موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

اسپانسر ویرایش اول

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(تهــران و کـاشـــان)

0 2 1 9 13 0 2 9 2 9

ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )250 ( 201 2020

چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بررسی استراتژی توسعه اقتصادی
استراتژی توسعه اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
شــهر همیلتــون بــا تیــم امــاک و مســتغالت دلویــت بــرای توســعه اســتراتژی افزایــش ســرمایه گــذاری
مســتقیم خارجــی در همیلتــون مشــارکت کــرده اســت .تمرکــز مطالعــه بــر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی
از جملــه ســرمایه گــذاری بــر صــادرات ،از خــارج از کانــادا اســت؛ اگرچــه مــی تــوان از روش هــای دیگــری
بــرای جــذب تمامــی ســرمایه گــذاری هــا اســتفاده کــرد.
بخش مهم این مطالعه شرایط اصلی تعیین شده توسط بخش توسعه اقتصادی شهر است.
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شرایط اصلی توسعه اقتصادی شهر همیلتون
●اطمینـان از ایـن کـه همیلتـون یـک جامعـه آمـاده سـرمایه گـذاری اسـت :اطمینـان حاصـل کـردن از این که
شـهر آمادگی الزم را برای پذیرش سـرمایه گذاری جدید از طریق دسترسـی به گزینه های امالک در سـاختمان
هـای موجـود و/یـا سـایت هـای موجود برای توسـعه با زیرسـاخت مناسـب دارد .این اسـتراتژی مرتبـط با تامین
اراضی اسـت.
●شناسـایی بخـش هـا و بازارهـای کلیـدی هـدف :برنامـه ای اسـت بـا هـدف بررسـی سـرمایه گـذاری محلـی و
بیـن المللـی در بخـش هـا و بازارهـای هـدف پیشـنهاد شـد .اهـداف و شـرکت هـای اصلـی هر یـک از بخش های
هـدف بـرای "پیگیـری آسـان" مقامـات و کارکنـان شـهر مشـخص شـده اند.
●بـازار همیلتـون بـرای سـرمایه گـذاری :ایـن اسـتراتژی مـواد و ابتـکارات اصلـی بازاریابـی را کـه همیلتون برای
تحقـق هـدف افزایـش سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی الزم دارد ،مشـخص مـی کند.
●پیگیـری ،کار و تامیـن سـرمایه گـذاری :اسـتراتژی در سـطح باالیـی ارزیابـی مـی شـود .اقدامـات فعلی شـهر
بـرای تضمیـن نظـارت بـر تحقیقـات سـرمایه گـذاری بـه موقع و سـریع هسـتند.
●خدمـات پـس از فـروش :ایـن اسـتراتژی اهمیـت مدیریـت روابـط با شـرکت هـای موجود را بـرای اطمینان از
کمـک آنهـا در جـذب مشـاغل جدیـد به رسـمیت می شناسـد.
در گزارش زیر نتایج تجزیه و تحلیل و اســتراتژی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی و برنامه اجرایی ارائه شــده
اســت .فهرســتی از شــرکت های هدف در بخش های اصلی اقتصادی همیلتون ،در شهرستان هایی که کانادا
با آنها توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده است ،در گزارشی جداگانه ارائه شده است.

ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی از نظر بانک جهانی اینگونه تعریف شــده است " :ورودی خالص
سرمایه گذاری برای کسب منافع مدیریتی پایدار ( %10یا درصد بیشتری از سهام دارای حق رای)
در یک شــرکت که در اقتصادی غیر از اقتصاد کشــور سرمایه گذار فعالیت میکند .ورودی خالص
مجموع ســرمایه صاحبان ســهام ،ســرمایه گذاری مجدد درآمد ،ســرمایه بلند مدت و کوتاه مدتی
است که در تراز پرداخت ها نشان داده شده است".

