فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه ،سال نهم ،شمارة اول ،بهار 99
صفحة 130-151

ارائۀچارچوبی برای شناساییموانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی درایران:
کاربردی ازتحلیل مضمون درصنعت هتل

نرگس جعفری ،1محمد نجارزاده  ،علیاصغر شالبافیان
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تاریخدریافت1398/03/04:تاریخپذیرش1398/10/26:

چکیده
صنعت هتل بخشی پویا در صنعت گردشگری است ،اما توسعة آن و بهرهبرداری از آن با چالشهای بزرگی
روبهروست .جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از راههای توسعة صنعت هتلداری در ایران بهشمارمیرود که
موانع و محدودیتهایی دارد .هدف از این پژوهش شناساییِ موانعِ جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت
هتل ایران است .این پژوهش با هدفی کاربردی و ماهیتی کیفی برپایة تحلیل تم انجام شده است .جامعة آماری
این پژوهش شامل صاحبنظرانِ حوزة گردشگری و هتلداری و سرمایهگذاری خارجی بوده که با روش نمونه
گیری هدفمندِگلولة برفی دوازده نفر از بین آنان انتخاب شدهاند .پس از انجام مصاحبة نیمهساختاریافته با صاحب
نظران ،موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران که از یافتهها نشئت گرفتهاند ،در چهار
تم اصلی دستهبندی شدهاند .موانع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و مدیریتی از مهمترین علل ناتوانی ایران در
جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل شناسایی شدهاند .هریک از این متغیرها سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در صنعت هتل و به دنبال آن ،صنعت گردشگری کشور را تحت تأثیر قرار میدهند .براساس این
4
چهاردسته مانع ،در چهار حوزة اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و مدیریتی پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
طبقهبندی E22 ,G11,F21 :JEL

واژههایکلیدی :سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،صنعت هتل ،تحلیل تم


 .1کارشناسیارشد مدیریت جهانگردی ـ برنامهریزی توسعه ،دانشگاه سمنان؛
 .2نویسندة مسئول :استادیار دانشکدة گردشگری ،دانشگاه سمنان () mnajjarzadeh@semnan.ac.ir؛
 .3استادیار دانشکدة گردشگری ،دانشگاه سمنان؛
 .4این مقاله از پایاننامة کارشناسیارشد استخراج شده است.
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مقدمه
بهنظر میرسد سرمایهگذاری کلید رشد و پیشرفت هر کشوری باشد ،بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی
( 1)FDIکه امروزه مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گرفته است .در سالهای گذشته ،کشورهای
توسعهیافته برای تسلط بر اقتصادِ کشورهای درحال توسعه از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهره میبردند
(.)Abdouli & Hammami, 2016
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،به علل بسیار ،برای بهبود و پیشرفت اقتصادی هر کشور اهمیت دارد .حجم
سرمایهگذاری در هر کشور عامل اصلی رشد اقتصادی پایدارِ آن کشور است (.)Kyi, 2015
به گفتة آنکتاد ،)2006( 2کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال گذار ،بهسبب
مزیتهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،درتالشاند تا موانع آن را از پیشرو بردارند و بهترین سیاستهای جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در پیش گیرند .مزایای سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان اهمیت
بسیاری دارد .از مزایای اقتصادی سرمایهگذاری خارجی میتوان سرریز فنّاوری 3،حمایت از سرمایة انسانی ،بهبود
محیط رقابتی کسبوکار ،کمک به گسترش تجارتِ بینالمللی و پیشرفت شرکتها را برشمرد .سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،عالوهبر داشتن مزایای اقتصادی ،این امکان را دارد که شرایط محیطی و اجتماعی را در کشور
میزبان با فنّاوری و هدایت سیاستهای مسئوالنة مشارکتی بهبود بخشد .تمامی این مزیتها به رشد اقتصادی
بیشتر کمک میکند و ابزار اصلی کاهش فقر در این کشورها است (.)Kurtishi, 2013
به نقل از زنور ( ،)1379امروزه سرمایهگذاری خارجی و استفاده از دیگر ابزارهای تأمین مالی خارجی ،بهمثابة
یکی از اهرمهای توسعه ،در جهان و بهویژه در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش است .صنعت هتلداری نیز
از این امر مستثنا نیست (محبی.)1389 ،
با توجه به مشکالت بیکاری و رکود تورمی در ایران ،توجه به سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال و افزایش
تولید بیشازپیش مهم به نظر میرسد .ازآنجاکه پسانداز داخلی جوابگوی تأمین منابع الزم برای سرمایهگذاری
نیست و تکیه بر درآمدهای نامطمئن و مدام در نوسانِ نفتی نیز چندان مناسب بهنظر نمیرسد ،توجه به منابع
مالی خارجی بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای افزایش ظرفیت تولید و اشتغال ضروری است
(جهانشاهی.)1389 ،
به نقل از آنکتاد ( ،)2007صنعت هتل جهانیترین صنعت در حوزة گردشگری است ،زیرا جریان ورودی و
خروجی سرمایه در آن زیاد است و هتلهای زنجیرهای بینالمللی را دربر دارد ( .)Falk, 2016یکی از پایههای
اصلی این صنعت بخش عرضة نظام گردشگری است و نقشی کلیدی در جذب و پذیرش گردشگر و افزایش
تجربة گردشگری دارد .با توجه به این اهمیت ،پیشرفت کمّی و کیفی صنعت هتلداری ضروری است .ازآنجاکه
طراحی و ساخت هتلها و همچنین بهرهبرداری و مدیریت و سرپرستی آنها براساس استانداردهای جهانی
نیازمند صرف هزینههای بسیار و بهکارگیری فنّاوریهای بهروز است ،توسعة صنعت هتل در گرو
سرمایهگذاریهای کالن است .بهعلت کمبود منابع مالی داخلی و ضعف بخش خصوصی برای تأمین
سرمایهگذاریهای بلندمدت و نبود دانش و تجربة کافیِ داخلی و محدودیتهای مختلف سرمایهگذاران داخلی
برای واردکردن فنّاوریهای الزم از کشورهای صاحب فنّاوری ،سرمایهگذاری از منابع داخلی ممکن نیست.
1. Foreign Direct Investment
2. United Nations Conference on Trade and Development
3.Technological spillover
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ازاینرو سرمایهگذاری خارجی برای تأمین مالی و انتقال فنّاوریهای وابسته در اولویت قرار میگیرد.
گردشگری صنعتی فعال و وابسته به نیروی انسانی است و جذب سرمایهگذاریهای خارجی از مهمترین
گامهایی است که به توسعه و بهبود گردشگری و صنایع وابسته میانجامد .امروزه کشورهای مختلف ،بهویژه
کشورهای درحال توسعه ،به این ابزار توسعه توجه روزافزونی دارند .سرمایهگذاری خارجی ،افزونبر تأمین مالی
طرحها و انتقال فنّاوریهای وابسته ،فرصتهای بازاریابی گستردة بینالمللی ایجاد میکند .بهنظر میرسد
قابلیتهای فراملّی سرمایهگذاری خارجی در صنایع گردشگری و هتلداری اهمیتی دوچندان دارد (محبی.)1389 ،
از اصلیترین شاخصهای اقتصادی کشورها حجم سرمایهگذاری خارجی آنهاست .ایران ،با داشتن
پتانسیلها و ظرفیتهای فراوان ،در این خصوص جایگاه مناسبی در جهان ندارد و با فقدان عزم مشخصی برای
شناسایی علل این عقبافتادگی روبهرو است .بنابراین ارزیابی و آسیبشناسی عملیاتی و کاربردی و تالش برای
ارائة راهکارها و برداشتن موانع و محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی در ایران امری ضروری است (بهروزی
مفروزلو و همکاران .)1394 ،درنتیجه مسئلة اصلی این پژوهش شناسایی موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در صنعت هتل ایران است.
ادبیاتوپیشینۀپژوهش
هدف از مرور ادبیات و پیشینة پژوهش توصیف و توضیح بهتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صنعت هتل است.
در ادامه مفاهیم سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صنعت هتل شرح داده میشود.
صنعتهتل
هتل مکانی است که تسهیالت و خدماتی را برای فروش ارائه میدهد .خدمات هتل ممکن است دامنة محدود
یا گستردهای داشته باشد و گسترة وسیعی از خدمات و تسهیالت را دربر گیرد که بخشی از مفهومِ بازار هتل
تلقی میشوند .مفهوم بازار هتل از پنج عنصر تشکیل شده است :تسهیالت ،خدمات ،قیمت ،تصویر (پنداره) و
مکان (.)Medlik & Ingram, 2000: 13-15
محصوالت هتل عبارتاند از محصول محوری (اصلی) و محصول ملموس و محصول گسترده .در تعریف
محصوالت هتل باید به تفاوتهای بین محصوالت توجه شود .محصول هتل ترکیبی از این سه محصول است و
محصولی دیگر را حمایت میکند .محصول محوری اصلیترین مزیتی است که مشتری به دنبال آن است.
محصول محوری در صنعت هتلداری اقامتگاهی برای خواب است ،اما چون مشتریان نیازهای متفاوتی دارند
بیشتر اوقات مشتری است که محصول محوری را تعیین میکند.
محصول ملموس تمامی ویژگیهای فیزیکی ملموس مانند اندازه ،طرح ،کیفیت و استانداردهای خدمات را
دربر دارد که برای محصول محوری قابل عرضه به مشتری ضروری است .برای مثال ،اگر محصول اصلی محلِ
مناسبی برای گذراندن شب باشد ،محصوالت ملموس تختخوابی راحت ،حمام و تلویزیون است.
محصول گسترده از عناصر ناملموس محصول تشکیل میشود .در بسیاری از مواقع عناصر ناملموس هستند
که هتلهای مشابه را از یکدیگر متمایز میکنند و موجب رقابت هتلها با هم میشوند .کارکنان نمونهای از
محصول گستردهاند :تا چه اندازه آموزش دیدهاند ،چگونه وظایفشان را انجام میدهند ،دسترسیشان چگونه بوده
و ساعات ورود و خروجشان چطور تنظیم شده است .نمونة دیگر از محصول گسترده خدمات پس از فروش است:
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هتل چگونه به شکایتهای مشتریان رسیدگی میکند .امروزه عناصر مهمی مانند جوّ و برند و اخالق سازمانی
نیز به موارد مطرحشده اضافه شده است (.)Bowie & Buttle, 2004: 116-118
به نقل از آلتینی 1در  2005و اِندو 2در  ،2006در صنعت هتل روشهای گوناگونی برای ورود به بازار جهانی
وجود دارد .بین واگذاری امتیاز نمایندگی (فرانشیز) ،بستن قراردادهای مدیریتی ،صدور مجوز و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی تفاوتهایی وجود دارد .سرمایهگذاری مستقیم خارجی شکلهای گوناگونی دارد ،ازجمله ساخت
هتلهای جدید ،توسعة هتلهای موجود ،یکپارچهکردن و بهدستآوردن و سرمایهگذاری مشترک .واگذاریِ امتیاز
نمایندگی ،بستن قراردادهای مدیریتی و اجارهدادن از شکلهای عمدة سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل
است .چن و دیمو در  2005این روشهای ورود به بازار جهانی را روشهای ورود کمخطر میدانند .بسته به
ویژگیهای کشور میزبان ،روشهای ورود به بازار جهانی متفاوت است .دانینگ و مککویین 3در  1981دریافتند که
واگذاری امتیاز نمایندگی رایجترین روش در کشورهایی با درآمد باال است .کانتراکتر و کاندو 4در  1998بیان کردند
که واگذاری امتیاز نمایندگی و بستن قراردادهای مدیریتی در کشورهای پردرآمد برتری دارد ،اما در کشورهای
درحال توسعه سرمایهگذاری مستقیم مرسومتر است .گفتههای این دو پژوهشگر برخالف نتایج پژوهشهای پیشینی
است که آنکتس 5در  1982بیان کرده است .براساس گفتههای آنکتس ،مدل رایج ورود به کشورهای توسعهیافته
سرمایهگذاری مستقیم و مدل رایج در کشورهای درحال توسعه قراردادهای مدیریتی است (.)Falk, 2016
رمایهگذاریمستقیمخارجی

