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Abstract 

Undoubtedly, the concept of the word security in all political, social and 

economic dimensions, is very important since the amount of investment in a 

country is a function of a set of indicators. The main purpose of this study is 

to investigate the ranking of investment security indicators in different regions 

of Iran. Based on this, the five main criteria, each of which has an index, have 

been identified and selected by experts and have been weighed separately by 

two methods (AHP and TOPSIS) and then ranked. The results of the research 

indicate that; Based on software (TOPSIS) economic components such as; 

Economic disturbances caused by foreign sanctions, exchange rate stability 

and economic stability ranked in the first three places respectively and 

components such as the number of claims, fiduciary trust, returned checks 

ranked in the last three places respectively. Based on (AHP) method, 

components such as; Economic stability, stability of raw material prices and 

exchange rate stability ranked in the first three places respectively, and 

components such as; The specialization of commercial litigation in the 

judiciary, the misuse of property and the number of accidents resulting in 

injuries and deaths ranked in the last three places respectively. 
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 چکيده

باشد، وردار میشک مفهوم واژه امنیت در تمامِ ابعاد، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار خاصی برخبدون

ررسی بباشد. هدف از اين پژوهش گذاری در يک کشور تابعی از مجموعه عوامل میمیزان سرمايه کهيیازآنجا

ن است که، سؤال اصلی تحقیق اي باشد.ق ايران میگذاری در مناطکننده امنیت سرمايههای تبیینبندی شاخصرتبه

پنج معیار  بر اين اساس، گذاری در مناطق ايران چگونه است؟کننده امنیت سرمايههای تعیینضريب اهمیت مؤلفه

و دگان و متخصصین شناسايی و انتخاب گرديده و توسط باشد، توسط خبرکدام دارای شاخص میاصلی که هر

قیق حاکی بندی گرديده است. نتیجه تحدهی و سپس رتبهطور جداگانه وزنبه مراتبی و تاپسیسسلسلهتحلیل  روش

نرخ ارز و  های خارجی، ثباتشده اقتصادی در اثر تحريمهای ايجادروش تاپسیس اختالل براساساز اين است که، 

های ر خیانت، چکدهای مطالبه، امانت پروندههای چون تعداد ترتیب در رتبه اول الی سوم، و مؤلفهثبات اقتصادی به

های ثبات اقتصادی، مراتبی مؤلفهمحاسبه روش تحلیل سلسله براساس. اندقرارگرفتههای آخر ترتیب در رتبهبرگشتی به

تخصصی بودن  های چون؛ای اول الی سوم، و مؤلفهترتیب در رتبههای مواد اولیه و ثبات نرخ ارز بهثبات قیمت

ترتیب فوت به وها و تعداد تصادفات منجر به جرح ی دعاوی تجاری در مراجع قضايی، استفاده سوء از مالکیترسیدگ

 است. قرارگرفته های آخردر رتبه

 واژگان کليدی

 .مراتبی؛ تاپسیسگذاری؛ مناطق؛ تحلیل سلسلهامنیت سرمايه
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 مقدمه
داری در جهان کامل نظام سرمايهگذاری و ترشد سرمايهبهبايد در نظر داشت که روند رو

سو همواره با کمبود کنونی، خصوصاً کشور جمهوری اسالمی ايران که از ديرباز به اين
قبول است، مسئوالن امور جهت پیشبرد اهداف و دستیابی به رشد قابل سرمايه مواجه بوده

دی و عمرانی های اقتصاهای استراتژيک و برنامهاقتصادی همواره اين را در صدر برنامه
های اساسی و يک جزء گذاری يکی از مؤلفهسرمايه کهيیازآنجاخود قرار داده است. 

رود و از طرفی افزايش شمار میالينفک توسعه و پیشرفت در اکثر کشورها به
پذيری کار، رشد رقابتوری نیرویوجود آمدن نیروی انسانی، بهرهگذاری باعث بهسرمايه

شود. در مقاله حاضر و درنتیجه باعث رونق و افزايش صادرات و توسعه اقتصادی می
گردد. روند شناسايی می استدر مناطق دخیل  گذاریعواملی که در تأمین امنیت سرمايه

باشد، به همین دلیل است که مدت نیازمند میگذار به افق بلندگذاری و سرمايهسرمايه
گذاری نیازمند به امنیت و فضای مناسب در ابعاد اجتماعی، سیاسی، قانونی، اداری مايهسر

شود که در آن گذاری به وضعیتی اطالق می. هدف از امنیت سرمايهباشدو اقتصادی می
باشد. يعنی تحت هر شرايط  باثباتبینی و تمام متغیرهای کالن اقتصادی قابل پیش

 ش اعمال شود. شکل درستحاکمیت قانون به
های اقتصادی از اهمیت زيادی گذاری در بخشکه امنیت سرمايهبه اين توجه با

کننده شاخص ترکیبی های تعیینبرخوردار است، ضرورت تحقیق اين است که، مؤلفه
ريزان بتوانند جهت بهبود امنیت بندی گردد تا برنامهگذاری را رتبهامنیت سرمايه

که عوامل  ريزی نمايند. سؤاالت تحقیق عبارت از اين استرنامهتر بگذاری مطمئنسرمايه
 ازنظراهمیت آن عوامل  گذاری در مناطق ايران چیست؟ وکننده امنیت سرمايهتعیین

شود. در چارچوب تحقیق در بخش اول مروری بر مطالعات بندی میخبرگان چگونه رتبه
سوم روش تحقیق، در بخش  شده، در بخش دوم مبانی نظری تحقیق، در بخشانجام

 گیری و ارائه پیشنهادات گنجانیدههای تحقیق و در بخش نهايی نتیجهچهارم يافته
  شده است. 
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 . مباني نظری1

 گذاری . تعریف امنيت اقتصادی و امنيت سرمایه1-1

هجری شمسی،  1307ماه قانون مدنی جمهوری اسالمی ايران، مصوب ارديبهشت براساس
گذاری و حقوق مردم ايران در هفتمین دور مجلس شورای ملی، تضمین امنیت سرمايه

های افراد و باشد. در صورت تجاوز بر مال و دارايیدار میاموال و قراردادها را عهده
هايی ها و بخشهسراها، دادگاد به حمايت دادتوانشان، هر شهروند میاشخاص و حقوق

)مرکز  پس گیردهای انتظامی، شکايت و اموال خود را همراه خسارات وارده بازاز نیروی
 (. 3 ، ص.1396، های شورای اسالمیپژوهش