Hamilton

6

بانــک جهانــی ورودی هــای خالص (ســرمایه گذاری های جدید باعث کاهش اتالف دارایی می شــود) ســرمایه
گذاران خارجی را ارزیابی می کند (بانک جهانی.)2014 ،
هــم چنیــن مــی توانیــم ایــن تعریــف را بــرای تمامــی مشــاغل و ســازمان هــای خــارج از کانــادا کــه عالقــه
منــد بــه ایجــاد یــک شــرکت جدیــد در کانــادا هســتند ،اســتفاده کنیــم .مــا همچنیــن کشــورهایی انتخــاب
کــرده ایــم کــه بــا کانــادا رابطــه صادراتــی دارنــد .بســیاری از اقتصادهــای ســنتی در آمریــکای شــمالی بــر
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی تمرکــز مــی کننــد تــا فرصتــی بــرای تبدیــل فرآیندهــای تولیــد ســنتی بــه
بخــش هــای جدیــد و تنــوع بخــش هــای جدیــد داشــته ،و بــه بهبــود اقتصــاد و جامعــه کمــک کننــد .بــا
توجــه بــه مزایــای گســترده و وســیع آن ،جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بــه عنصــری مهــم در
اســتراتژی توســعه اقتصــادی در تمــام ســطوح دولتــی تبدیــل شــده اســت.

مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
●تشـکیل سـرمایه ،پتانسـیل اقتصادی را در اقتصاد محلی افزایش می دهد؛ از جمله مشـاغل بیشـتر ،بهبود
بهره وری و رشـد اقتصادی که در افزایش تولید ناخالص داخلی مشـهود اسـت
●ایجـاد شـغل در اقتصـاد محلـی مهـارت هـا و توانمنـدی هـای داخلی را افزایش می دهد و در نتیجه به رشـد
و افزایـش فرصـت هـا بیشـتر کمک می کند
●افزایـش درآمدهـای مالیاتـی نتیجـه مشـاغل و تجـارت هـای توسـعه یافتـه اسـت که مالیات بر شـرکت ها،
مالیـات بـر درآمـد ،مالیـات بـر دارایـی و مزایـای مالیاتـی زیـادی برای اقتصـاد محلی ایجـاد می کنند
●مزایـای نـوآوری و فنـاوری ،کشـور/اقتصاد میزبـان را افزایـش مـی دهـد ،زیـرا ایـده هـا ،فرایندهـا و تکنیـک
هـای جدیـد در داخـل کشـور معرفـی شـده و پتانسـیل بلنـد مـدت را بهبـود مـی بخشـند.
●تنـوع در اقتصـاد محلـی بـه تقویـت و ایجـاد یـک شـرکت تجـاری و اقتصـادی جدیـد کمـک کـرده و بـه رشـد
اقتصـادی کمـک مـی کنـد.
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دلیل نیاز همیلتون به استراتژی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ایــن اســتراتژی ،تنــوع اقتصــادی را اولویــت ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در تحقــق ایــن هــدف در
نظــر مــی گیــرد .تقریبــاً تمامــی رقبــای اصلــی همیلتــون چنیــن اســتراتژی هایــی داشــته و بــه شــدت بــه
دنبــال ســرمایه گــذاری هــای جدیــد هســتند.
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی بر تولید تمرکز می کند ،بخشــی که اولویت زیادی برای دولت های ایالتی و
فدرال داشته و همیلتون در این زمینه به خوبی رقابت می کند.
با بخش بخش شدن بازارها ،سرعت تکنولوژی و رقابت بخش های غیر منتظره -یادگیری ،خالقیت و سازگاری
بــه منابــع اصلــی مزیــت رقابتی در بســیاری از صنایع تبدیل شــده اند .هدف کالن شــهرها تقویــت نوآوری و
سازگاری است.

