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ارزیابی  AHP، 15 عامل نهایی  به روش  واولویت بندی  از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها  یافته ها: پس 

، شدت  بازار در  کسب سود  ، فرصت  بازار و سرعت رشد  نرخ  از جمله )عوامل  که  بازار  جذابیت 

رقابت، سهولت ورود به بازار )تهدید تازه واردها(، قدرت چانه زنی خریداران، تأثیر عوامل فرهنگی 

اجتماعی، تأثیر عوامل قانونی و اقتصادی( بودند، شناسایی شدند.

کنون در تحقیقات پیشین  که تا نتایج: با مرور و جمع بندی شاخص های ارزیابی جذابیت بازارها 

گردید. گردیده، شاخص هایی برای ارزیابی پتانسیل بازارها برای سرمایه گذاری ارائه  مطرح 
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مقدمه

فعالیت  این  کند.  شناسایی  روشنی  به  را  خود  هدف  بازار  باید  شرکت  یک  ارزش،  خلق  برای 
تشکیل  حیات  تداوم  برای  را  نظر  مورد  شرکت  کار  و  کسب  مدل  ایجاد  بلوک  دو  کلیدی، 
قوانین تجارت  به  که  دنبال می کند  را  روندی  از طرفی، جهان  کتیک1.  تا و  استراتژی  می دهد: 
می افزاید2.  بازارها  رفتار  نحوه  بودن  پیش بینی  غیرقابل  به  که  می رساند  آسیب  مدت  طوالنی 
از  است3.  یافته  روزافزون  اهمیت  دادن،  قرار  هدف  برای  بازارها  انتخاب  و  یابی  ارز نتیجه  در 
برای  کاربردی  حل های  راه  ارائه  و  یافتن  پی  در  همواره  امر  متخصصین  و  شرکت ها   ، رو این 
صنایع  در  به ویژه  هدف،  بازار  اثربخش  و  کارا  انتخاب  منظور  به  بازارها  جذابیت  یابی  ارز
نواحی صنعتی، یکی  و  ایجاد شهرک ها  از طرفی  نواحی صنعتی هستند4.  و  کوچک شهرک ها 
فعالیت ها  تمرکز  و  تسهیل  منظور  به  که  است  کشورها  در  صنعتی سازی  رایج  رویکردهای  از 
انجام  صنعتی  تولیدات  شده  تمام  ینه های  هز کاهش  و  یست  محیط ز حفظ  بر  نگاهی  با 
از  فرایندی،  الگوی  یک  چارچوب  در  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  به  نگاه  با  می شود5. 
مورد  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  فعالیت  محیط  تحلیل  هم  می توان  سیاست گذاری،  دیدگاه 
موفقیت    برای  که  دیگری  مهم  متغیرهای  هم  و  داد  انجام  صنعت  سطح  در  دولت  توسط  نظر 
نواحی  و  شهرک ها  ورودی های  مثل  متغیرهایی  جمله:  از  کرد.  شناسایی  را  دارد  اهمیت  آن ها 
و  )رمضان پور  محتمل  بازارهای  انواع  و  انسانی(  نیروی  و  فناوری  مالی،  منابع  )مانند،  صنعتی 
برنامه ریزی  برای  اساسی  الزامات  از  یکی  کرد  اذعان  می توان  بنابراین،      .)1398 قائدشرفی، 
دائمی  سازوکارهایی  ایجاد  ایران،  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  سرمایه گذاری  مدیریت  و 
تعیین  آن  متعاقب  و  ملی  و  منطقه ای  سطح  در  سرمایه گذاری  فرصت های  شناسایی  برای 
سرمایه گذاران،  اغلب  که  است  حالی  در  این  بود.  خواهد  فرصت ها  این  بازار  جذابیت  میزان 
ساختن  عملیاتی  از  کوچک،  صنایع  عرصه  به  ورود  عالقه مندان  و  ایده  صاحبان  ینان،  کارآفر
سال  در  که  کارهایی  و  کسب  تعداد  در  می توان  را  ادعا  این  دلیل  هستند.  ناتوان  مهم  این 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها   ، دیگر سوی  از  یافت.  می شود،  غیرفعال  یا  و  منحل  تأسیس  اول 

1. Chernev, (1399).
2. The World Trade Organization, (2019).
3. Falco et al, (2020).
4. Neubert, (2018).

5. تاری وردی و همکاران، )1399(
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به  تا  هستند  ابزاری  نیازمند  سرمایه گذاری،  فرصت های  مدیریت  و  برنامه ریزی  منظور  به  ایران 
استقرار  در  مهم،  این  می رود  انتظار  نماید.  مهیا  را  زمینه  این  در  الزم  اطالعات  مستمر  شکل 
راهبردی  هدف  به عنوان  جهانی  تحوالت  با  همسو  و  چابک  و  مدار  دانش  پویا،  سازمانی 
تحقیقات  کنون  تا شود.  واقع  اثر  منشاء  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
از  سرمایه گذاری  فرصت های  و  بازار  جذابیت  یابی  ارز زمینه  در  بسیاری  خارجی  و  داخلی 
نظر  از  روش ها  این  مقایسه  است.  گردیده  اجرا  مختلفی  شیوه های  و  روش ها  رویکردها،  طریق 
مناسب  پایایی  و  روایی  دارای  و  منسجم  روش  یک  اتخاذ  به  را  ما  می تواند  کیفی،  و  کمی 
جذابیت  یابی  ارز برای  را  مدلی   )1395( همکاران  و  کشکوئیه  کند.  هدایت  منظور  این  برای 
 ، منظور این  به  دادند.  ارائه  بانکی  نظام  منظر  از   )ISIC استاندارد  )طبق  منتخب  صنایع  بازار 
ارتباطات  یسک سرمایه گذاری،  ، سودآوری، ر بازار اندازه  ُبعد  را در هفت  بازار  آن ها جذابیت 
 85 سال های  طی  را  صنعت  ارزش  و  محصوالت  و  خدمات  بخشی  تنوع  قابلیت  بخشی،  بین 
به  بانک ها  منظر  از  صنایع  جذاب ترین  داد،  نشان  آن ها  یافته های  کردند.  اندازه گیری   92 تا 
تولید  فوالد،  و  آهن  اولیه  محصوالت  تولید  اساسی،  شیمیایی  مواد  تولید   : از عبارتند  ترتیب 
موتوری،  نقلیه  وسایل  تولید  غیرفلزی،  کانی  محصوالت  تولید  شده،  تصفیه  نفتی  فرآورده های 
و فضایی،  هوایی  نقلیه  وسیله  تولید  لبنی،  فراورده های  تولید  تولید سایر محصوالت شیمیایی، 
آن ها دو مسئله مهم  اما تحقیق  تولید سایر محصوالت غذایی.  و  گران بها  اساسی  فلزات  تولید 
تاثیر  می تواند  اقتصادی  بنگاه  چند  یا  یک  بودن  بزرگ  صرف  این که  اول،  می گیرد:  نادیده  را 
راجع به  اطالعاتی  آن ها  تحقیق  ثانیًا،  بگذارد.  صنعت  آن  بازار  جذابیت  مقدار  در  به سزایی 
یک  در  نمی گوید.  ما  به  می شود،  محسوب  سرمایه گذاری  فرصت  موردنظر  صنعت  آیا  این که 
، فالکو و همکاران )2020( نحوه و روش شناسی های به کارگیری یادگیری ماشین در  تحقیق دیگر
آن ها  زعم  به  کردند.  بررسی  کیفی  پژوهش  یک  طی  را  بین المللی  بازارهای  جذابیت  یابی  ارز
چنان چه داده ها در دسترس باشد، یادگیری ماشین می تواند به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری 
ینو1  تر و  نومو  شود.  برخوردار  باالی  کارایی  و  کیفیت  از  خارجی  بازار  انتخاب  و  یابی  ارز و 
که بیشترین تأثیر را از نظر ملی دارند،  )2019( به منظور شناسایی انواع فعالیت های اقتصادی 
یابی تأثیر تغییرات در حجم سرمایه گذاری در سرمایه ثابت بر رشد  ارز ابزارهای روش شناختی 

1. Naumo. Trynov, (2019).
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، خردیار و حقیقت )1398( رابطه فرصت  اقتصادی مناطق را توسعه دادند. در پژوهشی دیگر
کردند و برای  سرمایه گذاری و ارزش افزوده نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس را تحقیق 
اندازه گیری فرصت سرمایه گذاری از شاخص ترکیبی شدت سرمایه گذاری، ارزش بازار دارایی ها 
و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها استفاده نمودند. البته شاخص های متنوعی برای 
، پژوهش حاضر به دنبال رتبه بندی  از این منظر اندازه گیری فرصت سرمایه گذاری وجود دارد. 
و  شهرک ها  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  فرصت های  منطقه ای  و  ملی  بازار  جذابیت 
نواحی صنعتی ایران است. بنابراین برای دست یافتن به این مهم یعنی رتبه بندی شاخص های 
در  صنعتی  نواحی  در  خصوصی   بخش  سرمایه گذاری  برای  منطقه ای  و  ملی  بازار  جذابیت 
بخش مقدمه به بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق و خال موجود اشاره شده است. در بخش 
و در  گرفته پیشین اشاره شده  انجام  ادبیات نظری پژوهش و مطالعات  بررسی  به  دوم پژوهش 
کیفی با انجام مصاحبه های نیمه  بخش سوم به روش شناسی و نحوه ی انجام پژوهش به روش 
سپس  و  سرمایه گذاری  برای  بازار  جذابیت  شاخصه های  تعیین  برای  خبرگان  با  یافته  ساختار
جهت رتبه بندی این شاخص ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی1 استفاده شد و نهایتًا در قسمت 