س
فراگیرترین تعریف پذیرفتهشده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی تعریف سازمان همکاری و توسعة اقتصادی
( 6)OECDو صندوق بینالمللی پول ( 7)IMFاست؛ زیرا این تعریف را نیروی کار این دو سازمان ارائة کردهاند
تا استانداردهایی را برای گردآوری آمارِ سرمایهگذاری مستقیم خارجیِ در اختیار ادارة ملی آمار هر کشور قرار
دهند .جان کالم این تعریف این است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی نوعی همکاری بینالمللی است که در
آن سرمایهگذار در کشور میزبان نفوذ مدیریتی بلندمدتی را بهدست آورده است .بنابر این تعریف ،وجود چنین نفوذ
مدیریتی بلندمدت زمانی فرض میشود که سهام به رأی گذاشته شود یا شرکتی چندملیّتی امتیازها را کنترل کند
(.)Contessi & Weinberger, 2009
به نقل از هیل 8در  ،2003سرمایهگذاری مستقیم خارجی سرمایهگذاری منابع در فعالیتهای تجاری تعریف
شده است که خارج از زادگاه سرمایهگذار انجام میشود .همچنین ،کیوز 9در  1996بر این نظر است که جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبتی داشته و نتیجة خوبی بر
چالشهای توسعة اقتصادی میزبان دارد (.)Oyin, 2014
پیامدهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رفاه کشور میزبان به دو دستة مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده
است .پیامدهای مستقیم به آسانی کمِّی میشوند و عبارتاند از مالیات بر درآمد ،ارز آوری (درصورت صادرات
1. Altinay
2. Endo
3. Dunning & McQueen
4. Contractor and Kundu
5. United Nations Center on Transnational Corporations
6. Organization for Economic Co-operation and Development
7. International Monetary Fund
8. Hill
9. Caves
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محور بودن) و ایجاد فرصتهای شغلی .از پیامدهای غیرمستقیم سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتوان به
سرریز فنّاوری اشاره کرد که ارزیابی نتیجة آن در رفاهِ کشور میزبان دشواراست ()Lemi, 2004
سرمایهگذاری مستقیم خارجی انتقال فنّاوری و برخی مهارتهای ویژه را آسان میسازد و در مواردی سبب صادر
شدن خدمتی میشود .همچنین رفاه کلی کشور سرمایهپذیر و سرمایهگذار را بهبود میبخشد (.)Twomey, 2000
این روشِ سرمایهگذاری زیانهایی نیز دارد:
ـ کاهش تعداد کارکنان در برخی شرکتهای محلی؛
ـ پدیدآمدن مشکالت زیستمحیطی برای کشور میزبان؛
ـ پیامدهایی برای تراز پرداختها در شرکتهای چندملیتی که واردات زیادی دارند؛
ـ مشکالت دولت در کنترل کسبوکارهای (.) Agwu , 2014
به نقل از آنکتاد ( ،)2005عوامل مختلف اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در کشورِ میزبان در جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر گذارند .براساس چارچوبهای بینالمللی و تجربة کشورهای مختلف عوامل
کارساز بر جریان سرمایهگذاریهای خارجی به چهار گروه تقسیم میشوند :عوامل سنتی ،عوامل اقتصادی ،وامل
حمایتی و تشویقی ،عوامل سیاسی و امنیتی.
 عوامل سنتی :براساس نظریههای کالسیک ،عوامل سنتی دربردارندة عوامل جغرافیایی ،منابع
طبیعی و نیروی کار فراوان و ماهر است .منظور از عوامل جغرافیایی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور
است .برخی عوامل ژئوپلیتیکی عبارت است از کیفیت آبوهوا ،جمعیت ،موقعیت مکانی و نحوة ارتباط با
آبهای بینالمللی (فطرس و امامی.)1390 ،
 عوامل اقتصادی:اندازة بازار و درآمد سرانه ،رشد بازار ،دسترسی به بازارهای منطقهای و بینالمللی،
اولویتهای مصرفی ویژة هر کشور ،ساختار بازار ،دسترسی به نیروی کارِ ماهر ،فنّاوری ،ایده و دیگر
داراییهای ایجادشده مانند نامهای تجاری ،زیرساختهای فیزیکی مانند بندرها ،جادهها ،برق ،ارتباطها و
دیگر هزینههای ورودی مانند هزینة حملونقل و ارتباطات در اقتصاد میزبان ،هزینة کاالهای واسطهای و
عضویت در توافقنامههای یکپارچة منطقهای که به برپایی شبکههای منطقهای منتهی میشوند؛ همگی از
عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجیاند ( .)UNCTAD, 1998: 91از دیگر عوامل مؤثر
بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تولید ناخالص داخلی یا جغرافیا است .درصورتیکه کشور مبدأ سرانة تولید
ناخالص داخلی زیادی داشته باشد یا کشور میزبان به دیگر اقتصادهای بزرگ نزدیک باشد ،میزان FDI
بیشتر خواهد بود (.)Hoshi, 2018
 عوامل حمایتی و تشویقی :این عوامل از یک سو به قانون کار ،قانون بیمه ،قانون سرمایهگذاری،
قانون مالکیت ،قوانین گمرکی و قوانین مربوط به رفع اختالفها وابسته است و از سوی دیگر به کارآیی
بازارهای مالی و سرمایه و درنتیجه به کارآیی نظام اقتصادی مرتبط است که نهتنها انگیزههای اقتصادی و
مالی و فنی را تقویت میکند ،در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری ،بهویژه سرمایهگذاری خارجی ،نقشی
اساسی دارد .بیمة سرمایهگذار عاملی است که سرمایهگذاری ،بهویژه عوامل مربوط به جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،در کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد و آن را تشویق میکند .از دیگر مواردِ تشویقی اصالح
قوانین و مقررات و شفافسازی موضعگیری قوانین در برابر سرمایهگذاران است (کمیجانی و عباسی.)1384 ،
 عوامل سیاسی و امنیتی :این عوامل دربردارندة ثبات اجتماعی ،ثبات سیاسی ،ساختار اجتماعی جامعه،