یافته های اصلی:
همیلتــون ،بــدون اســتراتژی متمرکــز بــرای مشــخص کــردن موقعیــت ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی
در معــرض از دســت دادن فرصــت هــای اقتصــادی اســت .یــک اســتراتژی قابــل اجــرا و برنامــه عملیاتــی
بــا شناســایی شــکاف هــای فعلــی در طــرح هــای ابتــکاری ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ،شــیوه هــای
فعلــی کــه بایــد تــداوم یافتــه یــا اصــاح شــوند و رویکردهــا یــا برنامــه هــای جدیــدی کــه بایــد اجــرا شــوند،
بــه بهبــود پتانســیل اقتصــادی شــهر کمــک مــی کنــد.
اســتراتژی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی و برنامه عملیاتی باید بر صنایعی تمرکز کنند که همیلتون مزیت
رقابتی بیشتری دارد.

افزایــش مزیــت های رقابتی و تالش برای جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در همیلتون،
هدف استراتژی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
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چارچوب درک فرصت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ،در ســطح داخلــی و بیــن المللــی ،بیــن کشــورها و اقتصادهــای مختلــف
صــورت مــی گیــرد.
اقتصاددانان معتقدند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح داخلی و بین المللی منافع خالص اقتصادی
به همراه دارد:
●مزایـای سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی در سـطح داخلـی بیشـتر مشـهود هسـتند ،ماننـد ایجـاد شـغل،
سـاختارهای جدیـد و انتقـال فنـاوری .ایـن گـزارش بـر سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی در سـطح داخلـی تمرکـز
مـی کنـد (علاوه بـر صـادرات بـه عنـوان نوعـی سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی)
●سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی در سـطح بین المللی به نفع کشـور مبدا اسـت ،مانند سـودهای بازگردانده
شـده ،پرداخت حق امتیاز و دسترسـی به بازارهای خارج از کشـور
●پـروژه هـای معـروف سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجی ،به ویژه ایجاد تأسیسـات جدید بـرای بهبود وضعیت
رقابتی جامعه برای جذب سـرمایه گذاری بیشـتر ضروری اسـت.
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انواع فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
●ادغام و تملک
●ایجاد تاسیسات جدید
●سرمایه گذاری مجدد سود حاصل از فعالیت های خارجی
●وام های درون شرکتی
●صادرات کاالها و خدمات به خارج از کانادا

تکامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش ساخت و ساز
نمودارهــای زیــر تحــول ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در قــرن گذشــته را نشــان مــی دهنــد .ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی از انتقــال نســبتاً مســتقیم کاالهــا و خدمــات بیــن کشــورها بــه پویایــی پیچیــده
تــری تبدیــل شــده اســت کــه شــامل انتقــال کاال ،ایــده هــا ،فنــاوری ،ســرمایه ،اطالعــات فنــی و اســتعداد
هاســت کــه مزایــای زیــادی بــرای شــرکت میزبــان و شــرکت و کشــور ســرمایه گــذار بــه همــراه دارد.
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تکامل بین کشورها
بســیاری از اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی رهبــر جهانــی شــدن اســت
کــه شــامل انتقــال دو طرفــه کاال ،ایــده هــا ،فنــاوری ،ســرمایه و نیــروی کار و دانــش فنــی ،مدیریتــی و بــازار
اســت .در نتیجــه ،اســتراتژی هــای تجــاری نیــز بــه ســمت ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بــا هــدف
"کارآیــی خالــص" حرکــت کــرده انــد کــه هــدف آنهــا حداکثرســازی ســود در مقایســه بــا روش ســنتی تــر
تولیــد یــا مونتــاژ و صــادرات اســت.

استراتژی معمولی قرن بیستم
●با تولید یا مونتاژ محلی شروع شده.
●واسطه های بیشتری در سطح محلی دارد.
●هدف نهایی صادرات محصوالت بیشتر برای سودآوری بیشتر است.