گردید. آخر پژوهش نیز نتیجه گیری و پیشنهاداتی با توجه به یافته های پژوهش ارائه 

1. مبانی نظری

1-2. شرکت های صنعتی و خصوصی سازی

گونـه  ایـن  محققـان  بـیشتـر  دارد.  وجـود  گونی  گونـا یف  تعـار صنعتی  شرکت های  درباره ی 
بین  رقابت  برشیوه های  نیز  برخی  کرده اند.  بررسی  صنعت  و  بازار  بین  تعامل  در  را  شرکت ها 
بـازار  کارآیی  و  عملکرد  بررسـی  را  صـنعتی  سازمان های  و  داشته  کید  تأ بازار  این  در  شرکت ها 
پژوهشگران  بیشتر  نظر  از  همچنین  می دانند.  بازار  این  در  شرکت ها  رفتـار  و  نـاقص  رقـابتی 
است  شرکتی  راهبردهای  و  است  چندجانبه  رقابتی  بازار  مطالعۀ  صنعتی  سـازمان هـای  مطالعـۀ 
گسـترش  تبلیغات و  ، قیمت رقابتی، وضعیت و موقعیت محصوالت،  بازار که ویژگی های تعامل 
که  و توسـعۀ آن را مشخص می کند. خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی 

1. Analytical Hierarchy Process(AHP)
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منتقل می شود1.  به بخش خصوصی  در هر سطحی  تأسیسات بخش دولتی  و  آن وظایف  طی 
اطالق  جامعه،  سطوح  کلیه ی  در  فرهنگی  اشاعه ی  به  حقیقی  مفهوم  در  خصوصی سازی  اما 
کنند  باور  کشور  یک  آحاد  تمامی  و  یه  مجر و  قضائیه  قوای  قانون گذاری،  دستگاه  که  می شود 
گذاشت: یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف  کار مردم را باید به مردم وا که 
از  را  آن ها  نمی تواند  قدرتی  و  نهاد  هیچ  و  هستند  خود  جامعه ی  به  مربوط  مسئولیت های  و 
را به عبارتی می توان  گفته شد خصوصی سازی  که  باز دارد. همان طور  انجام مسئولیت هایشان 
به طور  خصوصی سازی  کرد.  تعریف  بهره وری  افزایش  برای  کمیاب  منابع  از  بهینه  استفاده ی 
شخصی  یا  خصوصی  شرکت های  در  شدن  سهیم  یا  عمومی  بنگاه های  دارایی  فروش  به  عموم 
تعریف جامع تر  از خصوصی سازی است.  تعریف مجرد  تنها  تعریف  این  البته  اطالق می شود. 
بازار  اقتصاد  تقویت  برای  روش هایی  و  سیاست ها  ارائه ی  و  دولت  نقش  کردن  محدود  به  آن 
بنگاه های  دارایی های  فروش  یعنی  خصوصی سازی،  از  گذشته  تعریف  می شود.  مربوط  آزاد، 
توجه  باید  می نامند.  نیز  کردن  دولتی  غیر  را،  خصوصی  بخش های  در  شدن  سهیم  یا  عمومی 
و  می شوند  اشتباه  یکدیگر  با  اوقات  بیشتر  در  کردن  دولتی  غیر  و  خصوصی سازی  که  داشت 
گفت  به صورت جا به جا ممکن است در ادبیات اقتصادی، به کار روند. در حقیقت می توان 
و ناحیه صنعتی غیردولتی  برای خصوصی سازی است. ایجاد شهرک  الگویی  کردن  غیردولتی 
مقام  منویات  و  کمیتی  غیرحا فعالیت های  بر  دولت  تصدیگری  کاهش  تحقق  چارچوب  در 
همچنین  می پذیرد.  صورت   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  در  مندرج  رهبری  معظم 
صدور و یا تمدید پروانه تأسیس و پروانه توسعه و صدور پروانه بهره برداری و نظارت بر ساخت 

و ساز توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام می گیرد2.

2. مبانی نظری

2-1. فرصت های سرمایه گذاری

تشکیل  را  شرکت  یک  ارزش  از  مهمی  بخش  آن که  دلیل  به  سرمایه گذاری  فرصت های 
است.  سهام  بازده  پیش بینی  قابلیت  بررسی  در  برانگیز  بحث  موضوعات  از  یکی  می دهند 

1. خجسته زاده، )1394(.
2. شفیعی، )1398(.
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و  سرمایه گذاری  مناسب  فرصت های  از  استفاده  دنبال  به  همواره  سرمایه گذاران  بنابراین 
سهامداران  ثروت  افزایش  و  شرکت  موفقیت  جهت  در  نیز  مدیران  و  هستند  بیشتر  بازده  کسب 
می نمایند.  راستا  این  در  مناسب  تصمیمات  اخذ  و  منابع  صحیح  تخصیص  به  اقدام 
دوره ی  یک  طی  در  جامعه  یک  موجود  سرمایه ی  حجم  افزایش  عبارتند از  سرمایه گذاری 
فرآیند  فردیک2  و  املینگ  است1.  سرمایه  تشکیل  همان  سرمایه گذاری   ، به عبارت دیگر معین؛ 
منجر  که  است  فعالیت هایی  از  یک سری  »انجام  کرده اند:  تعریف  این گونه  را  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  انجام  از  باید  سرمایه گذار  شود«.  بهادار  اوراق  یا  واقعی  دارائی های  خرید  به 
چه  به  و  چگونه  صنعتی  چه  در  که  بداند  باید  و  باشد  داشته  کافی  اطالعات  صنایع  در 
فروش خوبی در صنعت خود  به  و چگونه  کند  یابی  بازار و چگونه  کند  صورت سرمایه گذاری 
که  کند  طی  سرمایه گذاری  فرآیند  در  باید  را  مراحلی  مناسب  انتخاب  برای  بنابراین  برسد3. 
یسک  ر پذیرش  و  شناخت  کسب  دوم:  مرحله  ؛  نیاز مورد  سرمایه  تهیه  اول:  مرحله   : از عبارتند 
چهارم:  مرحله  سرمایه گذاری؛  جهت  دارایی  انواع  شناخت  سوم:  مرحله  ؛  سرمایه گذار توسط 
مرحله  مربوط؛  اطالعات  به  دسترسی  پنجم؛  مرحله  سرمایه گذاری؛  چه  دارایی  انواع  شناخت 
و  از صنایع  انتخاب مجموعه ای  ؛ مرحله هفتم:  مورد نظر بازار صنعت  ششم: شناخت ساختار 
دارایی های مشخص. شکل های مختلف فرصت های سرمایه گذاری ممکن است از تصمیمات 
این  از  گیرد. برخی  و نقطه نظرات سطوح مختلف مدیریتی بخش های مختلف شرکت نشات 
یا اعضای هیئت مدیره  فرصت های سرمایه گذاری، ممکن است توسط مدیریت عالی سازمان 
باعث  می تواند  صحیح  مدیریت  اصول  و  سرمایه گذاری  فرصت های  دقیق  مطالعه  شود4.  ارائه 
مطالعه  با  افراد  می رود  انتظار  عالوه  به  شود.  سرمایه گذاری  ثروت  افزایش  و  بهتر  مدیریت 
گاهانه  آ و  کرده  جلوگیری  اشتباهات  از  است  ممکن  که  آن جایی  تا  سرمایه گذاری  اصول 
می شود،  نیز  مشاغلی  و  حرفه  ایجاد  باعث  سرمایه گذاری  فرصت های  نمایند.  تصمیم گیری 
که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و پژوهش  افرادی 
دارای  سرمایه گذاری،  رشته  در  که  افرادی  بپردازند.  سرمایه گذاری  فرصت های  با  رابطه  در 

.)1400( ، 1. دوشابی و پاسالر
2. Amelin. Fredrick, (2015).