134

محمد نجارزاده و همکاران

ارائة چارچوبی برای شناسایی موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران ...

نوع حکومت ،قدرت دولت و نحوة تصمیمگیریهای سیاسی در کشور است .درحقیقت سرمایهگذاری خارجی در
محیطی شکل میگیرد که فضایی مناسب وجود داشته باشد .عواملی همچون ثبات سیاسی ،ثبات نهادهای
قانونگذاری ،ثبات قوانین ،ثبات اجتماعی ،میزان دیوانساالری ،فساد دستگاههای اداری ،مصادره و تصرف اموال
خارجیها و حق مالکیت معنوی از عوامل تعیینکنندة این محیط است .هزینههای معامالتی ،بیاعتمادی ،خطرات
سیاسی ،اقتصادی و حقوقی دیگر عوامل تعیینکنندة این محیط است (حیدری و افشاری.)1391 ،
1
رابطة بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و محیط سیاسی بسیار پیچیده است .به نقل از فاینبرگ و گوبتا در
 ،2009خطر سیاسی بر فعالیتهای قبل از سرمایهگذاریِ سرمایهگذاران خارجی و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
اثر میگذارد .به نقل از وارگاس و سامر 2در  ،2015ناپایداری سیاسی از تعامل بین سه بُعد خطرهای سیاسی شکل
میگیرد :ناپایداری اقتصادی و ناپایداری نهادی و تنوع قومی ـ مذهبی (.)Nikšić Radić et al., 2019
در حوزة سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صنعت هتل پژوهشهای زیادی انجام شده است که به نمونههایی
از آن اشاره میشود:
محبی ( )1389در پایاننامة خود با عنوان اولویتبندی روشهای سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتلداری
ایران بیان کرده که تصمیمگیرندگان دربارة سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل ایران ،از بین هشت روش رایج
سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل ،روش لیسانس را مناسبترین روش میدانند.
عباسلو و نژندیمنش ( ،)1392در مقالهای با عنوان «بررسی بسترهای حقوقی و اقتصادی جذب سرمایهگذاری
خارجی و ارائة استراتژی مناسب برای ایران» .ضمن تأکیدِ بر اصالحِ برخی قوانین کلی و خاص از دیدگاه حقوقی و
اقتصادی ،شرایط و قابلیتهای بهرهمندی و استفاده از قوتها و فرصتها را برای کشور مناسب میداند.
بهبودی و باستان ( ،)1389در پژوهشی با عنوان «رابطة گردشگری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای
درحال توسعه (رهیافت علّیت در دادههای تابلویی» ،به این نتیجه دست یافتند که درکشورهای درحال توسعه مانند
ایران بین تعداد گردشگر و سرمایهگذاری مستقیم خارجی رابطة علّی یکسویه وجود دارد؛ بهطوریکه ،هرچه تعداد
گردشگر واردشده به این کشورها بیشتر باشد ،حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز بیشتر خواهد.
استادی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی
ایران ( )1357-1387و بررسی رابطة متقابل آنها» ،به این نتیجه دست یافتند که رشد اقتصادی ،تجارت آزاد و
سرمایة انسانی تأثیری مثبت بر روند جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی درند و آزمون گرنجر ارتباط مسقیم
رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تأیید میکند.
کرو و مارتینز ( )2020پژوهشی با عنوان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش گردشگری :مطالعة
موردی فرانسه» انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان درآمد تأثیری مثبت و مسافت بین
فرانسه و کشورهای سرمایهگذار تأثیری منفی در سهام سرمایهگذاری مستقیم خارجی در فرانسه میگذارد.
همچنین اختالفهای مالیاتی بین فرانسه و کشورهای سرمایهگذار ،هزینة کار ،فراوانی نیروی کارِ ماهر ،عرضة
کاالهای عمومی و سهام کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در تصمیمات مربوط به انتخاب محل خارجی
سرمایهگذاری نقش مهمی دارد .عالوهبراین ،فرانسه در صنعت هتل ،بهویژه در جذب مستقیم سرمایهگذاری
مستقیم خارجی  ،از کشورهای فرانسویزبان با مرز مشترک و مجاورتِ فرهنگی موفقتر عمل میکند.
بنابر نتایج پژوهش راشیوت و دنوارد ( )2016با عنوان «تنوع در انتخاب محلِ سرمایهگذاری شرکتهای
1. Feinberg and Gupta
2. Vargas and Sommer
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


چندملیّتی جهان :شناخت آثار شرکت ،کشور و صنعت» ،اندازة بازار میزان مهارت شرکت سرمایهگذار را افزایش
میدهد ،درحالیکه برای شرکتهای کوچک نزدیکی دو کشور و روابط فرهنگی و زبانی مهمتر است.
براساس نتایج پژوهش پوتری و سوداریانتو ( )2018با عنوانن «گردشگری اندونزی در جذب سرمایهگذاران
خارجی :نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی» ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی قادر به بهبود بخش گردشگری در
اندونزی است و اندونزی را به ایجاد تمایز تشویق میکند ،بهویژه در گردشگری که جذابیت خاصی دارد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی قادر به بهبود محصوالت محلی است و در کاهش نرخ بیکاری مؤثر است.
پوچاتو ( )2016در پژوهشی با عنوان «جذابیت شهرداریها در جنوب غرب لهستان بهمنزلة عوامل مؤثر در
سرمایهگذاری هتلهای زنجیرهای» نشان داد که عواملی چون قیمت زمین ،سطح توسعة اقتصادی ،درجة
بینالمللیشدن و شهرسازی در محل سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران بسیار مهم است.
«بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری» عنوان مقالة جهانبخشیان ()2014
است .نتایج پژوهش وی بیانگر آن است که برخی از مفاهیم مهم سیاستگذاری به پژوهشگران اجازه میدهد که
مناطق خاص دارای ظرفیت سرمایهگذاری را شناسایی کنند و الگویی سیاسی ـ اقتصادی برای پیشبینی بهتر
تغییرات در سرمایهگذاری ارئه دهند.
الحالق و همکاران ( )2019پژوهشی با عنوان «تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد بخش
گردشگری در اردن  »1980-2016انجام دادهاند .با توجه به نتایج برآورد مدل تصحیح خطا در این پژوهش،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد بخش گردشگری تأثیری مستقیم دارد .در این پژوهش بر لزوم توجه به
بخش گردشگری و تقویت نقش آن در توسعة اقتصادی و تالش درجهت ایجاد فضایی مناسب برای
سرمایهگذاری با فراهمسازی کلیة ابزارهای الزم تأکید شده است .همچنین توصیه شده موانعی که جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش گردشگری اردن را محدود کرده برداشته شود.
کایوِرز و همکاران ( ،)2011در پژوهش خود با عنوان «عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کامبوج»،
به این نتیجه دست یافتند که تولید ناخالص داخلی و تجارت دوجانبه و نرخ ارز بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در کامبوج تأثیر مثبت و فاصلة جغرافیایی بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی میگذارد.
«عوامل تعیینکنندة هتلها برای انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی» عنوان پژوهش آندرو و همکاران
( )2017است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که فاصلة فرهنگی ،جذابیت بازار ،تجارب بینالمللی شرکتها،
ناملموسبودن داراییها ،اندازة شرکتها و تعداد گردشگران چینی که از کشورهای دیگر بازدید میکنند عوامل
تعیینکنندة انتخاب روش ورود به بازارهای خارجی است.
ویلی و همکاران ( )2013پژوهشی با عنوان «روندهای سرمایهگذاری هتل و مدیریت مالی در کانادا» انجام
دادند .در این پژوهش به بیان الگوهای سرمایهگذاری هتل در دهة 1980و تجزیهوتحلیل فضای کنونی
سرمایهگذاری در کانادا پرداختند .از  850هتل فروختهشده در کانادا در دهة اول این هزاره ،مشارکت
سرمایهگذاران خارجی کمتر از  10درصد بوده است .درحالیکه هماکنون در کانادا بهرة خارجی در سرمایهگذاری
هتل رو به افزایش است و هتلهایی با  100تا  175اتاق طرفداران بیشتری دارد.
دای و همکاران ( )2017پژوهشی با عنوان «خیلی بیشتر از یک چیز خوب؟ تأثیر اقتصادی سرمایهگذاری
هتل در هاینان» انجام دادند .بنابر یافتههای آنان ،سرمایهگذاری در صنعت هتل باعث تقویت تمام بخشهای
صنعت و بهبود بازده اقتصادی و اشتغال میشود.
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«رابطة گردشگری ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی :شواهدی از ایران» عنوان پژوهش
خوشنویس یزدی و همکاران ( )2015است .یافتههای آنان نشان میدهد که بین نرخ ارز و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و رشد اقتصادی رابطة مثبتی وجود دارد .آزمون علّیت گرنجر علّیت دوطرفهای را بین مخارج
گردشگری و رشد اقتصادی نشان میدهد.
با توجه به پیشینة پژوهش ،هرچند پژوهشهای بیشماری در زمینة سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صنعت
هتل انجام شده ،تاکنون در هیچ پژوهشی موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل بررسی
نشده است .ازاینرو ،سؤال این پژوهش بهصورت زیر مطرح میشود:
موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران کداماند؟
روششناسی