تغییر استراتژی قرن 21
نمونه ای از استراتژی های چین و سایر کشورهای شرق آسیا از نقطه "پردازش خارجی" در جنوب غربی شروع
شده و هدف آن ترغیب شرکت های چند ملیتی به تأمین منابع به واسطه های محلی است.
این استراتژی شامل ارزش و زنجیره تأمین پویا با مزایای زیادی است که از طریق واسطه ها حاصل می شود.

نحوه فروش و منابع برای سازمان های وابسته به سرمایه گذاری مستقیم خارجی
معموال شامل
امروزه ســاختار ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی به یک سیســتم پیچیده تبدیل شده است که
ً
ســازمان های وابســته در سراســر زنجیره ارزش است .اکثر شرکت های وابســته به ویژه آنهایی که در زنجیره
ارزش جهانی فعالیت دارند ،امروزه در مرکز اهمیت قرار دارند .آنها برخی از واسطه های خود را وارد و مقداری
از خروجی خود را صادر می کنند .در چنین شــرکت هایی تجارت و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی وابسته به
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یکدیگر هســتند .آنها مکمل و جایگزین یکدیگر نیســتند -و دو جنبه از یک فعالیت اقتصادی واحد هســتند:
اشتراک تولیدات در سطح بین المللی
●سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی "جسـتجوی بـازار" شـرکت هـای وابسـته تمـام خروجـی را به صـورت محلی
مـی فروشـند و تمامـی واسـطه هـا محلی هسـتند.
●سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی "جسـتجوی کارایـی" تمامـی واسـطه ها محلـی بوده اما بخشـی از خروجی
صـادر می شـود.
●سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی خالـص "پلـت فـرم صادرات" (پردازش خارج از بخش) وابسـته به واسـطه
هـا بـوده و تمـام خروجی صادر می شـود.
●سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجی"مونتـاژ جهـش تعرفـه" وابسـته بـه واسـطه هـا بـوده و خروجـی بـه صورت
محلـی فروختـه می شـود
●سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی خالـص "اسـتخراج منابـع" ورودی هـای واسـطه بـه صـورت محلـی تهیـه
شـده و تمـام تولیـدات صـادر مـی شـود (کشـاورزی نقـدی ،معـدن و ماهیگیـری).

صادرات به عنوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مزایای تجارت بین المللی
صادرات به عنوان گام اولیه ورود به بازار جدید ،یک عنصر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی اســت .براســاس
تحقیقات انجام گرفته ،تقریباً همه شــرکت ها ابتدا از طریق صادرات به بازار خارجی خدمات ارائه می دهند،
(قبل از ایجاد شــرکت های وابســته در آن بازار ،که روابط را افزایش می دهد) .دیلویت همچنین برای نشــان
دادن مزایــای تجــارت بیــن المللی برای همه شــرکت کننــدگان ،تحقیقات فوق العاده ای انجام داده اســت ،از
جمله:

●بهبـود تجـارت و عملکـرد رقابتـی :شـرکت هـا بیشـتر تمایـل بـه رشـد دارنـد .بـه ویـژه رشـد بیشـتر درآمـد در
بخـش تولیـد .رقابـت جهانـی ،شـرکت هـا را مجبـور بـه رقابـت در جهـت بقـا مـی کنـد.
قبال رقیب یکدیگر بوده اند و با پرتفوی
●کاهش ریسـک کلی مشـاغل 67 :درصد از تولیدکنندگان کانادایی
ً
متعـادل تـر ،ریسـک کاهـش مـی یابـد .براسـاس تحقیقـات بریتانیـا ،تـوازن ریسـک باعـث کاهـش  20درصـدی
نوسـان می شـود.
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●بهـره وری بیشـتر :تحقیقـات دیلویـت نشـان مـی دهـد کـه بهـره وری صادرکننـدگان کانادایـی در بازارهـای
جهانـی ،افزایـش مـی یابـد.