3. حامدیان و اسدی، )139۷(.
4. شورورزی و همکاران، )1395(.
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و  باشند  برخوردار  بیشتری  سود  از  عادی  افراد  به  نسبت  می توانند  هستند  تخصص  و  تبحر 
می باشند1.  یادی  ز شغلی  فرصت های  دارای  هستند  مشغول  صنایع  خصوص  در  که  مدیرانی 
کنترل فرصت های سرمایه گذاری می توان ارائه داد: 1( شناسایی  پنج مرحله جهت برنامه ریزی و 
یانات نقدی فرصت های سرمایه گذاری؛ 3(  یابی جر فرصت های سرمایه گذاری؛ 2( برآورد و ارز
اجرای  تصویب   )4 پذیرش؛  قابل  معیار  یک  اساس  بر  سرمایه گذاری  فرصت های  رد  یا  قبول 
یابی فرصت های سرمایه گذاری  کنترل ارز فرصت های سرمایه گذاری پذیرفته شده؛ 5( نظارت و 
گردید از نسبت ارزش بازار  آدام و ویدهان3 انجام  که توسط تایم  در حین اجراء2. در تحقیقی 
سرمایه گذاری  فرصت های  سطح  اندازه گیری  برای  مناسبی  شاخص  به عنوان  دفتری  ارزش  به 
به  تمایل  و  شده  متداول  تحقیقات  بیشتر  در  شاخص  این  از  استفاده  است.  شده  استفاده 
سرمایه گذاری  فرصت های  ارزشیابی  دیگر  مدل های  با  مقایسه  در  شاخص  این  از  استفاده 

یافته است. بیشتری  عمومیت 

2-2. جذابیت بازار

سودآوری  مبادالت  به  دستیابی  هدف  با  که  است  هم  با  تعامل  در  اجزای  از  سیستمی   ، بازار
قبیل خریداران  از  اجزای مختلفی   ، بازار در یک  ایجاد می شود4.  و عرضه کننده  میان خریدار 
زیرساخت   ، بازار در  سرمایه گذاری  محصوالت،  عرضه  کنندگان  و  فروشندگان  محصوالت، 
با  مبادالت  تسهیل کننده  عوامل  و  پشتیبان  خدمات  ارائه دهنده  عوامل   ، بازار مدیریت  سازمانی 
هم در تعامل اند5. این عوامل در تعامل با یکدیگر و در صورت وجود شرایط زمینه ای مناسب، 
هر  و  این مفهوم نسبی است  کارآمد می شوند. هر چند  و  بازاری جذاب  آمدن  به وجود  باعث 
انتخاب  مؤثرند6.  بازار  جذابیت  در  خود  اهداف  تحقق  میزان  به  بسته  آن،  یگران  باز از  یک 
صحیح بازار هدف، یکی از مهم ترین تصمیمات هر نوع تجارتی محسوب می شود. بازار هدف 

)1396( ، 1. آزادور
)1381( ، 2. اسماعیل پور

3. Ada. Vidhan, (2008).
4. Gary, (2016).
5. Rajan, (2016).

گری، )2016(.  .6



یییجدری وییدبنی گویحدیگاریای هویراشیا ربنیپپپ 135 ییرنیر و شریرینویاگاجی گویطی سدنیرگ  و

که  رقبا2  می کند،  برآورده  شرکت  را  نیازهایشان  که  یان1  مشتر می شود:  تعریف   عامل  پنج  توسط 
تأمین  برای  که  هم کاران3  دارند،  را  هدف  یان  مشتر همان  یکسان  نیازهای  کردن  برآورده  قصد 
که  زمینه ای5  و  شرکت4  پیشنهاد  کردن  مدیریت  می کنند،  هم کاری  شرکت  با  یان  مشتر نیازهای 

شرکت عمل می کند6. 
یابی  بازار مدیران  همیشگی  مسئولیت  بازار  فرصت های  تحلیل  و  یه  تجز نظارت،  واقع  در 
پژوهش های  در  هدف  متداول ترین  بازارها  جذابیت  یابی  ارز بنابراین  می شود.  محسوب 
سیاست  اقتصاد،  توسعه ای  ویژگی های  ذاتی ترین  از  یکی  می شود۷.  محسوب  یابی  بازار
است،  علیت  عینی  ماهیت  اصل  اساس  بر  جهانی شدن  فرآیند  کنونی،  فرهنگ  و  اجتماعی 
ایجاد  را  مربوطه  پیامدهای  همیشه  خاص  شرایط  در  فعالیت ها  برخی  چگونه  این که  یعنی 
اقتصاد  که  می شود  دیده  جهان  کشورهای  توسعه  نتیجه  در  شدن  جهانی  فرآیندهای  می کنند. 
کشورها آزاد است و در نتیجه انگیزه مشارکت و مشارکت  آن ها باز است و روابط اقتصادی بین 
و  شارما  نظر  اساس  بر  می باشد8.  برانگیخته  جهانی  اقتصادی  سیستم  در  ملی  شرکت های 
که  بازارهای بین المللی معموًال زمانی استفاده می شود  بازار و معیارهای  بودال 9 مفهوم جذابیت 
به  و  می آید  میان  به  تجارت  برای  جدید  بازارهای  انتخاب  و  یابی  ارز برای  شرکت ها  هدف 
یه و تحلیل عوامل محیطی بازار خارجی برای تجارت مربوط می شود. بازار جذاب از دید  تجز
شود.  سرمایه گذار  عاید  معقول  یسک  ر با  مناسبی  سرمایه  بازده  که  است  بازاری   ، سرمایه گذار
برای  بازار  جذابیت  بر  بازار  نظام  عوامل  از  یک  هر  برای  بازار  جذابیت  که  است  روشن  البته 
با  تنگاتنگی  ارتباط  پورتر11  توسط  بازار  جذابیت  حال،  همین  در  می گذارد10.  تأثیر  عوامل  سایر 
بر اساس مدل   ، پورتر کشور دارد.  و  اقتصادی شرکت ها  رقابت  یعنی   ، بازار در  رقابتی  وضعیت 

1. Customers
2. Competitors
3. Collaborators
4. Company
5. Context 

.)2019( ، 6. چرنو
۷. فروغی فر و همکاران، )1399(.

8. Pryhara, (2018).
9. Sharm. Bodla, (2017).

10. حسنقلی پور و همکاران،)139۷(.
11. Porter, (2016).
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کثر  آن شما می توانید حدا که در  که یک بازار جذاب بازاری است  ل می کند  ، استدال پنج نیرو
بیشتر  بازار  مرتبط  شرکت کنندگان  چه  هر   ، دیگر عبارت  به  ید،  آور دست  به  را  منفعت  یا  سود 
به  را  بازار  جذابیت  بر  مؤثر  عوامل  پینگ1  می شوند.  جذاب  کمتر  شوند،  ایده آل  رقابت  وارد 
بازار و نرخ رشد، زمینه های سازمانی، محیط رقابتی، وفاصله  اندازه  گروه تقسیم می کند:  چهار 
که در میان آنان مهم ترین مورد اندازه بازار و نرخ رشد  فرهنگی، اداری، جغرافیایی و اقتصادی 

است.

2-3. صنعت در ایران

که  بنگاه هایی  تمام  مجموعه ی  گویند.  اقتصاد  یک  در  خدمات  و  کاال  تولید  به  صنعت، 
می کنند،  فعالیت  مشابه  فرآورده های  از  دسته  یک  یا  فرآورده  یک  مصرف  یا  یع  توز تولید،  در 
بر اساس  که  گفته می شود  از بنگاه ها  صنعت می باشد. به عبارتی دیگر صنعت به مجموعه ای 
با یکدیگر مرتبط هستند2. اختالف نظرهای بسیاری در رابطه  اولیه خود  فعالیت های تجاری 
که بر اساس جایگزین پذیری  با مفهوم صنعت وجود دارد. صنعت دارای مفاهیم متفاوتی است 
صنعت   ، دیگر بیان  به  شده اند.  ارائه  گیتاشناختی  محدوده های  و  تولید  فرآیند  فرآورده ها، 
برای هم می باشند3.  آن ها جایگزین نزدیکی  که فرآورده های  گروه بنگاه هایی  از  عبارت  است 
منظور  می شوند.  قلمداد  کشور  آن  اقتصادی  ستون های  از  کشوری،  هر  در  مختلفی  صنایع 
و  کاال  تولید  به  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  که  است  صنعت هایی  تمام  صنایع،  از 
شامل:  که  می شود  اشاره  ایران  در  صنعت  نمونه  چند  به  ادامه  در  می پردازند.  خدمات رسانی 
تولید محصوالت  از  که پس  گفته می شود  به صنایعی  کشاورزی،  تبدیلی محصوالت  1( صنایع 
عرضه  این  درگیر  که  صنعتی  هر  واقع،  در  می شود  گرفته  کار  به  آن ها  عرضه  برای  کشاورزی 
باشد جزو صنایع تبدیلی به شمار می رود. سه حوزه فرآوری و تولید، درجه بندی و بسته بندی، 
پیچیده  شبکه  یک  غذایی  صنعت  می گیرند.2(  قرار  بستر  این  در  خدمات  و  ذخیره سازی 
تأمین  جهان را  مردم  مصرفی  غذایی  مواد  بیشتر  که  است  گون  کار گونا و  کسب  از  جهانی  و 
که در تولید،  می کند. عبارت صنایع غذایی مجموعه ای از فعالیت های صنعتی را شامل می شود 