 . امنيت اقتصادی1-1-1

لی عبارت است از کاالی عمومی که توسط هیئت حاکمه و نهادهای ما امنیت اقتصادی
کنندگان کاالی عامه، امنیت تولیدکنندگان و مصرف نيباوجوداشود، که کشور تولید می

، اسالمی شورای مجلس هایپژوهش گردد )مرکزمالی و جانی و روانی تأمین می ازلحاظ
ای ناگسستنی با توسعه پايدار اقتصادی امنیت اقتصادی رابطه کهيیازآنجا(. 11 ، ص.1397

( با در نظر گرفتن استانداردهای G1دارد، بر اين اساس است که کشورهای پیشرفته )
يافته را وادار به امنیت اقتصادی برای تأمین منافع اقتصادی خود، کشورهای کمتر توسعه

الملل آن جايگاه که در سطح بین براساس( G1پیروی از خود نموده است. کشورهای )
توسعه از منافع اين کشورها، حالکسب کرده است، در صورت عدم پیروی کشورهای در

های توسعه ساختآشنايی و عدم زيردلیل ناگردد؛ نخست بهدچار می عموماً به دو معضل
یجه باعث نتگیرد. که دراقتصادی، اين کشورها عمالً در مسیر اقتصاد امنیتی قرار می

شود. دوم: با ايجاد روند توافقات در زمینه های اقتصادی و توسعه اقتصادی میضعف
(، مورد G1يافته و عدم پیروی از منافع گروه )های کمتر توسعهامنیت اقتصادی بین کشور

نتیجه با گردد، درو به امنیتی کردن اقتصاد متهم می قرارگرفتهمخالفت اين کشورها 
وکار و امنیت اقتصادی را در ، فضای کسبقرارگرفتهديد نیروهای داخلی های شمخالفت

 مقرراتقوانین و  کهيیازآنجا(. 5 ، ص.1395برد )عطوفی و ديگران، کشور از بین می
رود، عدم ايجاد نهادهای قانونی يا نبود قوانین شمار میمنبع تحرک عوامل اقتصادی به
وکارها، الزامی ری و غیره که برای حمايت از کسبگذاتجارت، مالیات، بیمه، سرمايه
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 ،1393باشد )سلمانی و ديگران، نمیپذير باشد، دسترسی به امنیت اقتصادی امکانمی
 (.6 ص.

 گذاری. امنيت سرمایه1-1-2

ساسی را شود که دو نیاز امل گفته میای از شرايط و عواگذاری به مجموعهامنیت سرمايه
رکت شدر بلندمدت توسط  موردانتظارگذاری تأمین کند. اوالً؛ سود در پروسه سرمايه

(. 5: 1395 آبادی و ديگران،گذار. ثانیاً؛ اطمینان از حفظ اصل سرمايه شرکت )شاهسرمايه
قتصاد اشود که در آن متغیرهای گذاری به شرايطی گفته میامنیت سرمايه، گريدعبارتبه

ود داشته باشد. حاکمیت قانون وج باثباتها کالن، مانند نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ قیمت
های اجرايی و طور يکسان اعمال گردد. مسئوالن کشور در رويهو بر همه شهروندان به

د باال، از باشد. در صورت ايجاد تغییرات، در موار تباثبا مقرراتگیری، قوانین و تصمیم
 رسانی گردد. در صورت نقص حقوق مالکیت وقبل برای تمام شهروندان کشور اطالع

های قضائی های معنوی، شهروندان بتواند با حمايت بخشاستفاده بدون اجازه از مالکیت
های مجلس مرکز پژوهش)پس گیرد رفته و خسارات وارده را بازدستو انتظامی مال از
 ، سیاست1های اقتصادی؛ سیاست پولیگذاری(. ثبات در سیاست6: 136شورای اسالمی، 

نرخ  کننده عوامل مؤثر برکدام تعیین، که هر4، سیاست بازرگانی3، سیاست ارزی2مالی
باشد. که ها و درآمدهای مالیاتی دولت، ثبات نرخ ارزی میتورم، وضعیت تراز پرداخت

طمینان اگذاری داشته و مستقیم بر کاهش نرخ ريسک سرمايهيک تأثیرات مستقیم و غیر هر
گذاران در قسمت نتیجه سرمايهشود. دربیشتر در فضای اقتصادی کشور ايجاد می

ن (. با تضمی8 ، ص.1388گیری تشويق خواهند شد )حسنی، شايسته و ديگران، تصمیم
گذار، توجه حالتوسعه و يا درحالهای درگذاری در کشورشدن امنیت سرمايه

ه از نتیجه باعث استفادگونه بازارها جلب و درالمللی را به اينگذاران بینسرمايه
نتیجه و در سطح فناوری نیروی انسانی رفتن باالشده مانند ايجاد اشتغال، های ايجادفرصت
 شود. الملل میهای رقابتی در عرصه بینالتولید کا
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اقتصادی مديريت و عدم تأمین پاگیر، بروکراسی، ديدگاه غیروقوانین و مقررات دست
گذاری دانسته که وجود گذاری را موانع و سد راه سرمايهسرمايه 1های جذاب و امنمحیط

گذاران تأمین برای سرمايه زایموردنگذاران و فضای تواند اعتماد سرمايهموارد مزبور نمی
گذاری کلید توسعه پايدار اقتصاد ايران است و (. امنیت سرمايه4: 1388کند )رفیعی، 

عنوان های حمايتی، بهامنیت قانونی، امنیت سیاسی، امنیت محیط جغرافیايی، شاخصه
انی، اين موارد، تأمین امنیت ج براساسکند. که گذاری ياد میهای امنیت سرمايهشاخصه

های مناسب و ها، وجود زيربنامحفوظ ماندن از بالهای طبیعی چون: زلزله، سیل آب
المللی، های بین، تنشونقل، ثبات سیاسی حکومتهای حمل، شبکهازیموردنتأمین انرژی 

المللی، شفافیت در قوانین تجاری و ارزی، تأمین حقوق مالکیت، قوانین های بینتحريم
گذاری قلمداد نموده ی و مالی را عوامل مؤثر در تأمین امنیت سرمايهگمرکی، قوانین پول

شود )محمد رفیعی، گذار تلقی میو نیروی اساسی جهت ايجاد انگیزه برای يک سرمايه
های اقتصادی در تحقیق خود، از دو راهکار برای تشويق (. معاونت پژوهش9 ، ص.1388

 یگذارهيسرماا و عوامل نهادی که باعث رشد کند؛ افزايش تقاضگذاری اشاره میسرمايه
گذاری و گردد مانند؛ شفافیت در اجرای تمام قوانین که مربوط به نهادهای سرمايهمی

 (.10 ، ص.1397های اقتصادی، شود )معاونت پژوهشمالی می

 های تأثيرگذار بر امنيت اقتصادی . نهاد1-2

یت های عدم اطمینان، امنیت اقتصادی و امنشده در زمینهبه مطالعات انجام توجه با
بندی کرده اين نهادها را به چهار بخش تقسیم یطورکلبهگذاری در اکثر کشورها، سرمايه
 است.