نمونهگیری

جامعۀآماریوروش

پژوهش پیشرو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت کیفی است .نحوة گردآوری دادههای این پژوهش از نوع
توصیفی است .جامعة آماری دربردارندة صاحبنظران حوزة سرمایهگذاری خارجی و صنعت هتل است .براین
اساس ،با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند از نوع گلولة برفی ،دوازده نفر انتخاب شدهاند .نمونهگیری گلولة
برفی یا نمونهگیری زنجیرهای هنگامی بهکار میرود که یافتن مشارکتکنندگانِ مناسب دشوار باشد .این روش
برای تعیین پاسخگویان بالقوه بهکار گرفته میشود .در این روش باید از ارجاعات مشارکتکنندگان اولیه استفاده
کرد (آلتیانی و پاراسکواس .)1394 ،
ابزار اصلی این پژوهش جمعآوری اطالعات یعنی مصاحبة نیمهساختاریافته است .در پایان هر مصاحبه از
مصاحبهشونده خواسته شد که ذینفع دیگری را با ذکر آدرس محل کار او معرفی کند .به همین ترتیب ،با دوازده نفر از
متخصصان حوزة هتلداری و سرمایهگذاری خارجی مصاحبه شده است .پژوهشگر در هرکدام از روشهای جمعآوری
دادهها از ابزارهای ویژة آن روش استفاده کرده است .عالوهبر وسیلة ضبط دادههای حاصل از مصاحبه ،ابزارهایی که
پژوهشگر جداگانه در روشهای گوناگون جمعآوری دادهها برای ثبت و ضبط دادهها از آنها استفاده کرده عبارتاند از
برگههای یادداشتهای مشاهدهای ،یادداشتهای میدانی ،یادداشتهای حین مصاحبه و یادآورها.
در پژوهشهای کیفی معیار اشباع نظری تعداد نمونهها است .در این پژوهش سعی شده تا زمانی که دربارة
مقولهها هیچ دادة جدیدی بهدست نیامده و روابط میان مقولهها کامالً مشخص نشده و از بابت ویژگی و ابعاد
پرورش نیافته گردآوری دادهها ادامه یابد .بنابراین ،اشباع نظری زمانی صورت گرفت که ده تا دوازده نفر از
مصاحبهشوندگان به هیچ مضمون جدیدی اشاره نکردند.
دادهها
روشتجزیهوتحلیل 
در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل تم استفاده شده است .هدف از این پژوهش شناسایی
موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران است .برای دستیابی به این هدف ،روش تحلیل
مضمون در سه مرحله اجرا شده است :ابتدا ادبیات تحقیق و پژوهشهای همراستا مطالعه شده و در مرحلة بعدی
با دوازده نفر از متخصصان حوزة هتلداری و سرمایهگذاری خارجی مصاحبه شده است .سپس نتیجههای بهدست
آمده از مصاحبهها تجزیهوتحلیل شده و بر اساس آن نمایش گرافیکی موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
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در صنعت هتل ایران در سه سطحِ مضمونهای پایه (کدها و نکتههای کلیدی موجود در متن مصاحبهها)،
مضمونهای سازماندهنده (مقولههای بهدستآمده از ترکیب و خالصة مضمونهای پایه) و مضمونهای فراگیر
(مضمونهای عالی دربرگیرندة اصول حاکم برکل متن) طراحی شده است.
نتایج بهدستآمده از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان حوزة هتلداری و سرمایهگذاری ،براساس روش
تحلیل مضمون و بررسی موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران ،بدین شرح است:
 شناخت مضمونهای پایه :در این مرحله پژوهشگر متن مصاحبهها را بهدقت مطالعه کرده و کدها و
مفاهیم کلیدی موجود را بهمنزلة مضمونهای پایهای مرتبط با موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
صنعت هتل ایران شناسایی کرده است.
 مضمونهای سازماندهنده :در این مرحله مفاهیم بهدستآمده از خالصهنویسی مضمونهای پایه
طبقهبندی شده است.
 مضمونهای فراگیر :مضمونهای فراگیر از ترکیب مضمونهای سازماندهنده بهدست آمده است.
اعتباریابینتایج
برای قضاوت دربارة اعتبار یافتههای این پژوهش از چهار نمونة سنجشِ اعتبار پژوهشهای کیفی استفاده شده
است؛ یعنی باورپذیری ،انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان و تأییدپذیری.
 .1باورپذیری :در این مرحله ،برای افزایش سطح اعتبار دادهها ،پژوهشگر این روشها را بهکار برده است:
صرف زمانِ کافی ،گرفتن تأیید فرایندِ پژوهش از چند متخصص هتلداری و سرمایهگذاری خارجی ،استفاده از
کدگذاری چند نمونة مصاحبه برای اطمینان از یکسانی دیدگاههای کدگذاران و یادداشتبرداری در هنگام پژوهش.
.2انتقالپذیری :برای اطمینان از انتقالپذیری یافتههای پژوهش ،پژوهشگر با شمار دیگری از
متخصصان حورة هتلداری و سرمایهگذاری که در پژوهش مشارکت نداشتند دربارة یافتههای پژوهش
مشورت کرده است.
.3قابلیت اطمینان :در تمام مراحلِ مصاحبه و برای ایجادِ اطمینان ،جزئیات پژوهش و یادداشتبرداریها
ثبت شده است
.4تأییدپذیری :اگر در تمامی مراحل پژوهشی جزئیات به دقت ثبت شده باشد ،یافتههای آن پژوهش
تأیید میشود .این کار در پژوهش پیشرو انجام شده است.
افتههایپژوهش
ی 
بنابر یافتههای پژوهش ،موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران به چهار بعد اساسی
دارد :سیاسی ،اقتصادی ،مدیریتی و اجتماعی .در شکل  ،1نمای گرافیکی موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در صنعت هتل ایران برای هرکدام از ابعاد بهصورت کلی و سپس جداگانه ارائه شده است.
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خطمشی
های
اجرایی
دیپلماسیهای
بینالملل