1. Peng, (2019).
2. Kenton, (2021).
3. Majid, (2020).
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غذایی  مواد  بسته بندی  و  فرآوری  گواهینامه،  صدور  ترابری،  نگهداری،  تهیه،  تبدیل،  پخش، 
بسزایی  نقش  پتروشیمی  محصوالت   ، اخیر سال های  در  پتروشیمی:  3( صنعت  دارند.  فعالیت 
توجه  با  است.  یافته  افزایش  صادرات  در  آن  سهم  و  داشته  کشور  غیرنفتی  صادرات  رشد  در 
است1. برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  صنعت  این  اقتصادی  بررسی  بحث ها،  و  تحوالت  این   به 
آخرین  در  و  است  جهان  در  فوالد  اصلی  تولیدکنندگان  جزء  ایران  کشور  فوالد:  صنعت   )4
رده بندی منتشر شده در سال 2020 میالدی جایگاه دهم را در تولید فوالد خام به خود اختصاص 
، تولید فوالد خام در ایران از 24/5 میلیون تن در سال 2018 میالدی  آمار داده است. بر اساس 
به 25/6 میلیون تن در سال 2019 میالدی افزایش یافته است و این یعنی رشدی بیش از چهار 
که قابل توجه است. بنابراین روند تولید فوالد ایران در سال های 96 تا 98 افزایشی بوده  درصد 
است2. 5( صنعت خودروسازی: صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم 20 درصدی 
ناخالص داخلی  تولید  در  درصدی  چهار  حدود  سهم  و  صنعت  بخش  کل  افزوده  ارزش  از 
سدسازان  سدسازی:  صنعت   )6 است3.  برخوردار  ملی  اقتصاد  در  مهمی  جایگاه  از   ،)GDP(
از دانش و تجربه خود در این زمینه بهره  می برند. همین امر ایران  کشور مختلف  ایرانی در 16 
کشتیرانی  کشتیرانی:  صنعت   )۷ است.  داده  قرار  دنیا  در  سد ساز  بزرگ  کشور  پنج  میان  در  را 
منطقه  کشتیرانی  صنعت  بزرگترین  کشتی،  فروند   1۷0 بر  مشتمل  ناوگانی  با  اسالمی  جمهوری 
کشورمان همواره  خاورمیانه را در اختیار خود دارد4. 8( صنایع دفاعی: صنایع دفاعی و نظامی 

همگام با پیشرفت های جهانی رشد یافته و جایگاه خود را بهبود بخشیده است5 .

2. پیشینه تحقیق

رابطه  بر  حسابرسی  کیفیت  تاثیر  بررسی  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)1400( صراف  و  باروقی  نوری 
این  در  پرداختند.  روابط  این  مطالعه  به  سرمایه گذاری  فرصت های  و  مالی  درماندگی  بین 
پژوهش بر اساس روش غربال گری تعداد 88 شرکت از 520 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق 

1. مسلمانی و همکاران، )2015(.
2. رحمانی و همکاران، )1400(.

3. Montazeri et al, (2020).

4. حسین زاده و زارع، )1395(.
5. Khoobro. et al, (2019).
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گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین درماندگی مالی  بهادار تهران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب 
بین  رابطه  بر  حسابرسی  موسسه  اندازه  دارد.  وجود  معنادار  رابطه  سرمایه گذاری  فرصت های  و 
رابطه  بر  تاثیرگذار است. دوره تصدی حسابرسی  و فرصت های سرمایه گذاری  مالی  درماندگی 

بین درماندگی مالی و فرصت های سرمایه گذاری تاثیرگذار است.
در  سرمایه گذاری  جذب  فرصت های  و  تهدیدها  کاوی  وا به  پژوهشی  در   ،)1400( حیدری 
کارکنان  دیدگاه  از  داد  نشان  یافته ها  پرداخت.  شپترو  کارکنان  دیدگاه  از  پتروشیمی  صنعت 
طبیعی،  دسته  هفت  در  که  است  مواجه  فرصت هایی  و  تهدیدها  با  پتروشیمی  صنعت   ، شپترو
اقتصادی، فنی و پروژه ای، سیاسی، اهداف و استراتژی ها، مخاطرات و ارزش ها و نقاط قوت 
عوامل  و  سیاسی  عوامل  اقتصادی،  عوامل  ترتیب  به  شده،  ذکر  عوامل  بین  از  می گیرند.  قرار 
عوامل  در  تورم،  مولفه  اقتصادی  عوامل  در  بوده اند.  دارا  را  نقش  پررنگ ترین  پروژه ای  و  فنی 
پروژه ای  و  فنی  عوامل  در  و  سیاسی  عوامل  سایر  و  بوروکراسی  قرمز  خط  و  فساد  مولفه  سیاسی 
مولفه طرح های توسعه شرکت و شرکت های سرمایه پذیر و پروژه های موجود در فاز خرید و اجرا 

پررنگ ترین تهدیدها و فرصت های جذب سرمایه گذاری بوده اند.
فرصت های  بر  گردشگری  صنعت  تاثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)1399( همکاران  و  زنگنه 
گسترش  پژوهش  نتایج  اساس  بر  پرداختند.  ارس  آزاد تجاری صنعتی  منطقه  در  سرمایه گذاری 
کشاورزی،  صنعت،  تجارت،  زمینه  در  سرمایه گذاری  فرصت  افزایش  بر  گردشگری  صنعت 
صنایع  و  سالمت  زیر ساخت های  عالی،  آموزش  ارتباطات،  و  اطالعت  فناوری   ، وساز ساخت 

دستی در منطقه تجاری صنعتی ارس تاثیر مثبت داشته است.
روسیه  سهام  بازار  جذابیت  یابی  ارز عنوان  با  مقاله ای  در  همکاران1)2020(،  و  گیلووا  اسما
روسیه  سهام  بازار  جذابیت  یابی  ارز برای  تکنیکی  ارائه  به  خارجی،  سرمایه گذاران  برای 
اساس  بر  پرداختند.  یکپارچه  جذابیت  شاخص  یک  اساس  بر  خارجی  سرمایه گذاران  برای 
را  خارجی  سرمایه گذار  یک  برای  روسیه  سهام  بازار  جذابیت  که  گردید  مشخص  محاسبات، 
به  توجه  با  می توانند  خارجی  سرمایه گذاران  کرد.  توصیف  رضایت بخش  متوسط   یا  می توان 
کشور و وضعیت ابزارهای بازار سهام، در اوراق بهادار روسیه سرمایه گذاری  وضعیت اقتصادی 

کنند. 

1. Ismagilova et al
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سرمایه گذاری  شاخص های  یابی  ارز عنوان  تحت  مطالعه ای  در   )1399( ثباتی  و  کریمی 
که  کلی مسکن و شهرسازی به این نتیجه رسیدند  کار با رویکرد سیاست های  کسب و  فضای 
، شرایط و  از سرمایه گذار ، پرداخت دیون، ثبت مالکیت، حمایت  اعتبار که شاخص های اخذ 
کاردارند  و  کسب  با توجه به این که اهمیت فوق العاده ای در بهبود فضای  مقررات اخذ مجوز 

ولی در حوزه سرمایه گذاری مسکن در شرایط موجود دارای عملکرد ضعیفی می باشند.
یابی رویکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش  امینی و راستی )1398( در بررسی ارز
در  مالیات  نرخ  کاهش  که  دادند  نشان  اجتماعی  و  اقتصادی  شاخص های  به  توجه  با  تولید 
مستقیم  سرمایه گذاری  اهمیت  و  داشته  مثبت  اثر  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاران  جذب  میزان 
جذب  منظور  به  مالیات  کاهش  مشوق  یک  به عنوان  می تواند  میزبان  کشور  برای  خارجی 

کند. سرمایه گذاران خارجی عمل 
فضای  یابی  ارز شاخص های  اثر  بررسی  به  مطالعه ای  در   )2013( همکاران  و  عبداللهی 
توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  با  آن  مقایسه  و  ایران  اقتصادی  رشد  بر  وکار  کسب 
بانک  آماری  اطاعات  و  اقتصادسنجی  تکنیک های  از  استفاده  با   2011 تا   2006 از  اقتصادی 
بیشتر  اثرگذاری  از  کی  حا پژوهش  نتایج  پرداختند.  کسب و کار  فضای  سایت  و  جهانی 
اقتصادی  رشد  بر  قراردادها  اجرای  و  اعتبار  اخذ  خرد،  سهامداران  از  حمایت  شاخص های 
آن ها می تواند تأثیر بسزایی  کشورهای بررسی شده است، یعنی توجه به این شاخص ها و بهبود 

کشورهای بررسی شده بگذارد. بر رشد اقتصادی 
همه گیری  عصر  در  سرمایه گذاری  استراتژی های  و  فرصت ها  بررسی  به  همکاران1،  و  تشانوا 
مؤثر  و عوامل  انجام شد  یه وتحلیل بخش صنعت  این مطالعه، تجز پرداختند. در  کرونا  ویروس 
ردیابی  برای  اضافی  منبع  به عنوان  جایگزین  داده های  مجموعه  از  استفاده  با  سهام  بازار  بر 
آن است  از  کی  نتایج حا گردید.  ایجاد  استراتژی هفت مرحله ای  و یک  رفتاری تحلیل   مالی 
این  می توانند  و  کرده اند  رشد  همه گیری  طول  در  که  دارند  وجود  صنعتی  بخش  چندین  که 
کنند و استفاده از استراتژی هفت مرحله ای می تواند به ایجاد  سرعت را در آینده نزدیک حفظ 