بهره وری
غیر صادرکنندگان

%96

شرکت های صادر کننده

٪103

صادرکنندگان همیشگی

٪129

توافقنامه تجارت آزاد کانادا به افزایش تجارت کمک می کند
تعــداد توافــق نامــه هــای تجــارت آزاد بــا کشــورهای در حــال توســعه و تجــارت کاال در لیســت زیــر بــه
نمایــش درآمــده اســت .ایــن لیســت ،کــه از طریــق تحقیقــات دیلویــت در زمینــه بهــره وری تهیــه شــده
اســت ،داده هــای  2012-2000را نشــان داده و بیــان مــی کنــد کــه کانــادا بــه طــور قابــل توجهــی پاییــن تــر
از ســایر کشــورها اســت.
واضح است که توافق نامه های تجارت آزاد ،تجارت جهانی را به نفع شرکت ها و سازمان های کانادایی ارتقاء
مــی دهــد .کانــادا از طریق مذاکرات با هند ،جمهوری دومینیکن و جامعــه کارائیب با پاناما ،اردن و هندوراس
قراردادهای آزاد تجاری امضا کرده است.
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کانادا موقعیت خوبی برای جذب تولیدکنندگان آمریکای شمالی دارد
دیلویــت در ســال  ،2008بــا تولیدکننــدگان آمریــکای شــمالی در مــورد برنامــه هــای آنهــا بــرای توســعه
بازارهــای اصلــی مصاحبــه کــرد .مطابــق بــا الگوهــا و حجــم تجــارت رایــج بــازار ،بیشــترین ســهم بــرای ایــاالت
متحــده و ســپس مکزیــک مشــخص شــد .بــا ایــن حــال ،کانــادا نیــز در کنــار ســایر بازارهــای نوظهــور در هنــد
و برزیــل از رتبــه باالیــی برخــوردار بــود و موقعیــت رقابتــی قــوی بــرای جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی در بازارهــای جهانــی داشــت.

برنامه های تولید کنندگان آمریکای شمالی برای توسعه جهانی
قصد دارید تولیدات خود را در چه کشوری توسعه دهید؟
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ورود به بازارهای خارجی  -رویکردهای معمول
معموال یکی از روش های زیر را برای ورود به بازارهای خارجی اتخاذ می کنند.
بر اساس موارد فوق ،سازمان ها
ً

توضیحات

مورد

صادرات به شــرکت اجازه می دهد که پس از اشــباع شدن

بازارهــای محلــی ،از دارایــی هــای کشــور و نیــروی کار خود

استفاده کند.
صادرات

نســبت به هزینه محصــول ،صادرات محصوالت اســتاندارد
و محصوالتــی کــه حمــل و نقل آنها ارزان اســت ،منطقی تر

است.

مناطقــی بــا هزینــه کم نیــروی کار و/یــا مصالــح ،تمایل به

صادرات به مناطقی با هزینه های باال دارند.

این تکنیک ها به سرمایه گذاری یک شریک خارجی متکی

است.

صدور مجوز برند ها ،فناوری ها و طراحی به تولیدکنندگان

قرارداد /حق امتیاز /ریسک مشترک

خــارج از کشــور به شــرکت ها اجــازه می دهد تا از ســختی
های صادرات و خطر سرمایه گذاری مستقیم اجتناب کنند.

صــدور مجــوز و تولید قــرارداد مخصوصاً بــرای محصوالت با

تکنولــوژی پایین و برند های قــوی مانند محصوالت غذایی
یا سایر کاالهای شناخته شده موثر است.

شــرکت ها می توانند مشــاغلی با خطوط تولید مشابه را در

بازارهــای هــدف خریداری کننــد .مزیت این کار برندســازی
کسب

ســریع اســت در حالــی که شــرکت هــای تابعــه خارجی می

تواننــد بــه تدریــج برند ها و محصوالت جدیدی را از کشــور
خــود معرفــی کننــد .خریــد یــک شــرکت تمامی خطــرات و
مشــکالت متداول از جمله ادغام/خرید و چالش فعالیت در

فرهنگ متفاوت را به همراه دارد.