ی الف: نهادهای مالی کشور. ب: نهادهای بخش قضائی کشور. ج: نهادهای اجتماع
جرای اباشد. نهادهای متذکره جهت شفافیت الزم در کشور. د: نهادهای اداری کشور می

مینان بر ساختارهای اداری و مالی، باعث رفع عدم اط باثباتقراردادها، ايجاد منظم و 
ه های زندگی و باعث افزايش رفاه جامعنتیجه موجب کاهش هزينهمبادالت شده و در

 (.6 ، ص.1395)عطوفی و ديگران،  گرددمی

_______________________________________________________ 
1. (1) policy of money (2) policy of finance (3)  policy of exchange (4) policy of trade. 
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 شدهعات انجام. مروری بر مطال2

 شده داخلي. مطالعات انجام2-1

 یگذارهيسرمابه بررسی تأثیر امنیت بر ( در پژوهشی 1387مهر )آهنگری و سعادت
(، برای تأمین VARپردازد، با استفاده از روش خود توضیح برداری )خصوصی در ايران می

های ريسک مرکب استفاده کرد و از عوامل ذيل برای گذاری از شاخصامنیت سرمايه
گويی دولت سنجش ريسک کار گرفت، فساد در دولت، عدم حاکمیت قانون، عدم پاسخ

، شکاف میان انتظارات هااعتنايی به قرارداددر برابر مردم و نهادهای دموکراتیک، خطر بی
های داخلی و غیره. ، خطر بروز درگیریهای قومیدولت، خطر بروز تنش مردم و عملکرد

گذاری و ريسک داری بین امنیت سرمايهحاصل از تحقیق اين بود که رابطه معنی جهینت
 های خصوصی در ايران وجود دارد.گذاریو سرمايه یگذارهيسرما

د توسعه پايدار اقتصاد گذاری کلیامنیت سرمايه»عنوان ای با( در مقاله1388رفیعی )
گذاری های امنیت سرمايهدارد که با تأمین شاخصهای، بیان میبا رويکرد کتابخانه« ايران

های های امنیت سیاسی، شاخصههای امنیت محیط جغرافیايی، شاخصهمانند شاخصه
تواند بر جذب های حمايتی، کشور جمهوری اسالمی ايران میامنیت قانونی، شاخصه

نتیجه در تولید کاالها و خدمات گذاری خارجی و رشد اقتصادی نائل گردد. که درسرمايه
 الملل شود.وارد رقابت در عرصه بین

عوامل مؤثر بر امنیت »عنوان پژوهشی با( در 1390زاده بحرينی و ديگران )حسین
امنی در محیط از دو رويکرد، عینی و ذهنی برای ايجاد نا« گذاری در ايرانسرمايه
کننده ريسک، عوامل به نهادهای برآورد توجه بابرد. در اين تحقیق کار نام میوکسب

ذيل؛  نتیجه مواردگیرد. درصورت می لیوتحلهيتجزو  شدهيیشناساگذاری امنیت سرمايه
های قومی، بروز ، خطر بروز تنشمقرراتکیفت دستگاه اداری، حاکمیت قانون، نظم و 

های خارجی، شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت، خطر خطر درگیری
گويی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک، فساد در اعتنای به قراردادها، پاسخبی

 گذاری در ايران است.أثیرگذار بر امنیت سرمايهجمله عوامل تدولت از
گذاری بررسی تأثیر امنیت بر سرمايه» ای باعنوان( در مقاله1390مهر )سعادت

در بازة که  «(ARDLتوزيع با وقفه گسترده )خصوصی در ايران، با استفاده از روش خود
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ا به متغیر وابسته و گذاری خصوصی رسرمايه را انجام دادند،تحقیق  1387-1363زمانی 
گذاری گذاری دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و نرخ ارز و ريسک سرمايهسرمايه

. در اين تحقیق از عواملی چون: فساد در اندوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفتهعنرا به
گويی دولت در برابر مردم و نهادهای دولت، عدم حاکمیت نظم و قانون، عدم پاسخ

های بخش خصوصی گذاریها و مصادره سرمايهاعتمادی به قراردادوکراتیک، خطر بیدم
های توسط دولت، شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت، خطر بروز تنش

های خارجی و فقدان دستگاه های داخلی، خطر بروز درگیریقومی، خطر بروز درگیری
نشان کار گرفته و خاطرگذاری در ايران بهرمايهاداری قوی، برای محاسبه نرخ ريسک س

های گذاریگذاری با تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه مستقیم و با سرمايهکرد که سرمايه
های گذاری در دورهنتیجه تحقیق نشان داد که امنیت سرمايهدولتی رابطه عکس دارد. در

ذاری خصوصی در ايران دارد. و گداری بر سرمايهمدت و بلندمدت تأثیر معنیکوتاه
گذاری ثابت کرد که با اندک نتايج حاصل از تخمین مدل تصحیح خطای سرمايه براساس

نیم سال بر وگذاری خصوصی، بعد از يکگذار بر سرمايهتغییرات در متغیرهای تأثیر
 گذارد.اقتصاد ايران تأثیر می

به بررسی اهمیت و جايگاه امنیت  پژوهشی( در 1392عطوفی و جاويدان داروگر )
، که درنتیجه نهادهای قضائی، مالی، اداری و اندهاقتصادی در توسعه اقتصادی پرداخت

اجتماعی را عنصر مهم برای تأمین امنیت اقتصادی تلقی کرد و از وجود اقتصاد امنیتی در 
 گردد.کشور موجب کُند شدن روند توسعه اقتصادی می

پیوندهای امنیت و توسعه »منظور را به پژوهشی( 1395ن )علوی قصونی و ديگرا
( و روش همبستگی SPSSافزار )با استفاده از نرم« ای مناطق جغرافیايی ايرانناحیه

، که اندای استان خراسان رضوی انجام دادههبندی شهرستانپیرسون، جهت بررسی رتبه
، بهداشتی، اقتصادی، زيربنايی، نقل، جمعیتیوهای حملدرنتیحه با در نظر گرفتن شاخص

والت آباد، بردسکن، مهاولین رتبه، سبزوار، خلیل فرهنگی و درمانی شهرستان مشهد
 و شهرستان خواف آخرين رتبه را کسب نمودند. رتبه دومین