کند.  کمک  کامل از عملکرد سهام در بازار  تصویری 
فرصت های  شناسایی  برای  جغرافیایی  معیاره  چند  تحلیل  به  همکاران2،  و  شیراشی 

1. Tashanova et al, (2020).
2. Shiraishi et al., (2019).
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در  زمین  کاربری  تضاد  مورد  در  مطالعه  موردی  باال:  اولویت  با  ک  پا انرژی  سرمایه گذاری 
ینه  هز آن ها  جغرافیایی  معیاره  چند  تحلیل  مدل  یک  گسترش  با  پرداختند.  بنگالدش 
و معیارهای  منابع  بودن  بر اساس در دسترس  را  انرژی تجدیدپذیر  تولید  فناوری های مختلف 
سکونت گاه های  تند،  شیب های  از  محرومیت  و  انتقال  به  نزدیکی  مانند  کلیدی  مکان یابی 
که  شدند  متوجه  آن ها  کردند.  تحلیل  و  یه  تجز یکی  کولوژ ا نظر  از  حساس  مناطق  یا  کم  مترا
کاربردی بیشتر از آن چه قبًال تخمین زده شده است وجود  پتانسیل انرژی خورشیدی در مقیاس 
زمین های  مبادله  حداقل  با  و  سنگ  زغال  انرژی  به  نسبت  کم تری  ینه  هز با  می تواند  که  دارد، 
در  توسعه ظرفیت  برنامه ریزی  برای  را  موقع  به  و  مهم  اطالعات  این مطالعه  یابد.  توسعه  زراعی 
در  تصمیم گیری  از  حمایت  برای  را  مکانی  مدل های  از  استفاده  و  می کند  فراهم  آسیا  جنوب 

زمینه های محدود داده نشان می دهد.
کوچک  ویترووا و همکاران1 به بررسی مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری در یک بنگاه صنعتی 
را برای یافتن فرصت ها و  بازار  از  پرداختند. مطالعه مشکل جذابیت سرمایه گذاری این بخش 
تأمین  مدل های  و  روش ها  از  مطالعه  این  در  کردند.  بررسی  مهم  بخش  این  برای  چشم اندازها 
با  آن ها  است.  شده  استفاده  مدل سازی  همچنین  و  سرمایه گذاری  جذابیت  یابی  ارز مالی، 
سیستم  و  سرمایه گذاری ها  اثربخشی  یابی  ارز روش  مالی،  تأمین  ینه  گز انتخاب  گرفتن  نظر  در 
برای  مفهومی  مدل  یک  کوچک،  صنعتی  شرکت  یک  ویژگی های  زمینه  در  تصمیم  پشتیبانی 

و توسعه دادند. تصمیم گیری سرمایه گذاری پیشنهاد 
سـرمایه گذاری  فرصت هـای  و  برنامه هـا  دیجیتـال:  ارزهـای  بررسـی  بـه  گاس2،  ال و  اینسـی 
سـاخته  پرتفوی هـای  عملکـرد  افزایـش  در  را  دیجیتـال  ارزهـای  نقـش  مطالعـه  ایـن  پرداختنـد. 
کـه به عنوان  شـده از طبقـات دارایـی سـنتی بررسـی می کنـد. نویسـندگان شـواهدی ارائـه می دهنـد 
و  بیت کویـن  آن  از  پـس  و  اسـت  ریپـل  رمزنـگاری شـده  ارز  بهتریـن  واحـد،  یـک سـرمایه گذاری 
کـه بـرای  الیت کویـن قـرار دارنـد. عالوه برایـن، ارزهـای دیجیتـال عـالوه بـر اهـداف اصلـی خـود 
آن ایجـاد شـده اند، نقـش مفیـدی در سـاخت بهینـه سـبد و در سـرمایه گذاری دارنـد. مشـارکت 
نتیجه گیـری  و  نتایـج  بنابرایـن،  می کنـد.  تغییـر  زمـان  طـول  در  بهینـه  سـبد  در  دیجیتـال  ارزهـای 
و  محبوبیـت  افزایـش  حـال،  ایـن  بـا  نـدارد.  آینـده  در  دقیـق  ادامـه  بـرای  تضمینـی  مطالعـه  ایـن 

1. Vetrova et al, (2019).
2. Inc. Lagasse, (2019).
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سـرمایه گذاری  سـبد  در  آن هـا  آینـده  حضـور  بـه  دیجیتـال  ارزهـای  فـرد  بـه  منحصـر  ویژگی هـای 
کـرد. کمـک خواهـد 

3. روش شناسی پژوهش

دنبال  به  زیرا  می گیرد،  قرار  کاربردی  پژوهش های  دسته  در  جهت گیری،  لحاظ  از  پژوهش  این 
در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  فرصت های  منطقه ای  و  ملی  بازار  جذابیت  رتبه بندی 
کتشافی  ا پژوهش های  گروه  در   ، نیز ماهیت  لحاظ  از  است.  ایران  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
داده ها،  قطعیت  لحاظ  به  همچنین  است.  بازار  جذابیت  رتبه بندی  به دنبال  زیرا  می گیرد  قرار 
به  کتابخانه ای  مطالعات  پژوهش،  این  داده های  گردآوری  ابزارهای  می رود.  به شمار  کیفی 
یافته عمیق بوده و جامعه آماری این پژوهش  منظور بررسی مبانی نظری و مصاحبه نیمه ساختار
این   .)1 )جدول  بود  خبرگان  و  دانشگاه  اساتید  صنعتی،  واحدهای  مدیران  از  نفر   16 شامل 
کتابخانه ای  روش  طریق  از  ابتدا  در  شد.  انجام  متوالی  کیفی  تحقیق  دو  از  متشکل  پژوهش 
در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  فرصت های  منطقه ای  و  ملی  بازار  جذابیت  رتبه بندی  به 
روش  طریق  از  تحقیق،  کیفی  رویکرد  سپس  شد.  پرداخته  ایران  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
گردآوری  میدانی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان در این حوزه پرداخته شد. ابزار اصلی 
گاهی  آ و  بر موضوع پژوهش  تمرکز  با  و  با خبرگان  انفرادی  این مرحله مصاحبه های  داده ها در 
تأمین  را  پایایی هرچه بیشتر تحقیق  و  روایی  تا  بود  از موضوع مصاحبه  قبلی مصاحبه شوندگان 
شاخص های  رتبه بندی  منظور  به   AHP مراتبی  سلسله  تحلیل  روش  از  تحقیق  این  در  نماید. 

گرفته شده است.  یابی جذابیت بازار برای سرمایه گذاری بهره  ارز
در  چندشاخصه  تصمیم گیری  روش های  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  مراتبی  سلسله  تحلیل 
حوزه علوم تصمیم گیری و مدیریت در سال 1980 توسط توماس ساتی ارائه شده است. مهم ترین 
برای  مراتبی  سلسله  ساختار  یک  به  پیچیده  مسأله  یک  تبدیل  توانایی  در  روش  این  قابلیت 
تقسیم  مختلف  سطوح  به  تصمیم گیری  مسأله  یک  یادشده،  روش  در  است.  مسأله  بهتر  درک 
کند.  دقت  گیری  تصمیم  اجزای  کوچک ترین  در  راحتی  به  بتواند  تصمیم گیرنده  تا  می شود 
به کارگیری  با  که  داده هایی  آن  در  که  است  مرحله ای  چند  فرآیندی  داده ها،  یه وتحلیل  تجز
و  کدبندی  خالصه بندی،  آمده اند؛  فراهم  آماری  )جامعه(  نمونه  گردآوری  ابزارهای  و  شیوه ها 
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گردآوری شده در این تحقیق، از روش های  یه وتحلیل داده های  دسته بندی می شوند. برای تجز
آمار استنباطی مورداستفاده شده است.  آمار توصیفی و  مختلف 

گی های جمعیت شناختی خبرگان جدول 1- ویژ
Table 1: Demographic Characteristics of Experts

دور مصاحبهسابقهتحصیالتسنپست سازمانیشناسه

M1دور اول11کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی35مدیر صنعتی

M2دور اول10کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی33مدیر صنعتی

M3دور اول13کارشناس ارشد مهندسی صنایع3۷مدیر صنعتی

M4دور اول10کارشناس ارشد مدیریت دولتی29مدیر صنعتی

M5دور اول و دوم15کارشناس ارشد مدیریت دولتی38مدیر صنعتی

M6دور اول و دوم1۷کارشناس ارشد حسابداری35مدیر صنعتی

M۷کاربردی33کارشناس سرمایه گذاری دور اول و دوم11کارشناس ارشد ریاضی 

M8 هیئت علمی دانشگاه دانشگاه محقق
اردبیلی

دور اول و دوم13دکترای اقتصاد40

M9 هیئت علمی دانشگاه دانشگاه محقق
اردبیلی

دور اول و دوم12دکترای مدیریت بازرگانی42

M10 هیئت غلمی دانشگاه دانشگاه محقق
اردبیلی

دور دوم و سوم19دکترای اقتصاد4۷

M11دور دوم و سوم21دکترای اقتصاد38هیدت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

M12دور دوم و سوم26دکترای بازرگانی بین الملل48هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