خطمشیهای
قانونی

موانع
سیاس
ی

عوامل
آموزشی

عوامل
حمایتی
موانع
مدیریتی

موانع
جذب
سرمایهگذ
اری
خارجی

عوامل
انسانی

موانع
اجتماعی

عوامل
سازمانی

عوامل
محیطی
موانع
اقتصادی

عوامل
ساختاری

شاخصهای
ملی

شاخصهای
بینالمللی

شکل:1نمایشگرافیکیموانعجذبسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرصنعتهتل


موانع سیاسی بهمنزلة یکی از مضمونهای فراگیر و ابعاد خطمشیهای اجرایی و خطمشیهای قانونی و
دیپلماسیهای بینالمللیِ مضمونهای سازماندهنده شناسایی شدهاند .بیشتر مصاحبهشوندگان بر این نظرند که
در صنعت هتل روابط بینالمللی و دیپلماسیهای سیاسی بر سرمایهگذاری خارجی مؤثر است.
متنهای زیرگویههایی 1از مصاحبهشوندگان است:
«وضعیت اکنون خیلی مناسب نیست ،مگر اینکه ما به ثبات سیاسی برسیم و مشکالتمان را از لحاظ سیاسی
با خیلی از کشورهای منطقه ،بهویژه عربستان ،حل کنیم و بعد شاهد رشد بیشتر وضعیت سرمایهگذاری باشیم.
البته طبیعتا ًتا وقتیکه این مشکالت وجود دارد متأسفانه علیه ما تبلیغات منفی خواهند کرد و خواهناخواه تأثیرات
منفی بر کل وضعیت سرمایهگذاری ما در تمامی حوزهها خواهد داشت و فقط به سرمایهگذاری در حوزههای
خلیجفارس محدود نخواهد بود؛ یعنی حتی تأثیرش را در سرمایهگذاریهای کشورهای غربی و اروپایی هم
خواهدگذاشت( ». ...مصاحبهشوندة )5
 .1گویههای اشارهشده مستقیم از متن مصاحبهها استخراج شده است.
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«بهخاطرِ مسائل سیاسی نمیدانند که آیندة اینجا چه میشود ،خیلی نمیتوانند پیشبینی کنند چه اتفاقی
میافتد .برای کسی که میخواهد در کشوری دیگر سرمایهگذاری کند مهم است که آیندة آن کشور چه خواهد
شد .این مانعی است که ما نمیتوانیم رفعش کنیم( ». ...مصاحبهشوندة )4
«متأسفانه علیه ایران تبلیغات منفی زیادی وجود دارد و ما هم در این بخش کم کار کردهایم .ذهنیت بدی از
ایران دارند .اما حاال تصویر خیلی بهتر شده ،ولی جای کار زیادی وجود دارد .موانع سیاسی از مهمترین موانع
حوزة همکاری با شرکتهای خارجی است( ». ...مصاحبهشوندة .)2

مضمونهایبعدموانعسیاسیجذبسرمایهگذارخارجیدرصنعتهتل

جدول:1
مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده


مضمونهایپایه

عملکرد ضعیف بخش دولتی برای جذب سرمایهگذار خارجی در صنعت هتل
ضعف دولت در دادن مشوقهای اقتصادی مالی مانند وام به مدیران و سرمایهگذران هتل
فقدان مشوقهای غیرپولی به سرمایهگذاران مانند تجهیزات ،معافیتهای مالیاتی و
گمرکی در صنعت هتل
خطمشیهای
اجرایی

نبود نظام اطالعرسانی شفاف درخصوص زمینهای مناسب برای ساخت هتل
تمرکز بر بومیگرایی و سرمایهگذاری داخلی
سیستم نظارتی ضعیف در فرایند سرمایهگذاری در صنعت هتل
نبود آمار و ارقام درست از وضعیت گردشگری در کشور
تمایل بیشتر به سرمایهگذاری خارجی در سایر صنایع در مقایسه با گردشگری
دخالت غیرضروری سازمانها و نهادهای غیرمتخصص در گردشگری
اجرایینشدن طرحهای دولت مبنی بر حمایت از سرمایهگذاری خارجی
نبود تضمین حمایت از آییننامههای سرمایهگذاری خارجی با تغییر دولتها

موانع
سیاسی

تفاوت قوانین و مقررات کشورها در فرایند سرمایهگذاری خارجی
کنترل سازمان میراث فرهنگی بر نظام قیمتگذاری در صنعت هتلداری
تمایل سرمایهگذار خارجی به استخدام کارکنان خارجی و مغایرت آن با قانون کار در ایران
ناممکنبودن تملک زمین از سوی سرمایهگذار خارجی در ایران
خطمشیهای
قانونی

نبود سند شفاف سرمایهگذاری در ایران
وجود قوانین بیشمار و گاهی متناقض در ایران
تغییر قوانین و دستورالعملها در طی اجرای فرایند سرمایهگذاری خارجی
ناگزیربودن سرمایهگذار خارجی در معرفی فردی ایرانی به نمایندگی از خود
مشکالت مربوط به اجرا و تفسیر قوانین
مشکالت سرمایهگذار در ثبت شرکت حقوقی ایرانی برای مالکیت هتل
نگرانی سرمایهگذاران خارجی از قوانین داخلی کشور و برخورد دادگاههای محلی
مشکالت و موانع ثبت نام تجاری بیگانه در کشور
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مضمونهایپایه

تحریمها علیه ایران در حوزة مالی و نبود ارتباط با بانکهای خارجی
تبلیغات منفی علیه ایران در رسانههای خارجی
ضعف در برقرای رابطة مسالمتآمیز با کشورهای اروپایی بهمنظور جذب سرمایهگذار
دیپلماسیهای نبود پشنهاد سرمایهگذاری خارجی از طرف برندهای معروف خارجی
بینالمللی
اختالفات شدید بین ایران و کشورهای عربی در سالهای اخیر
جنگ و بحرانهای منطقة خاورمیانه
قوانین سختگیرانة کشورهای خارجی برای سرمایهگذاران خود
مشکالت ناشی از حمله به کنسولگری عربستان

متغیر موانع اقتصادی از دیگر مضمونهای فراگیرِ شناساییشده است و از دو بعد اصلی شاخصهای ملی و
بینالمللی تشکیل شده است .بیشتر مصاحبهشوندگان بر این نظرند که موانع اقتصادی از موانع مهم در جذب
سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل ایران است .در ادامه ،برخی از گویههای پاسخدهندگان برای روشنترشدن
موضوع آورده شده است:
«در حوزة اقتصاد ،سرمایهگذاری که بخواهد وارد کشور ایران یا هر کشور دیگری در هر نقطة از جهان بشود،
در بحث مالی و سرمایهای که میگذارد ،بیگمان باید احساس امنیت کند .متأسفانه در کشور ما ،به علت تغییرات
مدام قوانین و تبصرهها و آوردن قوانین ثانویه و تغییر دوبارة آنها ،وضعیت اقتصادی بدی بهوجود آمده است که
سرمایهگذار جرئت سرمایهگذاری ندارد .این مسئله نهتنها برای سرمایهگذار خارجی پیش میآید ،بلکه برای
سرمایهگذار داخلی ما هم همین اتفاق میافتد( ». ...مصاحبهشوندة .)11
«به نظر من ،شخصی که میخواهد اینجا سرمایهگذاری کند میداند ایران هیچ ثبات اقتصادی ندارد ،حتی به
حرفی که زده میشود و روی کاغذ میآید عمل نمیشود( ». ...مصاحبهشوندة .)9
«تورم قطعاً مؤثر است ،مالیات هم مؤثر است .هدفگذاری اقتصادی و درآمدزایی هتلها بستهبه ارزش
دارایی آنها مهمترین موانع اقتصادیاند( ». ...مصاحبهشوندة .)3
مضمونهایبعدموانعاقتصادیجذبسرمایهگذاریخارجیدرصنعتهتل

جدول:2
مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده


موانع
اقتصادی

شاخصهای
اقتصاد ملی

مضمونهایپایه

ضعف در تولید ناخالص داخلی در ایران
بیم از ایجاد حالت انحصاری در کشور با ورود سرمایهگذاران خارجی
امکان افزایش قیمتها با ورود سرمایهگذاری خارجی
ایجاد اختالف دریافتیها بین بخشهای مدرن اقتصادی و سایر مشاغل
قدرت خرید کم گردشگران داخلی در ایران
ناهماهنگی عرضه و تقاضا در بازار هتل
وجود تورم باال در ایران
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مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده


مضمونهایپایه

قواعد دستوپاگیر بانکها در ایران
کمبودن ارزش پول ایران در مقایسه با دیگرکشورها
نارضایتی سرمایهگذاران خارجی از کاهش سود بانکهای داخلی
شفافنبودن نظام مالیاتی در ایران
بینامونشان بودن بانکهای گردشگری و همکارینکردن آنان با فعاالن بخش
گردشگری و هتلداری
نامشخصبودن شیوة استفاده از سپردة سرمایهگذاران در بانکهای داخلی
آمادهنبودن مؤسسات مالی و پولی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
فقدان همکاری سازمان سرمایهگذاری و بانک مرکزی در ایران
بیتوجهی به اشتغالزایی از راه سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل
نبود قیمتگذاری رقابتی در صنعت هتل
نبود امنیت مالی و بیمة سود سرمایهگذار خارجی
خارجشدن بخش زیادی از سود سرمایهگذاری خارجی از ایران ،بهجای سرمایهگذاری دوباره
اثر منفی واردات زیاد از سوی شرکت خارجی بر تراز پرداختها
مشکل نوسانات نرخ ارز در ایران
نبود ارتباط میان شبکة پولی ایران و شبکههای پولی جهان
شاخصهای
اقتصاد
بینالمللی

ریسک نرخ تبدیل ارز
تفاوت در نظام نرخگذاری کشورها در زمینة سرمایهگذار خارجی
نبود مرکز مالی بینالمللی در ایران
میزان اقتصاد آزاد در ایران
مشکالت دریافت مالیات مضاعف از سرمایهگذاران خارجی در هر دو کشور سرمایهگذار و
سرمایهپذیر

مضمون فراگیر موانع مدیریتی از موانع شناساییشدة جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل
است .مضمونهای سازماندهندة این متغیر عبارتاند از عوامل حمایتی و عوامل سازمانی و عوامل ساختاری که
هرکدام مضمونهای پایهای را دربر دارند.
گویههایی دربارة این موضوع در ادامه آورده شده است:
«باید بازاریابی انجام بگیرد؛ چون اگر بازاریابی نباشد ،سرمایهگذار نمیتواند بازار هدفش را شناسایی کند .چند
وقت پیش توصیهای به معاونتی در وزارت خارجه کردیم و خواهش کردیم سفارتخانههای خارج از ایران با
کمک سفیر و در داخل سفارت معاونتی تشکیل دهند به نام معاونت سرمایهگذاری؛ یعنی این معاونت پتانسیلها
و کمبودهایی که در داخل کشور از بابت سرمایهگذاری خارجی داریم را شناسایی و اعالم کند و سفارتخانههای
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هر کشور بازاریابی کنند ،مثالً سفارت ایران در فرانسه برای سرمایهگذاران فرانسوی بازاریابی کند که چه
چیزهایی در داخل ایران نیاز است .مثالً چه کارخانههایی و چه هتلهایی یا چه نظامگردشگریای در ایران
احتیاج داریم( ». ...مصاحبهشوندة .)8
«آنچه همیشه در موضوع هتل مطرح است ،استانداردهای هتل است .با اینکه هتل پنج ستارة ایران با هتل
پنج ستارة اروپا یا سنگاپور قابل مقایسه نیست ،تا اندازهای باید این استاندارد رعایت شود .دربارة هر بخش هتل
هم استانداردهایی وجود دارد( ». ...مصاحبهشوندة .)12
«از جملة مشکالت هماهنگی و پیوند بین سازمانها است .در حوزة گردشگری و هتلداری بین
مجموعههایی که باید باهم ارتباط داشته باشند تا کار پروژة سرمایهگذاری پیش برود ،پیوند و هماهنگی است که
خیلی کم است( ».مصاحبهشوندة .)2
مضمونهایبعدموانعمدیریتیجذبسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرصنعتهتل

جدول:3
مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده


مضمونهایپایه

گرانی زمین برای ساخت هتل و حمایتنکردن دولت از واگذاری زمینهای باکیفیت و
ارزان به سرمایهگذاران
همکارینکردن سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در معرفی ظرفیتهای ایران
همکاری ضعیف شهرداریها درجهت توسعة گردشگری با انتقال یا اجارة زمین
عوامل
حمایتی

همکاری و حمایت ضعیف سازمان میراث فرهنگی
حمایت ضعیف از سرمایهگذاران داخلی برای جلوگیری از خروج سرمایه
نبود خدمات بیمهای برای سرمایهگذاران خارجی
اجازهندادن سازمان حفاظت محیطزیست برای فعالیت
فقدان روحیة خطرپذیری مدیران هتل برای مشارکت در سرمایهگذاری خارجی

موانع
مدیریتی

نبود طرح جامع توسعة صنعت هتلداری
بیتوجهی به انتقال فنّاوری ،مهارت سازمانی و مدیریت در کشور از راه سرمایهگذاری خارجی
بیتوجهی به حضور در بازارهای ملی و بینالمللی از راه سرمایهگذاری خارجی در گردشگری
ضعف در نظرسنجی از سرمایهگذاران داخلی
عوامل
سازمانی

فساد زیاد اداری در ایران
سیاستهای بازاریابی ضعیف و ضعف در ساختار و عملکرد هتلهای بینالمللی داخلی
درگیری سازمانهای مختلف در صنعت گردشگری و ناهماهنگی آنها
ترغیبنشدن هتلهای داخلی به بازسازی و ارتقای کیفیت با سرمایهگذاری خارجی
انتخابنشدن مدیران براساس شایستهساالری در بخشهای مربوط به صنعت گردشگری و
هتل
بیتوجهی به بهرهمندی دیگر صنایع از سرمایهگذاری در بخش گردشگری
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مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده


مضمونهایپایه

کوچک و سنتیبودن صنعت گردشگری در ایران و نداشتن ظرفیت برای جذب سرمایة کالن
ناکارآمدی فنّاوری در کشور
زیرساختهای ناقص در ایران مانند حملونقل جادهای ،ریلی و هوایی
دوربودن هتلهای ایران از استانداردهای جهانی
نامتعادلبودن ساختوساز هتل در شهرهای ایران
عوامل
ساختاری

نبود شرکت تسهیلگر و واسطه در ایران برای جذب سرمایهگذاران خارجی
بیتوجهی به ارتقای فنّاوری و تولید تجهیزات مدرن از راه سرمایه گذاری خارجی
گرانی زمین برای ساخت هتل و فقدان حمایت دولت در واگذاری زمینهای باکیفیت و
ارزان به سرمایهگذاران
همکارینکردن سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در معرفی ظرفیتهای ایران

درنهایت ،مضمون موانع اجتماعی از دیگر موانع اصلی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل
ایران شناسایی شده است که از سه مضمون سازماندهندة عوامل آموزشی و عوامل انسانی و عوامل محیطی
تشکیل شده است.
برای روشنتر شدن موضوع برخی از گویههای پاسخدهندگان در ادامه آورده شده است:
«اگر سرمایهگذار خارجی وکیل خوب نداشته باشد ،در زمان سرمایهگذاری و در ادارههای مختلف داخل کشور
دچار مشکالتی میشود .ما باید وکیلهای بینالمللی خوبی پرورش دهیم تا زمانیکه سرمایهگذار خارجی وارد
کشور شد بتواند مشاورههای خوبی به او بدهد( ». ...مصاحبهشوندة .)8
«ضریب اشغال اصلیترین بحث ما در هتلها است .در هتلها هدفگذاری اقتصادی به این معنا نداریم.
امکانسنجیهایی که در هتلها وجود دارند در هتلهای ما وجود ندارند ،مدیریت بر دارایی یا همان asset
 managementوجود ندارد ،مثالً ما میگوییم این دارایی اینقدر ارزش دارد و باید اینقدر برگشت سرمایه
داشته باشد ،درحالیکه چنین چیزی وجود ندارد( ».مصاحبهشوندة .)3
«به نظر من حتی مسائل آموزشی صنفها ،مثالً صنف تاکسیرانی ،نشان میدهد کشور در حوزة گردشگری
درست کار میکند یا خیر؟ چقدر این شرایط در داخل کشور مهیا شده؟ رانندة تاکسی که جلو مسافر میآید ،در
فرودگاه هم همین کار را میکند؟ اینها باید مدیریت شود ،اگر یک خارجی مسافر تاکسی باشد ،رانندهها چقدر
آموزش دیدهاند که چطور با او برخوردکنند؟ اخیراً اسنپ آمده ،ولی آیا تاکسیرانی را آموزش دادهایم؟ در حوزة
خدمات ،در رستورانها ،ببینید چقدر آموزش دیدهاند تا کار با خارجیها را بلد باشند؟ اینها عواملی هستند که
تأثیرگذارند( ».مصاحبهشوندة .)2
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مضمونهایبعدموانعاجتماعیجذبسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرصنعتهتل

جدول:4
مضمون

مضمونهای

فراگیر

سازماندهنده


مضمونهایپایه

دانش و آگاهی ضعیف مدیریت سرمایه در ایران
فقدان نیازسنجی سرمایهگذاری در بخشهای صنعت گردشگری
عوامل
آموزشی

ضعف در برنامههای آموزشی و یادگیری پیرامون سرمایهگذاری خارجی
ضعف در بهکارگیری دانش کشورهای صنعتی در حوزة هتلداری
ضعف در آموزشهای تخصصی هتلداری
کمبود وکالی بینالمللی متخصص آشنا با امور گردشگری بینالمللی
فقدان توانمندی در تبادالت فرهنگی مناسب بین ایران و کشورهای خارجی
کمبود منابع انسانی متخصص و آگاه در ایران
تفاوتهای فرهنگی ،آموزشی و زبانی بین ایران و کشور سرمایهگذار
تبلیغات دهانبهدهان منفی سرمایهگذاران ناکام در ایران
تضعیف ویژگیهای اجتماعی و هویت بومی با افزایش ورود گردشگران خارجی

موانع
اجتماعی عوامل انسانی تزریقنشدن پول گردشگران داخلی به علت استفادة محدود از هتلها
احتمال سوءاستفاده و کالهبرداری از سرمایهگذاران خارجی

برخوردهای سلیقهای با قوانین و مقرارت در سازمانها ازجمله سازمان میراث فرهنگی
ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی
غرضورزی برخی از مسئوالن دولتی در امور گردشگری
بیتوجهی به موقعیت راهبردی ایران بهمنزلة نقطة قوت جذب سرمایهگذاری خارجی
درنظرنگرفتن اشتراکات مذهبی با کشورهای همسایه
عوامل
محیطی

اطمیناننداشتن به چشمانداز گردشگری ورودی در ایران
حساسیت بیشتر هتلهای سرمایهگذار زنجیرهای در مقابل هتلهای انفرادی
افزایش مشکالت زیستمحیطی طی احداث هتل مانند افزایش ترافیک ،آلودگی
گرایش سرمایهگذاری خارجی به مناطق شهری و ایجاد فاصله بین مناطق شهری و روستایی