پايش امنیت »عنوان با پژوهشی( در 1396) اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز
های پیمايشی و با استفاده از داده« های کاریها و حوزهگذاری به تفکیک استانسرمايه
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 براساساند. که ها پرداختهگذاری در سطح استانآماری به شناسايی عوامل امنیت سرمايه
استانی  ( عمل مسئوالن2، شدهدادههای ( عمل مسئوالن ملی به وعده1های: اين تحقیق مؤلفه
( اعمال نفوذ و تبانی در مبادالت اداری حکومتی 3شده اقتصادی، های دادهو محلی به وعده

های خارجی، دلیل تحريمکار بهوهای چون: ايجاد اختالل در کسبترين و مؤلفهمناسبنا
ترين سرقت مالی، توزيع کاالهای قاچاق به ضرر بخشی از فعاالن اقتصادی در بازار، مناسب

های بوشهر، زنجان، خراسان گذاری ارزيابی شد. و درنتیجه استانؤلفه برای امنیت سرمايهم
های تهران، البرز، ترين و استانمناسبجنوبی، هرمزگان و اردبیل به حیث نا

 ترين شمرده شد.بختیاری، کهگیلويه و بويراحمد مناسبومحالچهار
ر تحقیق خود تحت عنوان ( د1397های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

هفت مؤلفه را که شامل: تضمین حقوق  یطورکلبه« گذاری در ايرانسنجش امنیت سرمايه»
های اجرايی، شفافیت و رات و رويهبینی مقرمالکیت، ثبات اقتصاد کالن، ثبات و پیش

عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان ی، فرهنگ وفای بهسالمت ادار
های پیمايشی و آماری تعرض، عملکرد دولت را شناسايی نموده، با استفاده از دادهاز 

نتیجه عوامل متذکره نقش اساسی را در تأمین قرار داده است که در لیوتحلهيتجزمورد 
 .هستندگذاری در ايران دارا امنیت سرمايه

موانع اقتصادی بندی به بررسی و رتبهپژوهشی ( در 1398شاهدانی )عندلیب و صادقی
گذاری در تولید کاالهای اساسی کشاورزی پرداخته و با استفاده از روش تحلیل و سرمايه

نخستین رتبه مربوط به  ( ضمن شناخت موانع، مشخص شد کهAHPمراتبی )سلسله
های واردات و ثباتی و ناموزون بودن سیاستگذاری و حمايت دولتی، بیراتعوامل مقر

ای بازرگانی بوده و همچنین مشخص نبودن استراتژی حمايت از کاالهای سرمايه
 مقرراتثباتی قوانین و خود اختصاص داده است و در ادامه بیکشاورزی رتبه دوم را به

 .خذ نموده استرا أرژی و نهادهای ريسک رتبه سوم مربوط به ان
های بندی اولويتبه بررسی رتبهپژوهشی ( در 1398زاده و ديگران )الوندی

د. نپردازهای اقتصادی، در سطح استان سیستان و بلوچستان میگذاری در بخشسرمايه
 لیوتحلهيتجزهای تکسونومی عددی و مدل تاپسیس به مؤلف با استفاده از روش

، کرايه و اين دو مدل، مستغالت براساسنتیجه پردازد. درمیهای مورد استفاده شاخص
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ها، شکار، جنگلداری و فروشیفروشی و خرده، عمدهکار، ماهیگیریوخدمات کسب
 گذاری قرار دارد.کشاورزی در اولويت سرمايه

 شده خارجي. مطالعات انجام2-2

آن، امورات  براساستند که کار گرف( در تحقیق خود الگويی را به1992اوسلر و رودريک )
طور گذاری خصوصی دارد. و همینداری با سرمايهسیاسی و عوامل خارجی، رابطه معنی

 گردد.گذاری خصوصی میاثر جايگزينی باعث کاهش سرمايه
گذاری و رشد ( در مقاله خود به بررسی تأثیر ثبات اقتصادی بر سرمايه1996بلینگ )

باشند گذاری مؤثر میيگ الگو، عواملی که بر سرمايه براساسپردازد. که اقتصادی می
 دهد:قرار می لیوتحلهيتجزتوسط معادله ذيل مورد 

GR = α0 + α1 (INV) + ΒX +уZ       )1( 

میزان  INVمتوسط میزان رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و  GRدر معادله فوق 
ترتیب ماتريس متغیرهای توضیحی و ماتريس به Zو Xباشد. های فیزيکی میرشد سرمايه

های الفا و گاما باشد. و از پارامترها میثباتی سیاستها و عامل بیگیری سیاستاندازه
 است. شدهاستفادهعنوان ضريب به

گذاری خصوصی و امنیت ( در مقاله خود به بررسی رابطه بین سرمايه1998پويرسون )
های نتیجه تحقیق حاکی از اين است که مواردی چون: آزادی گذاری پرداخته است.سرمايه

اعتنايی مدنی، ريسک سلب مالکیت و بروکراسی، تروريسم سیاسی، فساد و خطر بی
 گذاری دارد.مستقیم بر توسعه و رشد سرمايهدولت نسبت به قراردادها تأثیر مستقیم و غیر

يافته انجام ای کمتر توسعه( تحقیقی را در سطح کشوره2001سروواتو و جیارامان )
های اقتصادی، ضعف ها مانند: ضعف زيرساختاين عوامل بازدارنده براساسدادند. 

گردد و رابطه قوانین و مقررات، فساد در ادارات دولتی و غیره باعث افزايش ريسک می
 گذاری دارد.منفی با سرمايه

های ( در مطالعات خود، با تلفیق و ادغام شاخص2002زويدولوينون و ديگران )
کننده ريسک، عوامل المللی برآوردهای نهادهای بینريسک، به کمک نتايج حاصل از يافته

گويی، کارآمدی دولت، ثبات سیاسی، حاکمیت نظر و پاسخذيل را که شامل: حق اظهار



 1400بهار (، 3)پياپي سوم ، شماره اولسال   اقتصادیمطالعات امنیت   92

عنوان حکمرانی ل فساد در ادارات دولتی را بهکنتر ، کیفیت قوانین،مقرراتقوانین و 
 گو نمود.خوب و عامل امنیت اقتصادی باز

گذاری به جهت شناسايی شاخص امنیت سرمايه ( در تحقیق خود2003سیمونز )
گذاری مستقیم خارجی و نظام مالیاتی اقدام بررسی چگونگی ارتباط بین میزان سرمايه

خارجی  میمستقگذاری داری بین سرمايهت که يک رابطه معنینتیجه دريافنموده است. در
 و نظام مالیاتی وجود دارد.