M13 هیئت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد
واحد شهر تبریز

دور دوم و سوم21دکتری بازاریابی36

M14دور دوم و سوم24کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی50مدیرعامل صنعتی

M15دور دوم و سوم12کارشناس ارشد مهندسی صنایع33کارشناس فروش

M16دور دوم و سوم13کارشناس ارشد بازاریابی43کارشناس ارشد بازاریابی

4. یافته ها

مسائل  در  رتبه بندی  اصلی  ابزار  به عنوان  شاخصه  چند  تصمیم گیری  مختلف  روش های 
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گونه مسائل تصمیم گیرنده معموًال با در نظر  گرفته می شود. در این  کار  پیچیده و چندبعدی به 
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میانگین  زیرا،  می کند؛  موجه  بیشتر  را  روش  این  از  استفاده  مقایسه،  ماتریس  بودن  معکوس 
کنیم  گر فرض  هندسی خاصیت معکوس بودن را در ماتریس مقایسه های زوجی حفظ می کند. ا
  مؤلفۀ مربوط به پاسخگویK ام برای مقایسۀ معیار i نسبت به معیار j باشد، میانگین 
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برترات   سگهوحج تتنا  هظنو طد بنو  هسگأژ  برا  ا سگاخیات ت   طک اطجا  شگاهل توش اطن هبلاط  اصگول
 اطن هاطد ترطنها .  اسگد ااگیر ایناا  اا سگااگات  هلهق  برترات  و اوه  هقاطسگات توش اا ترهیظات

 و هتیاتاا یسب  اایید  ر   هرخ  اوه  برا  هقاطسات اا اسیفا   با گیر تایی   راطلن  توشج تسایل
 .اسد ااگاطل 
 ا ج یابخای  ههاژتات ایچو  هخیلف  اا اا توش ی ر  بخش اطالعات ب   سگییاب  برا  تاسگیاج اطن  ت

 یاطرا  هیل  اا اا  هخیلف یاطرا  و ااسگگاطد  ت ا تاطای  هسگگیجو  و علی  هلابع و اسگگلا  هراهت  ب 
اطرا    صگلتی  اا وشگارک  وچک صگلاطع سگااها  اطلیریی  یاطرا  اطرا ج توسگت  تجاتت سگااها  اطلیریی 

 صوتت گر د.
 شگن  یر اخی  ااگاطل  بلن تتب  ب  AHP توش اسگیفا ااا با اوه  هقاطسگات هاترطس آهن  ب   سگد اا بتن 
یااط    بلن تتب   بتن ج هرحل   ت.  اسگد شگن  یرهاالطا هاترطس ااتتب  آهن  ب   سگد برا  اوژین هرحل .  اسگد

 شگرح ب  ااجشگاخ  اطن اواا  و گذات  بخش خاگوصگ برا  سگرهاط   باااتاا هذابید اتاطاب  اا شگاخ 
 .اسد گر طن  هرخ  تظقیق اا بخش طا ی   ت شن  اتائ  هناول

 ااج اسگیفا   اا هیایرین النسگ  اسگد. هقاطسگ ج طو  اا بایرطن توشاا  اوه برا  تر ی  هناول هقاطسگ 
بو   هاترطس هقاطسگ ج اسگیفا   اا   ج هتووبعالو   للن و ب اطجا  ه  (یسگبد)صگوتت  ااط  ب اا  اوه   ا  

اا   خاصگید هتووب بو   تا  ت هاترطس هقاطسگ لن؛ اطراج هیایرین النسگ   اطن توش تا بیرگیر هوه  ه 
یسگبد ب   i ام برا  هقاطسگز هتیات Kهؤژفز هربوط ب  یاسگخرو  𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  لن. اگر  رض  لی    اوه  حفظ ه 

   :شو هظاسب  ه ب  صوتت اطر  (1)اا  هیلاظر با هتا ژز یرین النس  برا  هؤژف باشنج هیا j هتیات
∏) = aij (( 1هتا ژ  ) aijk)

n
1

1 𝑛𝑛⁄  (.jیسبد ب  i هؤژفز هربوط ب  گرو  برا  هقاطسز هتیات  
هل وتج با اسگیفا   اا   بنطن.  شگو  ر   و هیایرین هواو  اسگیفا   ه  ج اا هفاوم یرهالاابرا  اسگیخراج اوژوطد

 :شوین ج اعنا  هنول یرهال ه 2هتا ژز شیاتة  
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖(  2)هتا ژ   

∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚
1

 =rij    ت آ    𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖  ج اا هقا طر حاصگگل  اا ر    ا   یرهال اسگگد. یس اا یرهاژیا   هوژف 
                                                                                                                                          اایید ار   تهو اوژوطد      الن  شو     هقا طر حاصل اا هیایرین هواو  یرا ه  هواو  گر ی  هیایرین
 .اسیلن  گاطل 

 گذاری(جذابیت بخزار برای سرمخهه ارزهخبی هخی)شخص   تصمیم مخترهس  :2جدول 
Table 2: Decision Matrix (Market Attractiveness Evaluation Criteria for Investment) ) 

  رع  اا  شاخ  بااات هذابید اصل  اا  شاخ  ت ط 

 بااات ب   سیرس  اهوا  گذات جهظل سرهاط  هغرا یاط  هوتتید گذات  هظل سرهاط  هغرا یاط   اصل  1

 اا  باااتطاب عیلیات باااتطاب ج ی واش یرخ تشن باااتطاب  2

تقاضگگگا(  ت صگگگلتد   بااات )هیاا  ایناا  3
 هوت  ی ر

 ساالی  توژینات حج   /بااات هیتید

 توژین  ااش طا ثبات تشنج اا  سیاسد  /هرخ  اهای   وت ط    بااات تقاضگا   تغییر بااات صلتد تشن سرعد و یرخ 4
 ا ااطش و  اخل 

که 
هندسی برای مؤلفه های متناظر با معادلۀ )1( به صورت زیر محاسبه می شود: 

.)j نسبت به i گروه برای مقایسۀ معیار   مؤلفۀ مربوط به 
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معادله )1( 
 ، کردن و میانگین موزون استفاده می شود. بدین منظور برای استخراج اولویت ها، از مفهوم نرمال 

با استفاده از معادلۀ شمارۀ 2، اعداد جدول نرمال می شوند:
از مقادیر  کردن داده ها،  نرمالیزه  از  نرمال است. پس  مولفه  آن  که در   
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تقاضگگگا(  ت صگگگلتد   بااات )هیاا  ایناا  3
 هوت  ی ر

 ساالی  توژینات حج   /بااات هیتید

 توژین  ااش طا ثبات تشنج اا  سیاسد  /هرخ  اهای   وت ط    بااات تقاضگا   تغییر بااات صلتد تشن سرعد و یرخ 4
 ا ااطش و  اخل 

معادله )2(
که مقادیر حاصل از میانگین موزون نشان دهنده اولویت  گرفته می شود  حاصل میانگین موزون 

ینه هستند. گز و درجه اهمیت هر 

جدول 2- ماتریس تصمیم )شاخص های ارزیابی جذابیت بازار برای سرمایه گذاری(

Table 2: Decision Matrix (Market Attractiveness Evaluation Criteria for Investment))

شاخص های فرعیشاخص های اصلی جذابیت بازارردیف

موقعیت جغرافیایی محل سرمایه گذاری، امکان دسترسی به بازارفاصله جغرافیایی محل سرمایه گذاری1

عملیات بازاریابی، پژوهش های بازاریابینرخ رشد بازاریابی2

اندازه بازار )میزان تقاضا( در صنعت 3
مورد نظر

/  حجم تولیدات ساالنه جمعیت بازار

تغییر تقاضای بازار طی دوره زمانی مشخص/ سیاست های رشد، ثبات نرخ و سرعت رشد بازار صنعت4
کاهش تولید داخلی و افزایش یا 

کسب سود در بازار در صنعت 5 فرصت 
مورد نظر

کنندگان/  سطح عمومی قیمت ها در بازار هدف/  بهای  سالیق مصرف 
تمام شده و فعالیت در بازار هدف/ میزان دسترسی به عوامل زنجیره 

ارزش و سرمایه ثابت ناخالص ملی

سطح پایداری بازار در آیندهثبات بازار در صنعت6

تعداد رقبای فعال در بازار / نحوه عملکرد رقبای فعلی/  سهم نسبی شدت رقابت در صنعت۷
بازار هر رقیب
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شاخص های فرعیشاخص های اصلی جذابیت بازارردیف

کاالهای وارداتی با قیمت وکیفیت رقابتی و قابلیت دسترسی سهولت ورود به بازار )تهدید تازه واردان(8 وجود 
/ هزینه های فعالیت  /  روش های توزیع غالب در بازار مناسب در بازار
، میزان مشابهت رقبا، دشواری یا سهولت ورود رقبای جدید در بازار

/  میزان قدرت چانه زنی خریداران9 تعداد خریداران/  اهمیت محصول / حجم خرید در بازار
دسترسی خریداران به اطالعات

