شفافیت اطالعات مالی و

شفاف و کامل اقتصادي در مورد یک ورزش خاص از مهمترین ابزارهاي تصمیم گیري شرکت ها براي حمایت 

مالی(به عنوان نوعی از سرمایه گذاري خارجی) از ورزش به شمار می رود و این وظیفه سازمان هاي ورزشی است 

میان مالی قرار دهند تا این شرکت ها با در دست داشتن اطالعات الزم که به طور جامع اطالعاتی را در اختیار حا

) نیز اطالع رسانی 2001). هودا(46سود را براي ورود به عرصه ورزش انجام دهند( -بتوانند محاسبات هزینه

شفاف در بخش هاي اقتصادي و مالی را یکی از محورهاي اصلی در امر جذب سرمایه گذاري هاي داخلی و 

  ). 18در ورزش دانسته است(خارجی 

)،رهبر و 1998توایتس و آگویالر( هايیق با یافتهدر حیطه عوامل فرهنگی و اجتماعی نتایج تحق     

) و 1385احمدي (و  )1383) و عباسی(1384)، نورائی (1386)، امیرحسینی(1386)، احمدي(1386همکاران(

 )،1386رهبر و همکاران()،1998توایتس و آگویالر( ).39و42و33و32و31و20و14و17همخوانی دارد() 1390پاداش(

نشان دادند ساختار فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه، از جمله  )1383) و عباسی(1384)، نورائی(1386احمدي(

ها در امر سرمایه گذاري، بویژه گیري اشخاص و گروهکننده در تصمیماند که می توانند نقش تعیینعوامل و عللی
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اجتماعی را از جمله موارد –) موانع فرهنگی 1386امیرحسینی( .)33و32و20و14و17اري خارجی دارند(یه گذسرما

عدم  )1385احمدي ( .)31بسیار اثرگذار بر جذب سرمایه گذاري خارجی در ورزش حرفه اي کشور دانسته است(

مله موارد در جلب را ازج تبلیغ و فرهنگسازي مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به بخش خصوصی ورزش

) درصد اهمیت ورزش در مجموعه برنامه هاي 1390پاداش( ).42سرمایه هاي بخش خصوصی دانسته است(

اجتماعی ورزش کشور، درصد اهمیت در مجموعه برنامه هاي توسعه ، ویژگی هاي فرهنگی -توسعه اقتصادي

   .)39(سازي در ورزش کشور دانسته استخصوصی مؤثر بر مذهبی، اجتماعی جامعه را از مهمترین موارد اجتماعی 

) و از 47(خارجی استگذاريسرمایه اي بر جذبسازي مقدمهخصوصیکه  ییاز آنجا نهایی:نتیجه گیري 

ضرورت دارد به مقوله خصوصی سازي به شکل ویژه اي  است،که کل ساختار اقتصادي کشور دولتی  ییآنجا

  انواع سرمایه گذاران و شرکت هاي فراملیتی در کشور فراهم شود.  زمینه حضور  ،پرداخته شود تا از این طریق
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