( در مقاله خود با تقسیم موانع به دو بخش؛ موانع مستقیم و 2010باِئوم و مورای )
گذاری در سطح کشورهای ترين انواع موانع سرمايهغیرمستقیم، به بررسی مهم

های موجود در نتیجه موانع رسمی حاکی از: محدوديتاند؛ که درتوسعه پرداختهحالدر
سنجش سرمايه در کشور، موانع موجود در اجرای قوانین، مشکالت موجود در نظام 

های رسمی نیز شناسايی گرديد که شامل: نهادها، ريسکباشد. موانع غیرمالیاتی می
رزی، عدم ثبات های اسیاسی، فساد در ادارات دولتی، عدم حاکمیت دولت، وجود ريسک

گذاری در های سرمايهباشد. در کل وجود اين دو موانع باعث بروز ريسکاقتصادی می
 (.28 ، ص.1392خانی و ديگران، گردد )حسن میرزاتمام کشورها می

های توسعه اقتصادی ( در تحقیق خود به بررسی تفاوت2011جونجیه و زياجینگ )
( در TOPSISين تحقیق با استفاده از روش )منطقه استان چیانگ پرداخت. مؤلف در ا

خالص داخلی سرانه، تولید هايی مانند: تولید نا، از شاخص2009تا  2007بازه زمانی 
مقیاس، های بزرگها، سود مجموعی شرکتفروشیفروشی و خردهناخالص داخلی، عمده

انوارها، مجموع تصرف خهای ثابت، سرانه درآمد قابلها در دارايیگذاریمجموع سرمايه
های مستقیم گذاریشده سرمايههای منعقدهای خانوارها، مجموع پروژهگذاریسپرده

 صادرات و واردات، برای تفاوت توسعه شهرها استفاده کرد.خارجی، مجموع ارزش 

 . نوآوری تحقيق2-3

گذاری در مناطق مهم است گذاری در فرايند انجام سرمايهکه امنیت سرمايهبه اين توجه با
های ای در سطح ادبیات علمی در حال انجام است و روشمالحظهو تحقیقات قابل

آوری گیرد، نومختلفی در احصای اين شاخص و ضريب اهمیت معیارهای آن صورت می
گذاری در های شاخص ترکیبی امنیت سرمايهبندی مؤلفهپژوهش در اين است که، رتبه
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( با رويکرد TOPSIS( و همچنین تاپسیس )AHP)مراتبی ايران از روش تحلیل سلسله
 است. شدهانجامای منطقه

 . روش تحقيق3

باشد. هدف از انجام اين تحقیق از نوع تحلیلی ـ توصیفی و از نگاه هدف کاربردی می
ها در مناطق بندی آنگذاری و رتبهامنیت سرمايههای مهم اين تحقیق شناسايی شاخص

باشد، تا مراجع  تواند راهگشاباشد. که نتايج حاصل اين تحقیق میمختلف ايران می
گذاری در کشور را تشخیص داده و تصمیم گیری بتوانند عوامل سد راه سرمايهتصمیم

 ود نائل آيند.کرده خمؤثر و کارا را اتخاذ نمايد تا به اهداف از قبل تعیین
ها و مقاالت معتبر؛ گزارشات رسمی، عوامل و ای و از کتابدر ابتدا به شیوه کتابخانه

گذاری مشخص گرديده و شناسايی شد؛ سپس با های مربوط به امنیت سرمايهشاخص
نهايت ها به تعداد بیست عدد توزيع گرديد که دروسیله طراحی پرسشنامهتحقیق میدانی به

عدد آن با  7عدد آن با طیف پنچ وضعیتی لیکرت و  8ده عدد آن، که شامل تعداد پانز
ها اساتید دانشگاه و دهندگان آنآوری شد. پاسخپی جمعاچطیف مقايسات زوجی ای

دکتری و  ،درجه علمی ازلحاظدانشجويان و متخصصین امور اقتصادی بودند که 
 .هستندکارشناسی ارشد 

 (TOPSISایدئال ). روش شباهت به گزینه 3-1

( روش شباهت به گزينه ايدئال را 1981نام هوانگ و يون )بار دانشمندی بهبرای اولین
و عالقه محققین قرار گرفت و از آن استقبال شد. در اين روش  موردپسندارائه کرد. که 

ای شود. در روش، گزينهبندی میبندی و درجهشباهت و حل ايدئال رتبه براساسها معیار
 ازلحاظتر به حل ايدئال را داشته باشد. اين روش علمی ای بیشتر را دارد که شبیهتبهر

. در اين روش است نانیاطمقابلها بسیار ها، مفروضات و ارائه پاسخصحت و دقت فرمول
 است:اصول ذيل مدنظر 

 مطلوبیت بايد کاهنده، افزاينده و يکنواخت باشد. ازلحاظها ( معیارالف
 داشته باشند(. ها بايد مستقل باشد )استقاللب( معیار
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شود، وسیله نرم اقلیدسی محاسبه میها از حل ايدئال و ضد ايدئال به( فاصله گزينهج
 چون نرخ معیارها مقدار غیر از واحد است.

 (TOPSISئال). مراحل روش شباهت به حل اید3-2

بندی، بهترين گزينه در يک گزينه در رتبه mمعیار و  nدر اين روش  کهيیازآنجا
 گیری وجود دارد، بايد مراحل ذيل را طی نمايیم.تصمیم

 گیری.اول: تشکل ماتريس در تصمیم
و ماتريس  شدهیابيارزگیری، هر گزينه با هر يک از معیارها در اين مرحله از تصمیم

 گردد.شکل زير ايجاد میگیری بهتصمیم
 

(1) 
      
 

  j( در ارتباط با معیار  = m1.2.3i.… ) iعملکرد گزينه  ijx ماتريس فوق در
(j = 1.2.3…nمی ).باشد 

 مقیاس کردن ماتريس تصمیم.بی دوم:
در اين مرحله سعی بر آن است که معیارهايی که ابعاد مختلف دارند به معیارهای 

 بدون مقیاس تبديل گردند و ماتريس آن به قرار ذيل است.
 

(2                                                                                    ) 
 
 

در روش شباهت به گزينه ايدئال از رابطه زير برای مقیاس نمودن معیارها استفاده 
 کنیم.می
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(3)  
 

 

رای مقیاس توان از روابط زير بگیری شده زياد نباشد، میاگر فاصله بین مقادير اندازه
 کردن معیارهای مثبت و منفی استفاده نمود.