قدرت چانه زنی تأمین عرضه کنندگان 10
مواد اولیه

تعداد عرضه کنندگان/  حجم خرید و سطح تعامل با عرضه کنندگان

کاالهای جایگزین11 کاالی موجود در بازارتهدید  کاالهای دیگر با  احتمال جایگزینی 

/ تولید ناخالص تأثیر عوامل اقتصادی12 توسعه اقتصادی/چارچوب های اقتصادی بازار
/  نرخ تورم/ قدرت خرید مصرف  /  ارزش پول بازار داخلی بازار

کل ذخایر بین المللی، نرخ بیکاری، میانگین  کنندگان/  عرضه پول، 
دستمزد ساعتی 

موانع یا مشوق های زیست محیطی مؤثر بر صنعتتأثیر عوامل زیست محیطی13

سبک مصرف در بازار هدف/  عوامل و مشخصه های فرهنگی، تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی14
کیفیتی مصرف در  کشش قیمتی -    / آداب و رسوم و سنن بازار

کیفیت به جای قیمت/  میزان تجانس و قرابت  /  حساسیت به  بازار
کم  کشور و ترا /  موقعیت جغرافیایی  فرهنگی- اجتماعی دربازار

کل جمعیت جمعیت /

گسترش و پایداری و ثبات روابط سیاسی در تأثیر عوامل سیاسی15 تمایل و تالش برای 
صنعت

، قوانین مالیاتیتأثیر عوامل قانونی16 موانع یا فرصت های قانونی- حقوقی فعالیت در بازار

منبع جدول 2: یافته های پژوهش: )براساس مصاحبه با خبرگان(

AHP   جدول 3 - رتبه های به دست آمده با استفاده از روش

Table 3: Rankings Obtained Using the AHP Method

رتبهوزن )به ترتیب اولویت(شاخصوزن محاسبه شدهنماد شاخص

A10.0244449080.0۷93510221فاصله جغرافیایی

A20.0398320۷20.06320۷4262اندازه بازار

A30.0298926480.0544126843نرخ رشد بازاریابی

A40.0264۷52020.05180918۷4شدت رقابت
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رتبهوزن )به ترتیب اولویت(شاخصوزن محاسبه شدهنماد شاخص

A50.0486۷۷058کاالهای جایگزین 0.04961542۷5تهدید 

A60.030۷322۷5کسب سود در بازار 0.0486۷۷0586فرصت 

A۷0.043983۷350.04۷99998۷۷نرخ و سرعت رشد بازار

A80.0351482860.04۷861۷48ثبات بازار

A90.05180918۷0.045996۷469سهولت ورود به بازار

A100.0415889020.043983۷3510قدرت چانه زنی خریداران

A110.034895553 قدرت چانه زنی تأمین
کنندگان

0.04202026۷11

A120.04088143۷0.04158890212تأثیر عوامل اقتصادی

A130.04961542۷ -تأثیر عوامل فرهنگی
اجتماعی

0.04088143613

A140.0286024830.0398320۷214تأثیر عوامل قانونی

A150.045996۷460.03514828915تأثیر عوامل سیاسی

A160.0335661120.03489555316عوامل زیست محیطی
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16
15

14
13
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8
7
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2
1

0/0377
0/0417

0/0405
0/0393

0/0414
0/0422

0/0411
0/0403

0/0342
0/0412

0/0404
0/0410

0/0399
0/0339

0/0349
0.0396

1

0/0418
0/0354

0/0405
0/0436
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0/0411
0/0428

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
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2

0/0418
0/0417

0/0405
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0/0414
0/0422

0/0411
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0/0347
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0486

3

0/0418
0/0417

0/0405
0/0349

0/0414
0/0337

0/0411
0/0358

0/0342
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0396

4

0/0418
0/0417

0/0405
0/0436

0/0414
0/0382

0/0411
0/0358

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0396

5

0/0418
0/0417

0/0405
0/0354

0/0414
0/0422

0/0411
0/0358

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0396

6

0/0418
0/0417

0/0405
0/0436

0/0414
0/0422

0/0411
0/0447

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0396

7

0/0418
0/0417

0/0359
0/0436

0/0414
0/0422

0/0411
0/0447

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0489
0/0512

0/0422
0/0496

8

0/0475
0/0454

0/0453
0/0436

0/0414
0/0537

0/0486
0/0447

0/0428
0/0412

0/0404
0/0513

0/0489
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0/0422
0/0441

9

0/0418
0/0417

0/0405
0/0443
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0/0422

0/0411
0/0378

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0396

10

0/0418
0/0417

0/0405
0/0436

0/0414
0/0422

0/0411
0/0352

0/0428
0/0412

0/0404
0/0453

0/0489
0/0415

0/0422
0/0396

11

0/0418
0/0417

0/0405
0/0377

0/0414
0/0422

0/0411
0/0447

0428/
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0396

12

0/0418
0/0417

0/0483
0/0436

0/0480
0/0422

0/0405
0/0447

0/0428
0/0412

0/0499
0/0410

0/0489
0/0415

0/0422
0/0441

13

0/0366
0/0417

0/0405
0/0366

0/0414
0/0378

0/0411
0/0400

0/0483
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0396

14

0/0418
0/0417

0/0405
0/0436

0/0414
0/0422

0/0411
0/0411

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0497
0/0396

15

0/0418
0/0417

0/0462
0/0436

0/0414
0/0422

0/0411
0/0393

0/0428
0/0412

0/0404
0/0410

0/0391
0/0415

0/0422
0/0440

16
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1
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جدول 6- خالصه نتایج ارزیابی جذابیت بازار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
واحدهای صنعتی

 Table 6: Summary of Market Attractiveness Evaluation Results for Private
 Sector Investment in Industrial Units

ارزیابی جذابیتوضعیت ریسکشاخصردیف

جذابپایینفاصله جغرافیایی1

جذابپاییناندازه بازار  )میزان تقاضا(2

جذابپاییننرخ رشد بازاریابی3

غیر جذابپاییننرخ و سرعت رشد بازار3

کسب سود در بازار5 غیرجذابباالفرصت 

نسبتًا جذابباالثبات بازار6

غیر جذابباالشدت رقابت۷

غیرجذابباالسهولت ورود به بازارتهدید تازه واردان8

نسبتًا غیرجذابمتوسطقدرت چانه زنی خریداران9

کاالهای جایگزین10 غیرجذابباالتهدید 

نسبتًا غیرجذابمتوسطتأثیر عوامل اقتصادی11

نسبتًا غیرجذابپایینتأثیر عوامل زیست محیطی12

نسبتًا غیرجذابباالتأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی13

جذابباالتأثیر عوامل سیاسی14

نسبتًا غیرجذابباالتأثیر عوامل قانونی15

یابی  ارز برای  اولویت دار  شاخص های  شناسایی  برای  سلسله مراتبی  تحلیل  روش  از  استفاده 
که برخی از این شاخص ها، در مقایسه  میزان جذابیت بازار برای سرمایه گذاری، مشخص نمود 

با شاخص های دیگر از اهمیت واولویت بیشتری برخوردارند.

بحث و نتیجه گیری

کسب بازده بیشتر  سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری و 
فرصت های  از  بهینه  استفاده  می گردد  موفقیت  باعث  کنونی  شرایط  در  آن چه  بنابراین  هستند 
سرمایه گذاری موجود است و استفاده به موقع و منطقی از فرصت های سرمایه گذاری واحدهای 
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یعنی  سرمایه گذاری  اقتصاد،  علم  در  دارد.  شرکت ها  عملکرد  بهبود  در  به سزایی  تأثیر  تجاری 
کاال  کرد و آن  آن نیاز پیدا خواهد  آینده فرد به  کنون مصرف نمی شود اما در  که ا کاالیی  خرید 
که فرد یک دارایی  برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی، سرمایه گذاری به این معنی است 
که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود  مالی نظیر سهام را می خرد و پیش بینی می کند 
آورد. یکی  تر سود به دست خواهد  باال با فروش به قیمت  افزایش خواهد یافت، لذا  و قیمتش 
که  یابی، انتخاب بازارهای هدف می باشد  از ارکان اساسی فرایند برنامه ریزی استراتژیک بازار
است.  بازارها  تک  تک  جذابیت  تعیین  زمینه  در  یابان  بازار و  محققین  تحلیلی  توان  مستلزم 
مجموعه ای  داشتن  گرو  در  بالقوه،  بازارهای  از  یک  هر  جذابیت  میزان  تحلیل  است  بدیهی 
بازار  جذابیت  معیارهای  عنوان  تحت  آن ها  از  که  می باشد  مقایسه  و  سنجش  معیارهای  از 
شده  شناسایی  بازار  جذابیت  معیارهای  از  متنوعی  و  گسترده  مجموعه  می شود.  برده  نام 
تحلیل  برای  را  معیارها  این  پیش رویشان  بیرونی  و  درونی  عوامل  فراخور  به  سازمان ها  که  است 
پتانسیل  از  یافتن  اطالع  معنای  به  بازارها  جذابیت  بررسی  می گیرند.  کار  به  هدف  بازارهای 
می باشد  سرمایه گذاری  موفقیت  احتمال  بررسی  و  محصوالت  سرمایه گذاری  برای  بازارها  این 
.سرمایه گذاری در معنای عام خود به معنای چشم پوشی و صرف نظر از منافع فعلی )یا َصرف 
کسب منافع و سود آتی است. سرمایه گذاری به عنوان یک  ینه های سرمایه گذاری( در جهت  هز
گون  گونا که مبادله این دو ترکیب  یسک و بازدهی بوده  تصمیم مالی، همواره دارای دو مؤلفه ر