Hamilton

16

توضیحات

مورد

ایجــاد ظرفیــت تولیــد و/یــا خدمــات پیچیــده تریــن و پر
مخاطره ترین راه برای فعالیت در بازارهای خارجی اســت .بر

ایجاد ظرفیت جدید

خالف مجوز یا قرارداد ،ظرفیت اختصاصی کنترل تکنولوژی
و کیفیــت و همچنیــن ســود بیشــتر تولیــد را تضمین می

کنــد .ظرفیت جدید ،برخالف تصاحب ،هیچ مشــکلی ایجاد

نکرده و می تواند نیازهای خاص محصوالت شــرکت مادر را

برآورده کند.

ماتریس پاداش ریسک برای رویکردهای مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بنابــه آنچــه تــا اینجــای کار گفتــه شــد ،مفهــوم ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ،چــه در داخــل و چــه در
خــارج ،بــه عنــوان طیفــی از ریســک و پــاداش در نظــر گرفتــه مــی شــود ،زیــرا اکثــر شــرکت هــا فراینــد بیــن
المللــی ســازی تدریجــی را در طــول زمــان دنبــال کــرده تــا در مــورد شــرایط عرضــه و تقاضــای محلــی قبــل از
طــرح هــای مهــم تــر ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی اطالعــات کســب کننــد -طــرح هایــی ماننــد ایجــاد
تأسیســات تولیــدی و شــبکه هــای توزیــع .ماتریــس ریســک/پاداش نشــان مــی دهــد کــه:
●بـی خطـر تریـن راه بـرای ورود بـه بازارهـای خارجـی صـادرات اسـت و بـه شـرکت اجـازه مـی دهـد تـا از دارایـی
هـای کشـور خـود و نیـروی کار بـرای بهـره گیـری از فرصـت هـای سـرمایه گذاری خارجی اسـتفاده کنـد .صادرات،
در مقایسـه بـا هزینـه تولیـد ،بـرای محصـوالت اسـتاندارد کـه حمـل و نقـل آنهـا در خـارج از کشـور ارزان اسـت
بسـیار مفید اسـت.

●از طریـق مجـوز یـا حـق امتیـاز یـا قـرارداد سـرمایه گـذاری مشـترک ،یک شـریک خارجـی سـرمایه را به صورت
محلـی صـرف صـدور مجـوز برنـد هـا ،فنـاوری هـا و طراحـی بـه تولیـد کننـدگان خـارج از کشـور مـی کنـد .ایـن
رویکـرد بـه شـرکت هـای خارجـی اجـازه مـی دهـد تـا از ریسـک هـای احتمالـی صـادرات و ریسـک سـرمایه گذاری
مسـتقیم اجتنـاب کننـد و بـه ویـژه بـرای محصـوالت بـا مـارک هـای شـناخته شـده ماننـد محصـوالت غذایـی یـا
سـایر کاالهـای تجـاری کـه بـه راحتـی قابـل تشـخیص هسـتند ،موثـر اسـت.
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●ادغـام و تملـک شـامل تصاحـب یـا خریـد مشـاغل در بازارهـای خارجـی اسـت کـه اغلـب دارای خطـوط تولیـد
مشـابه هسـتند .ایـن رویکـرد دارای مزیـت کسـب فـوری نام تجاری اسـت ،امـا خطر معمول ادغـام و تملک را به
همـراه چالـش هـای فعالیـت در بـازار و محیـط نظارتـی متفـاوت بـه همـراه دارد .تحقیقـات نشـان مـی دهـد کـه
اکثـر سـرمایه گـذاری هـای مسـتقیم خارجـی ورودی بـه صـورت ادغـام و تملـک هسـتند.
●خطرنـاک تریـن و پیچیـده تریـن روش بـرای سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی ،ایجـاد ظرفیـت جدید اسـت.
بـا ایـن حـال ،کنتـرل تکنولـوژی و کیفیـت و همچنیـن حاشـیه تولیـد را تضمیـن مـی کنـد.