 
(4 ) 

 
                  

(5  ) 
 

 سوم: تعیین بردار وزن معیار.
معیارها  بيضرابه اهمیت  توجه باگیری بردار وزن معیارها در اين مرحله از تصمیم

 شود.تعیین می
(6                  )                                     ]n…    w   2w     1W = [w 

 دهد.ضريب اهمیت معیارها را نشان می wدر معادله فوق عنصر 
 دار.شده وزنمقیاسچهارم: تعیین ماتريس تصمیم بی

شده مقیاسدر اين مرحله از ضرب نمودن بردار وزن معیارها در ماتريس تصمیم بی
 کنیم.استفاده می

  ij.rj= wij V                                                                           است.  =n1j … و  =m1i …( در اينجا 7)

 يافتن حل ايدئال و ضد ايدئال. پنجم:
نشان داده شود.  A-و ضد ايدئال را با عالمت  A*در اين مرحله حل ايدئال را عالمت 

 شود.در اين صورت از معادالت زير استفاده می
(8                )             }* 

n,… v*
j,… v*

2, v*
1= {v* A 

(9                   )             }_ 
n ,… v_ 

j,… v_
2, v_

1A* = {v 
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*در معادله باال 
jv  و_

jv ترين مقدار معیار ترتیب بهترين مقدار و بدهر دو بهj  در بین
ترتیب گیرند، بهقرار می A-و  A*هايی که به عالمت دهد. گزينهها را نشان میتمام گزينه

 تر هستند.معیارهای کامالً بهتر و کامالً بد دهندهنشان
 ششم: محاسبه فاصله از حل ايدئال و ضد ايدئال.

دست و ضد ايدئال بهها را از حل ايدئال ها فاصلهدر اين مرحله برای هر معیار و گزينه
 شود.آيد. که از روابط ذيل استفاده میمی

(10)                                                                                 
 

 گیرد.ها صورت میبندی گزينههفتم: رتبه

 گيری(: ماتریس تصميم1جدول )
 8خبره  7خبره  6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  ماتریس

 4 2 5 4 4 3 4 4 1گزینه 

 3 2 4 5 4 3 3 4 2گزینه 

 5 4 4 4 5 5 4 5 3گزینه 

 4 4 3 4 4 4 3 5 4گزینه 

 3 3 3 4 4 3 4 3 5گزینه 

 5 4 5 5 5 4 4 4 6گزینه 

 5 4 3 4 4 5 4 5 7گزینه 

 3 2 4 3 4 4 3 1 8گزینه 

 3 1 2 2 2 2 1 1 9گزینه 

 4 2 3 4 3 1 2 2 10گزینه 

 3 3 2 4 3 3 2 2 11گزینه 

 4 3 3 3 3 2 4 2 12گزینه 

 4 5 5 5 4 4 5 4 13گزینه 

 5 4 4 4 4 4 4 5 14گزینه 

 4 4 5 4 4 5 4 5 15گزینه 

 3 3 5 4 3 3 3 2 16گزینه 

 4 4 3 4 4 3 2 4 17گزینه 

 4 4 5 5 4 4 2 4 18گزینه 

 4 3 2 4 5 5 4 4 19گزینه 

 5 4 4 5 4 3 4 4 20 گزینه
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 8خبره  7خبره  6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  ماتریس

 3 4 5 4 4 3 4 1 21گزینه 

 4 4 5 3 4 3 3 3 22گزینه 

 4 4 5 4 5 4 4 4 23گزینه 

 4 4 3 4 5 5 4 2 24گزینه 

 مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت نوع معیار

 0.050339 0.139885 0.12743 0.052114 0.05699 0.146728 0.139885 0.286629 وزن معیار

 منبع: محاسبات تحقیق

 های تحقيق. یافته4

باشد، شاخه فرعی میکدام خود دارايی زيردر تحقیق حاضر با استفاده از معیار اصلی که هر
ای که از گذاری با رويکرد منطقهآوری و برای امنیت سرمايهاز مقاالت و منابع جمع

 باشد، شناسايی ومی برخوردارگذاری بندی امنیت سرمايهالعاده جهت رتبهاهمیت فوق
های ذيل هر معیار تعیین و با استفاده از روش پس از تأيید توسط خبرگان شاخص

 گیرد.قرار می لیوتحلهيتجزمراتبی مورد تاپسیس و تحلیل سلسله
  معیار اقتصادی 

 ه.ثبات قیمت مواد اولی .1

 کننده.. شاخص تورم مصرف2

 . ثبات نرخ ارز.3
 .کاروبرای کسب ازیموردنهای ساختزير .4
 .وجود شفافیت اطالعات. 5
 .ثبات اقتصادی .6
 معیار اجتماعی 

 .میزان اعتماد مردم به دولت .7
 .(پول نقد، کاال، تجهیزاتسرقت مالی ) .8
 تعداد تصادفات منجر به فوت و جرح. .9

 . خیانت در امانت.10
 های مطالبه.. تعداد پرونده11

 برگشتی.های . چک12
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 سیاسی معیار 

 .های خارجیشده در اثر تحريممیزان اختالل ايجاد. 13
 .شدههای دادهعمل مسئوالن ملی به وعده. 14
 .ذاریگمیزان حمايت مسئوالن استانی از داوطلبان سرمايه. 15
 حقوقی  معیار 

 .م تجاری يا مالکیت معنویئمجاز از نام و عالاستفاده غیر. 16
 .یئتخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضامیزان . 17
 .احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی. 18
 .حراست قانونی از مالکیت خصوصی. 19
 .کاروروشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب. 20
 اداری معیار 

 .میزان شیوع رشوه در ادارات. 21
 .اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات. 22
 .دادها توسط دولتعهد در اجرای قراروفای به. 23
 شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت.. 24

 هامؤلفه وتحليلیهتجز. 4-1

 براساسشده، های توضیعگويی خبرگان از پرسشنامهبايست در نظر داشت که پاسخمی
هايی از قبیل: میزان گذاری و مؤلفهتاپسیس، عوامل مؤثر بر سرمايهشیوه به لیوتحلهيتجز

، ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی از اهمیت های خارجیشده در اثر تحريماختالل ايجاد
، دوم و سوم ترتیب در رتبه اولبه بندی،درجه ازلحاظخیلی بااليی برخوردار بوده و 

ی مانند: میزان حمايت مسئوالن استانی از داوطلبان هاياست. مؤلفه قرارگرفته
عهد در اجرای قراردادها شده، وفای بههای دادهگذاری، عمل مسئوالن ملی به وعدهسرمايه