را عرضه می نماید.  سرمایه گذاری 
 ، کردن از سرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر از یک طرف، سرمایه گذاران به دنبال بیشینه 
عواید  به  دستیابی   ، اخیر عامل  که  می باشند  مواجه  بازارها  بر  کم  حا اطمینان  عدم  شرایط  با 
تصمیمات  تمامی   ، دیگر به عبارت  می سازد.  مواجه  اطمینان  عدم  با  را  دربازارها  سرمایه گذاری 
یسک  از ر گریز  بازده صورت می گیرد.  و  یسک  میان ر روابط  براساس  سرمایه گذاری دربازارها، 
 ، ، به عنوان یک اصل  ثابت در فرهنگ سرمایه گذاری پذیرفته شده است و سرمایه گذار و خطر
ورود سرمایه  از  یسک گریز  که سرمایه گذاران ر به همین دلیل  و سود دارد.  بازده  کسب  به  تمایل 
یسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان  که خطر و ر خود به جایی 
یسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه  هست، امتناع می کنند. با این وجود؛ ر
سرمایه گذاران  معموًال   . خطر کم  برخی  و  پرخطرند  سرمایه گذاری ها  بعضی   دارد،  وجود  بازارها 
یه  یسک و بازده یک سرمایه گذاری را تجز یه و  تحلیل های مالی، تناسب میان ر به وسیله تجز
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یکنواخت  یان  جر و  اطالعاتی  شفافیت  آن  در  که  متعارف  بازار  یک  در  می کنند.  تحلیل  و 
تری را نیز  یسک باال اطالعات برای تمامی عوامل و فعاالن بازار وجود دارد، بازده باال همواره ر
، پتانسیل بازدهی بازارها را می توان در قالب میزان  به دنبال خواهد داشت. در امر سرمایه گذار
که تصمیم گیری صحیح  یابی قرار داد. این موضوع موجب می شود  جذابیت آن بازارها مورد ارز
و  ورود  یسک  ر که  ازجذابیت  برخوردار  مناسب  بازارهای  انتخاب  به  سرمایه گذاری،  جهت 
یسک موردانتظار و قابل پذیرش توسط سرمایه گذار می باشد،  فعالیت در آن، متناسب با سطح ر
بر اساس  و تحلیل های سرمایه گذاری،  یه  که تجز آن جا  از   ، به عبارت دیگر کند؛  بستگی پیدا 
یسک  یسک و بازده صورت می گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو عامل ر بررسی روابط میان ر
می دهد،  قرار  مدنظر  خود  سرمایه گذاری های  سبد  مدیریت  و  تحلیل  و  یه  تجز در  را  بازده  و 
می پذیرد  صورت  بازارها  آن  جذابیت  میزان  تخمین  مبنای  بر  نیز  مناسب  بازارهای  انتخاب 
می گردد. مشخص  یسک  ر و  بازده  مختلف  ترکیبات  یافتن  طریق  از   ، بازار یک  وجذابیت 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  برای  بازارها  جذابیت  یابی  ارز موضوع   ، حاضر پژوهش  در 
جذابیت  میزان  بررسی  منظور  به  مناسب  شاخص های  استخراج  و  صنعتی  شهرک های  در 
که  ساخت  مشخص  تحقیق  این  در  موضوع  ابعاد  بررسی  گردید.  مطرح  مختلف،  بازارهای 
برهان  رویکرد  نوع  دو  هستند.  نسبی  سرمایه گذاری؛  برای  بازارها  جذابیت  شاخص های 
)شناسایی  استقرایی  و  پاالیش(  یا  فیلترینگ  روش  با  غیرجذاب  بازارهای  )حذف  خلف 
بازارها  جذابیت  شناسایی  و  تحلیل  در  جذابیت(  شاخص های  اساس  بر  جذاب  بازارهای 
مرور  با  است.  شده  استفاده  دوم  روش  از  پژوهش  این  در  که  دارد  وجود  سرمایه گذاری  برای 
مطرح  پیشین  تحقیقات  در  کنون  تا که  بازارها  جذابیت  یابی  ارز شاخص های  جمع بندی  و 
این  گردید.  ارائه  سرمایه گذاری  برای  بازارها  پتانسیل  یابی  ارز برای  شاخص هایی  گردیده، 
طریق  از  و  شده  سلسله مراتبی  تحلیل  فرایند  وارد  تصمیم گیری  ماتریس  قالب  در  شاخص ها، 
استخراج  شاخص های  مبنای  بر  و  گردید  مشخص  شاخص ها  اولویت  و  اهمیت  فرایند،  این 
مورد  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاری  برای  بازارها  جذابیت  انتها،  در  شده؛  واولویت بندی 
گرفت. بنابراین با  توجه به یافته های پژوهش و رتبه بندی شاخص های جذابیت  یابی قرار  ارز
محل  به  اندک  جغرافیایی  فاصله  و  آسان  دسترسی  امکان  مولفه های  سرمایه گذاری  برای  بازار 
با   تقاضا  کردن  هماهنگ  منظم،  به طور  یابی  بازار عملیات  و  فرایندها  انجام  سرمایه گذاری، 

گرفتند.   کاالهای صنعتی و سیاست های رشد منظم و ... در اولویت قرار  عرضه 
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یابی جذابیت بازار در این تحقیق، عوامل نرخ و سرعت  با این وجود، از میان 15 عامل نهایی ارز
، شدت رقابت، سهولت ورود به بازار )تهدید تازه واردان(،  کسب سود در بازار ، فرصت  رشد بازار
غیرجذاب  قانونی،  عوامل  تأثیر  و  اجتماعی  فرهنگی  عوامل  تأثیر  خریداران،  چانه زنی  قدرت 
است: شده  ارائه   ، بازار جذابیت  شناخت  تسهیل  منظور  به  زیر  پیشنهادات  شدند.  شناسایی 

بنابراین 	  شوند.  صنعت  وارد  است  ممکن  که  هستند  بالقوه ای  سرمایه گذاران  واردان  تازه   
کردن تازه واردان وارد شده به صنعت امری ضروری به نظر می رسد. لحاظ 

میزان نزدیک بودن به محل سرمایه گذاری و فاصله جغرافیایی.	 
یابی منظم.	  بازار انجام پژوهش های 
هماهنگ بودن عرضه با تقاضا و اتخاذ سیاست های رشد با ثبات.	 
کردن به نیازها و سالیق مصرف کنندگان.	  توجه 
یایین بودن بهای تمام شده محصوالت و در دسترس بودن عوامل زنجیره ارزش محصوالت 	 

تولیدی
آینده.	  کردن پایداری و ثبات بازار در  لحاظ 
نحوه 	  و  رقبا  از  کدام  هر  بازار  سهم  میزان  صنعت،  در  فعال  رقبای  تعداد  کردن  لحاظ 

رقبای فعلی. عملکرد 
مناسب 	  دسترسی  قابلیت  و  رقابتی  وکیفیت  قیمت  با  مشابه  کاالهای  وجود  گرفتن  نظر  در 

ینه های فعالیت در صنعت، میزان مشابهت  یع غالب در صنعت، هز ، روش های توز در بازار
رقبا، دشواری یا سهولت ورود رقبای جدید.

میزان 	  و  بازار  در  خرید  حجم  تولیدی،  محصول  اهمیت  خریداران،  تعداد  کردن  لحاظ 
دسترسی خریداران به اطالعات در صنعت.

در 	  عرضه کنندگان  با  تعامل  سطح  و  خرید  حجم  عرضه کنندگان،  تعداد  به  کردن  توجه 
صنعت.

کاالهای جانشین.	  کاالی موجود در بازار و وجود  کاالهای دیگر با  احتمال جایگزینی 
، میزان تولید ناخالص 	  کردن میزان توسعه اقتصادی، چارچوب های اقتصادی بازار لحاظ 

کل ذخایر  ، ارزش پول، نرخ تورم، قدرت خرید مصرف کنندگان، عرضه پول،  بازار داخلی 
بین المللی، نرخ بیکاری، میانگین دستمزد ساعتی در تولید.
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یست محیطی مؤثر بر صنعت.	  موانع یا مشوق های ز
و 	  رسوم  و  آداب  فرهنگی،  و مشخصه های  بازار هدف، عوامل  در  به سبک مصرف  توجه 

کیفیت به جای قیمت،  ، حساسیت به  کیفیتی مصرف در بازار کشش قیمتی -   ، سنن بازار
کم جمعیت  ،  موقعیت جغرافیایی و ترا میزان تجانس و قرابت فرهنگی- اجتماعی دربازار

کل جمعیت. و 
گسترش و پایداری و ثبات روابط سیاسی در صنعت.	  تمایل و تالش برای 
توجه به موانع یا فرصت های قانونی- حقوقی فعالیت در بازار و قوانین مالیاتی.	 
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