جهگیری
نتی 
نقشِ مؤثر سرمایهگذاری خارجی در روند توسعة جوامع امری پذیرفته شده است .بنابراین جوامع گوناگون با
روشهای متفاوت میکوشند تا سرمایهگذار خارجی جذب کنند و بین آنها رقابت گستردهای شکل گرفته است.
ازاینرو ،ضروری است چالشها و موانعِ فرایندِ سرمایهگذاری خارجی شناسایی و برطرف شوند .کشور ایران از
پتانسیلهای باالی صنعتی و گردشگری و کشاورزی بهرهمند است و اگر راهبردهای مناسب انخاذ شود ،فرصت
الزم برای بهرهگیری از این ظرفیتها را در جذب سرمایهگذاریهای خارجی خواهد داشت .این پژوهش برای
بررسی موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل با تکیه بر نظر صاحبنظران شکل گرفته و با
اجرای روش کیفی تحلیلِ مضمون به نتیجه رسیده است .براساس مصاحبههایی که با دوازده نفر از متخصصان
صنعت گردشگری و هتلداری و سرمایهگذاری خارجی انجام شده ،موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
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صنعت هتل شناسایی شده است .معیارهای بهکاررفته در مدل استخراجشده شامل موانع سیاسی ،موانع اقتصادی،
موانع مدیریتی و موانع اجتماعی است.
موانع سیاسی یکی از موانع اصلی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران شناخته
شده است .صنعت هتلداری نقش مهمی در جذب گردشگر ایفا میکند و توسعة کمّی و کیفی آن از الزامات
توسعة صنعت گردشگری است .از سوی دیگر ،طراحی هتل و ساخت و مدیریت و سرپرستی آن برابر با
استانداردهای جهانی پرهزینه و نیازمند فنّاوریهای بهروز است .بنابراین ،نیاز به جذب سرمایهگذاریهای کالن
در این بخش توجیهپذیر است (محبی.)1389 ،
امروزه استفاده از فرصتهای موجود در عرصة گردشگری بینالمللی شدیداً به مالحظات سیاسی وابسته
است .ازاینرو ،در موارد بسیاری ،با وجود فراهمبودن تمامی شرایط برای سرمایهگذاری خارجی ،باز هم بهعلت
مسائل سیاسی امکان بهرهبرداری از این فرصتها فراهم نمیشود .نبود اعتماد سیاسی و ناپایداری ناشی از
تغییرات قانونی پیشبینینشده ،گرفتن مالکیت از شرکتهای خارجی ،تحریمها و تبلیغات منفی ،جنگ و
بحرانهای منطقهای از عوامل بازدارندة سرمایهگذاری خارجی در ایران بهشمار میآید (وکیلالرعایا .)1382 ،با
وجود اینکه تصویب قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی گامی مؤثر برای پیشبرد این امر است،
محدودیتهای ناشی از این قوانین مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل ایران را ناهموار کرده است.
نتایج بهدستآمده با پژوهشهای طاهری ( ،)1384موسایی و همکاران ( ،)1391فرتوکزاده و همکاران (،)1393
معمارزاده طهران و امینی ( ،)1393موریسی و اودومکردمونگکول )2012( 1و فلورا و آگراوال ( )2014همسو
است .بهاینترتیب ،بهبود شرایط سیاسی و وضع قوانین پایدار در صنعت گردشگری کشور ،که شرایط جذب
سرمایهگذاری خارجی را آسان میکند ،نهتنها برای ساخت هتلهای جدید بلکه برای بهبود امکانات و خدمات
اقامتی موجود بسیار مهم است ،زیرا به بهبود سرمایهگذاریهای محلی کمک میکند.
از دیدگاهی دیگر ،توسعة صنعت گردشگری و هتلداری با جهانیشدن اقتصادی و در رأس آن افزایش
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارتباطی مستقیم دارد .تحلیل کیفی دادههای پژوهش گویای آن است که
محدودیتهای اقتصادیِ بازار سرمایهگذاری از عمدهترین موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل ایران
است .با افزایش سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتلداری و به دنبال آن افزایش ورود گردشگران خارجی به
کشور ،سطح بهرهوری و اشتغال در دیگر بخشهای خدماتی وابسته افزایش و کیفیت زندگی جوامع محلی بهبود
مییابد .بهاینترتیب ،گسترش ساختوساز هتل در پهنههای مناسب و مستعد در گرو سرمایهگذاری مستقیم
خارجی است .بنابراین ضروری است شاخصهایی همچون سیاستگذاریهای اقتصادی (سیاستهای پولی و
مالی و بازرگانی) ،ساختارهای اقتصادی (گستردگی بازار و ساختار تأمین مالی و بدهی خارجی) و عوامل تشویقی
و حمایتی (معافیتهای مالی و گمرکی و اعطای پوششهای بیمهای) برای جذب سرمایهگذاران خارجی مدِنظر
قرار گیرد (معمارزاده طهران و امینی .)1393 ،نتایج پژوهشهای وکیلالرعایا ( ،)1382سعیدی و میعادی (،)1389
سپنجی ( ،)1392کشاورزی ( ،)1396جهانبخشیان ( )2014و فالک ( )2016این نکته را تأیید میکند.
ثبات اقتصادی از مهمترین بخشهای سازندهای است که هر فعالیت اقتصادی ،ازجمله سرمایهگذاری در
صنعت هتل ،را تحت تأثیر قرار میدهد .بهطورکلی ،ثبات اقتصادی به شرایطی پایدار و قابل پیشبینی اشاره دارد
که فعاالن اقتصادی با اطمینان کامل سرمایههای خود را به جریان اندازند و سودشان را برداشت کنند .بنابراین،
1. Morrissey & Udomkerdmongkol
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درصورت ثبات اقتصادی زمینة جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل فراهم میشود .پایداری
اقتصادی شرایط مقدماتی برای دسترسی به برند دیگر هتلهای بینالمللی و بازارهای جهانی را فراهم میآورد.
موانع اجتماعی یکی دیگر از موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران است .نتایج این
پژوهش با مطالعات طاهری ( ،)1384ذوالقدر ( ،)1389بهروزی مفروزلو و همکاران ( ،)1394راشیوت و دنوارد
( )2016و آندرو و همکاران ( )2017همراستا است .براساس این پژوهشها سرمایهگذاری خارجی در ایران
همیشه با نوعی بدبینی روبهرو بوده است .بهعبارتی ،نگرش منفی به سرمایهگذاری کشورهای خارجی در ایران
بیش از هر چیز ناشی از تجربههای ناموفق تاریخی در این موضوع بوده است .از سوی دیگر ،برخی بر این نظرند
که شرکتهای چندملیتی و سرمایهگذاران خارجی ،که برای سودآوری تالش میکنند ،موجب چپاول ثروت ملی
میشوند و مشکالتی را برای کشورهای سرمایهپذیر ایجاد میکنند.
بهاینترتیب ،اگرچه بهبود و توسعة سرمایهگذاری در صنعت گردشگری و هتلداری شرایط مناسب برای
مشارکت شرکتهای بزرگ و چندملیتی را فراهم میکند ،با توجه به ماهیت اصلی این شرکتها احتمال فعالیت
و عملکرد منفی آنها بهویژه در کشورهای توسعهنیافته همچون ایران ،باید درنظر گرفته شود .امکان سودجویی
برخی افراد در صنعت هتلداری با تأسیس شرکتهای صوری و اقدام به کالهبرداری ،تصور ایجاد نوع جدیدی از
استعمار با ورود سرمایهگذاران در صنعت گردشگری ،سوداگری و افزایش نرخ زمین بهعلت ساخت هتل ،تأثیرات
نامطلوب اجتماعی و سستشدن هویت فرهنگی از علل وجود دیدگاههای منفی به سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری و هتلداری بهشمار میرود.
علت دیگر مخالفت با حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور این است که فعالیت آنان در کشور سرمایهپذیر
شیوة زندگی اقتصادی و موقعیت طبقات اجتماعی را با خروج صاحبان صنایع ملی برهم میزند و توانایی تولید و
پویایی اقتصادی را از تولیدکنندگان کوچک محلی میگیرد.
عالوهبر موارد بیانشده و در سوی دیگر معادله ،مسئلة نگرش شرکت سرمایهگذار خارجی به کشور میزبان
است .تفاوتهای فرهنگی و زبانی کشور سرمایهگذار و سرمایهپذیر ،ضعف ارتباط و تعامل ایرانیان و شهروندان
خارجی ،تبلیغات منفی رسانهای مخالفِ ایران ،عوامل و منابع طبیعی و میزان کارآیی کشور میزبان از عللی است
که تمایل به سرمایهگذاری در ایران را کاهش میدهد .آموزش و توسعة منابع انسانی نیز از عوامل مهم
سرمایهگذاری خارجی بهشمار میآید .با پیچیدهترشدن فرایند تولید ،وجود نیروی کار ماهر و متخصص با
بهرهوری باال ضروری است و کشورها برای سرمایهگذاری در صنایع مهم ،ازجمله هتلداری ،آموزش و تخصص
نیروی کار و توسعة مهارت آنها را در اولویت قرار میدهند.
موانع مدیریتی از دیگر موانع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هتل ایران است .بنابر نتایج
پژوهش ،مجموعة عوامل ساختاری و تشویقی و حمایتی در حوزة مدیریت بر جذب سرمایهگذاری خارجی مؤثر
است .موافقتنامههای بینالمللی ،عوامل تسهیلکننده و حمایتیِ سرمایهگذاری ،زیرساختهای مناسب و ارائة
مشوقهای الزم به سرمایهگذاران خارجی موجب افزایش بهرهوری در فرایند سرمایهگذاری خارجی میشود.
مشکل دیگری که برای آغاز سرمایهگذاری خارجی در صنایع وجود دارد دادن مجوز فعالیت است .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که این مشکل در صنعت هتل نیز وجود دارد .مداخلة سازمانها و نهادهای مختلف از
مشکالت جدی صاحبان سرمایه است که فرایند سرمایهگذاری را طوالنی و پیچیده میکند .کنترل قیمت هتل از
سوی سازمان میراث فرهنگی ،مشکالت مرتبط با شهرداری ،سازمان حفاظت محیطزیست ،نهادهای دستاندرکار
در امور بهداشتی ،سازمان سرمایهگذاری خارجی ،فقدان همکاری بانکها از موانع جذب سرمایهگذاری خارجی
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شناخته شده است .بهطور کلی عملکرد نامناسب نهادهای دولتی همچون کاغذبازیهای پیچیدة اداریِ ،رفتارهای
تبعیضآمیز ،برخوردهای سلیقهای مدیران گردشگری و ناهماهنگی نهادهای وابسته در اجرای قوانین افزایش ناامنی
در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بهدنبال دارد (پیرایش و سلطانی1393 ،؛ بهروزی مفروزلو و همکاران،
1394؛ زرگوش و همکاران1394 ،؛ کشاورزی1396 ،؛ اسنایمن و سایمن.)2009 ،
بدینترتیب ،بهنظر میرسد اصالح دیدگاهها و ساختارهای مدیریتی و همچنین تصمیمگیریهای منطقی در حوزة
گردشگری و هتلداری شرط جذب و توسعة سرمایهگذاری خارجی است .درصورتیکه سازمان میراث فرهنگی ،در
جایگاهِ سازمان مرجع در این زمینه ،با سرمایهگذاران ارتباطی مستمر و مؤثر داشته باشد و به حمایتهای الزم در این
زمینه بپردازد ،اثر روانی مثبتی در جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل خواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد ،توسعة هتل و اقامتگاهها موجب توسعة پایدار کشور میشود که روندی دشوار و
چالشبرانگیز است .بنابراین ،بدون درک و شناخت موانع و چالشها و بهکارگیری راهبردهای کارآمد توسعه که در این
پژوهش به آنها اشاره شده ،دستیابی به منافع اجتماعی و توسعة اقتصادی ناشی از صنعت هتل با محدودیتهایی
روبهرو است .بهنظر میرسد یکی از بهترین راهحلها در اولویت قراردادن جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای
توسعة صنعت هتل است که برای دیگر بخشها نیز سودآور است .زیرا صنعت گردشگری و هتلداری بخشی مهم
برای ورود ارز و افزایش تولید ناخالص داخلی است .بنابراین بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعة صنعت هتل
ارتباطی مستقیم وجود دارد؛ زیرا با افزایش میزان سرمایهگذاری خارجی و کیفیت سرویسدهی تعداد گردشگران
خارجی افزایش مییابد و کیفیت خدمات در صنعت گردشگری و هتلداری در پی آن ارتقا خواهد یافت.
پیشنهادهای کاربردی این پژوهش در حوزههای گوناگون به شرح زیر است:
 حوزة اقتصادی:
 بهمنظور آسانسازی ارتباط با شبکة پولی جهان ،مرکز مالی بینالمللی در ایران راهاندازی شود. آنچه برای سرمایهگذاران خارجی مهم است ،تضمین امنیت سود و اصل سرمایه است .بنابراین دولتباید تمهیداتی برای کاهش نوسانات ارز و نرخ تورم در دستور کار خود بگنجاند.
 حوزة سیاسی:
 روابط بینالمللی و مراودات با کشورهایی با فرهنگِ مشابه افزایش یابد. از سرمایهگذاران داخلی در صنعت گردشگری حمایت شود تا بهموجبِ آن سرمایهگذاری خارجیافزایش مییابد .بهاینترتیب شرایط الزم برای ایجاد بازار رقابتی در صنعت هتل فراهم میشود.
 حوزة مدیریتی:
 بازاریابی و تبلیغات گسترده ،شرکت در نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی برای معرفی فرصتهایسرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل ایران.
 استفاده از تجربة کشورهای دیگر از راه مذاکره و مشاوره با مدیران هتلهای بینالمللی برتر جهاندرزمینة سرمایهگذاری خارجی در صنعت هتل.
 حوزة اجتماعی:
 نظرسنجی از مدیران هتلهای برتر داخلی و جلب همکاری آنها برای توسعة سرمایهگذاری خارجی. تربیت وکالی آگاه و متخصص و آشنا با امور گردشگری بینالمللی برای برقراری تعامل سازنده باسرمایهگذاران خارجی درراستای توسعة صنعت هتل.
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