ناظر بر  راتتوسط دولت، میزان اعتماد مردم به دولت، روشن بودن قوانین و مقر
حقوق قانونی در ادارات دولتی  وکار، احقاقبر کسب ازیموردنهای ساختکار، زيروکسب

ترتیب در رديف چهارم الی دهم بندی بهرتبه ازلحاظاز اهمیت خوب برخوردار بوده که 
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های خصوصی، شکاف میان های حراست قانونی از مالکیتاست. مؤلفه قرارگرفته
و  نفوذاعمالمواد اولیه،  یهامتیقانتظارات مردم و عملکردهای اقتصادی دولت، ثبات 

تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع بانی در معامالت دولتی، میزان ت
کننده، وجود شفافیت قضائی، میزان رشوه در ادارات دولتی، ثبات نرخ تورم مصرف

های برگشتی توسط افراد و اشخاص از اهمیت ها و چکاطالعات، استفاده سوء از مالکیت
های مالی، تعداد های مانند سرقترتیب شاخصمتوسط برخوردار شده است. به همین ت

شود های مطالبه، امانت در خیانت و تعداد تصادفات که منجر به فوت و جرح میپرونده
های آخر ترتیب در رتبهدرجه اهمیت به ازنظراز اهمیت خیلی کمی برخوردار بوده و 

 است. قرارگرفته

 آزمون تاپسيس براساس یبها و محاسبه وزني ضرابندی مؤلفه(: رتبه2جدول )

 هاها و شاخصعنوان مؤلفه ضرايب وزنی نزديكی رتبه

 های خارجیشده در اثر تحريمهای ايجادمیزان اختالل 0.81548 1

 ثبات نرخ ارز 0.80961 2

 ثبات اقتصادی 0.79549 3

 گذاریمیزان حمايت مسئوالن استانی از داوطلبان سرمايه 0.79118 4

 شده اقتصادیهای دادهعمل مسئوالن ملی به وعده 0.76277 5

 عهد در اجرای قراردادهای توسط دولتوفای به 0.75716 6

 اعتماد مردم نسبت به دولت 0.74691 7

 کاروناظر بر کسب مقرراتروشن بودن قوانین و  0.70475 8

 کاروبرای کسب ازیموردنهای ساختزير 0.66357 9

 حقوق قانونی در ادارات دولتیاحقاق  0.64497 10

 های خصوصیحراست قانونی از مالکیت 0.64219 11

 شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت 0.63184 12

 های مواد اولیهثبات قیمت 0.59368 13

 و تبانی در معامالت ادارات دولتی نفوذاعمال 0.57875 14

 رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضائیمیزان تخصصی بودن  0.54977 15

 میزان شیوع رشوه در ادارات دولت 0.53838 16

 کنندهثبات نرخ تورم مصرف 0.53763 17
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 هاها و شاخصعنوان مؤلفه ضرايب وزنی نزديكی رتبه

 وجود شفافیت اطالعات 0.53758 18

 هامجاز از نام يا عالئم تجاری يا مالکیتاستفاده غیر 0.48124 19

 های برگشتیچک 0.42958 20

 مالی )پول نقد، کاال و غیره..( هایسرقت 0.42456 21

 های مطالبهتعداد پرونده 0.36853 22

 خیانت در امانت 0.29157 23
 تعداد تصادفات منجر به جرح و قوت 0.09656 24

 های تحقیقمنبع: يافته

ها گويی به پرسشنامهگان اقتصادی با ابرازنظر از طريق پاسخترجیحات خبر براساس
که باالترين  بندی گرديدترتیب زير رتبهها بهاهمیت آن ازلحاظها ( مؤلفهAHPاز روش )

های مواد اولیه، ثبات نرخ های اقتصادی مانند: ثبات اقتصادی، ثبات قیمترتبه را شاخص
خود اختصاص داد. اعتماد مردم به دولت، حمايت مسئوالن استانی ها بهساختارز، زير

هايش، ثبات نرخ تورم اطالعات، عمل مسئوالن ملی به وعدهگذاران، شفافیت از سرمايه
تری برخوردار شده و رتبه متوسط را هايی است که از اهمیت نسبتاً کمها از مؤلفهاين

ها مانند: تخصصی بودن رسیدگی دعاوی طور بقیه مؤلفهکسب نموده است. و همین
داد تصادفات منجر به فوت و ها و تع، استفاده سوء از مالکیتتجاری در مراجع قضائی

 است. شدهاشارهطور واضح های آخر قرار دارد که در جدول زير بهجرح در رتبه

 AHPاوزان براساسبندی ها و رتبه: محاسبه مؤلفه(3)جدول 

 هاها و شاخصعنوان مؤلفه ضريب وزنی رتبه

 ثبات اقتصادی 0.015179 1
 های مواد اولیهثبات قیمت 0.010429 2
 ثبات نرخ ارز 0.094458 3
 کارهاوبرای کسب ازیموردنهای زيرساخت 0.09282 4
 اعتماد مردم نسبت به دولت 0.062436 5
 گذارانمیزان حمايت مسئوالن استانی از سرمايه 0.056088 6
 وجود شفافیت اطالعات 0.0546 7
 شده اقتصادیهای دادهعمل مسئوالن ملی به وعده 0.05016 8
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 هاها و شاخصعنوان مؤلفه ضريب وزنی رتبه

 کنندهثبات شاخص نرخ تورم مصرف 0.048048 9
 های خارجیاثر تحريم 0.045752 10
 های خصوصیرويش حراست قانونی از مالکیت 0.032178 11
 عهد در اجرای قراردادها توسط دولتوفای به 0.02812 12
 شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت 0.022192 13
 مقرراتروشن بودن قوانین و  0.021576 14
 های مالی )پول نقد، کاال و غیره(سرقت 0.020064 15
 احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی 0.01925 16
 های برگشتیچک 0.01597 17
 خیانت در امانت 0.01439 18
 ای رشوه در ادارات دولتیمیزان شیوه 0.01398 19
 مطالبههای تعداد پرونده 0.01201 20
 میزان نفوذ و تبانی در معامالت ادارات دولتی 0.0117 21
 تخصصی بودن رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضائی 0.0107 22
 هااستفاده سوء از مالکیت 0.0093 23
 تعداد تصادفات منجر به فوت و جرح 0.00713 24

 های تحقیقمنبع: يافته

 گيری و پيشنهادات نتيجه

شود که در آن متغیرهای اقتصاد کالن مانند نرخ گذاری به شرايطی گفته میامنیت سرمايه
باشد. حاکمیت قانون وجود داشته و بر همه شهروندان  باثباتها ارز، نرخ تورم، نرخ قیمت

گیری، قوانین های اجرايی و تصمیمطور يکسان اعمال گردد. مسئوالن کشور در رويهبه
باشد. در صورت ايجاد تغییرات، در موارد باال، از قبل برای تمام  تباثبارات و مقر

رسانی گردد. در صورت نقص حقوق مالکیت و استفاده بدون شهروندان کشور اطالع
های قضائی و انتظامی های معنوی، شهروندان بتواند با حمايت بخشاجازه از مالکیت

و  . هدف اين تحقیق شناسايی عواملپس گیردرفته و خسارات وارده را بازدستمال از
گذاری در ايران مؤثر بوده و نظر به میزان هايی است که بر اهمیت امنیت سرمايهشاخص

های گذاری در بخشبه اهمیت امنیت سرمايه توجه باشود. بندی میها رتبهاهمیت آن
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اثرگذار های شاخص ترکیبی اقتصادی در مقاله حاضر سعی شده است در قدم اول مؤلفه
پی و تاپسیس اچگذاری شناسايی و در قدم دوم با استفاده از روش ایبر امنیت سرمايه

 بندی گرديده است. طور جداگانه در مناطق مختلف ايران رتبهبه
به روش تاپسیس، عوامل مؤثر بر  لیوتحلهيتجز براساسدهد، نتايج تحقیق نشان می

های خارجی، شده در اثر تحريمیزان اختالل ايجادهايی از قبیل: مگذاری و مؤلفهسرمايه
 بندیدرجه ازلحاظثبات نرخ ارز، ثبات اقتصادی از اهمیت بسیار بااليی برخوردار بوده و 

هايی مانند: ترتیب شاخصهمیناست. به قرارگرفته، دوم و سوم ترتیب در رتبه اولبه
خیانت و تعداد تصادفات که منجر  های مطالبه، امانت درهای مالی، تعداد پروندهسرقت

ترتیب شود از اهمیت خیلی کمی برخوردار بوده و از نگاه درجه بهبه فوت و جرح می
های ها و شاخصمؤلفه پیاچروش ای براساساست.  قرارگرفتههای آخر در رتبه

اهمیت های مواد اولیه و ثبات نرخ ارز از نگاه اقتصادی مانند: ثبات اقتصادی، ثبات قیمت
هايی مانند: تخصصی بودن است. در ادامه مؤلفه قرارگرفتهدر رتبه اول، دوم و سوم 

ها و تعداد تصادفات رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضائی، استفاده سوء از مالکیت
 های آخر قرار دارد.منجر به فوت و جرح در رتبه

های ست، بنابراين توصیهبندی گرديده اها از دو روش علمی رتبهشاخص کهيیازآنجا
 گردد:سیاستی در ذيل ارائه می

های های که بنا به هر دو روش در رتبههای تحقیق يکی از شاخصبه يافته با توجه -
است، ثبات  قرارگرفتهپی( اچباال )رتبه دوم از روش تاپسیس، رتبه سوم از روش ای

شده در اقتصاد ايران، آنچه باعث ثبات مطالعات انجام براساسباشد. نرخ ارز می
است.  شود، درآمدهای نفتی، نقدينگی و تولید ناخالص داخلیبیشتر نرخ ارز می

بايست افزايش درآمد نفتی و انضباط پولی و منظور ثبات بیشتر ثبات نرخ ارز میبه
 مالی و افزايش تولید ملی در دستور کار قرار گیرد.

 براساسهايی است که )جمله شاخصها، شاخص ثبات اقتصادی ازاخصاز میان ش -
است  قرارگرفتهروش تاپسیس در رتبه سوم(  براساسپی در رتبه اول و اچروش ای
منظور ثبات بیشتر در اقتصاد، توجه بیشتر روی متغیرهای باشد. بهاهمیت می و دارای
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رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات جمله کنترل نرخ تورم، بیکاری، کالن اقتصادی )از
 نرخ ارز، تراز تجاری و ...( کارساز خواهد بود.

هايی است جمله شاخصشده بر اثر تحريم کشورهای خارجی ازمیزان اختالل ايجاد -
و بر همین اساس دارای اهمیت  قرارگرفتهروش تاپسیس در رتبه اول  براساسکه 
شورهای خارجی و اختالل در اقتصاد های کمنظور کاهش اثر تحريمباشد که بهمی

های اقتصاد مقاومتی و خنثی کردن ايران، توجه بیشتر روی اجرايی کردن سیاست
 گردد.های ظالمانه توصیه میتحريم

واقع نرخ تورم است که برای کاهش و پايین شاخص ثبات قیمت مواد اولیه يا در -
ش کاالهای وارداتی، نظارت اين شاخص در اقتصاد ايران، تمرکز روی کاه داشتننگه

 گردد.از میزان نقدينگی و رشد تولید ناخالص داخلی توصیه می

 کتابنامه

(. تأثیر امنیت 1395مهدی ) ،جعفری ؛ ونادر ،مهرگان؛ محمدنقی ،نظرپور ؛ابوالفضل ،آبادیشاه

مطالعات و  هدوفصلنام .گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمايه ايرانسرمايه
 .30-3(، 3)1، های اقتصادیسیاست

گذاری خصوصی (. رابطه ريسک و سرمايه1387مهر، مسعود )آهنگری، عبدالمجید؛ و سعادت

 .32-13(، 30)8، پژوهشنامه اقتصاد کالن فصلنامهدر ايران. 

 .(. سالنامه آماری صنعت بیمه1396) بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران

گذاری در ايران. (. عوامل مؤثر بر امنیت سرمايه1383حسین )ی، محمدزاده بحرينحسین

 .109-156(، 2)1، جستارهای اقتصادی دوفصلنامه

(. موانع نهادی 1390حسین و ملک الساداتی، سید سعید )زاده بحرينی، محمدحسین

 .55-25(، 15)4، بازرگانی نامهفصلنامه پژوهش«. وکار در ايرانگذاری و کسبسرمايه

شود و در جاهای ديگر ، چرا سرمايه در غرب موفق میراز سرمايه(. 1386دسوتو، هرناندو )

 .خورد؟ )فريدون تفضلی، مترجم(، تهران: نیشکست می

ماهنامه مناطق گذاری، کلید توسعه پايدار اقتصاد ايران. (. امنیت سرمايه1388تقی )رفیعی، محمد

 .8(، 55و  54)5، ويژه اقتصادی
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دوفصلنامه (. عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی در ايران. 1383حسین )زاده بحرينی، محمدحسین
 .116-70(، 2)1، اقتصادی جستارهای
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