هزینه

ریسک

پاداش/فرصت

زمان ورود به بازار

کیفیت

حاشیه تولید

ماتریس خطر/پاداش

کم

کم

کم

کم

زیاد

کم

متوسط

کم

کم

متوسط

متوسط

کم

ادغام و تملک

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

ایجاد ظرفیت جدید

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

صادرات

صدور مجوز
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ورود به بازارهای کانادا و همیلتون
بــرا اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه ،در حالــی کــه هــدف برنامــه هــای فــدرال و اســتانی ارتقــاء مناطــق
اقتصــادی اســت ،ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بــه ســرعت بــه ســطح هــر شــرکت کاهــش مــی یابــد.
خوشــه هــای صنعتــی بــا مزیــت رقابتــی بــرای همیلتــون مشــخص شــده و معلــوم شــده اســت کــه شــهر
موقعیــت مناســبی بــرای رقابــت در ســرمایه گــذاری تجــاری جدیــد دارد .در نتیجــه ،توصیــه مــی شــود کــه
اســتراتژی ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بــر اســاس دو موضــوع اصلــی ســاختار بنــدی شــود ،کــه اولیــن
موضــوع اولویــت بیشــتری دارد:
قبلا در همیلتـون فعالیـت کـرده انـد ،که
●سـرمایه گـذاری از داخـل :شناسـایی و کمـک بـه شـرکت هایـی کـه
ً
ممکـن اسـت در سـطح بیـن المللـی تجـارت کـرده یـا بـه دنبـال ایجـاد روابـط صادراتـی در بـازار گسـترده تـر کانادا
و بازارهـای بیـن المللی باشـند.

●سـرمایه گـذاری بیـن المللـی :شناسـایی و هـدف قـرار دادن شـرکت هـای فراسـاحلی کـه در حـال تصمیـم
گیـری در مـورد محـل سـرمایه گـذاری و توسـعه ،امکانـات موجـود یـا مـکان جدیـد ،و نحـوه برآورده کـردن نیازها
هسـتند .اسـتراتژی همیلتـون بایـد تمامـی رویکردهـای مختلـف سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی از صادرات و
خریـد گرفتـه تـا ایجـاد ظرفیـت جدیـد را بررسـی کنـد .در حالـی کـه برخـی از اسـتراتژی هـای ورود ممکـن اسـت
نتایج قابل توجهی از نظر جذب سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی نداشـته باشـند ،اولین گام و مقدمه سـرمایه
گـذاری هـای بیشـتر در آینده هسـتند.

نتیجه گیری اصلی  -چه عواملی بر تصمیمات ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی اثر می

گذارند؟

عوامل موثر بر تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی
جهانی شــدن ،مســیر اســتراتژی های ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی را در قرن گذشــته تغییر داده اســت.

Hamilton

19

سرمایه گذاری مستقیم خارجی اکنون در پویایی بازار بسیار پیچیده تر و در امتداد ماتریس ریسک و پاداش
رخ می دهد .درک ماهیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاری
مستقیم خارجی ،مهم است.
در حالــی کــه عوامــل نشــان داده شــده در جــدول زیــر عمومــاً قابــل اجــرا هســتند ،تفــاوت هــای مهمــی بیــن
امکانــات تولیــد (بــه ویــژه تولیــد کاال در مقابــل توزیــع) و همچنیــن بازارهــای هــدف وجــود دارد .بــه عنــوان
مثــال ،در حالــی کــه ســرمایه گــذاران آســیایی در ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بــه ســبک زندگــی،
مســائل اجتماعــی و مهاجرتــی اهمیــت مــی دهنــد ،ســرمایه گــذاران اروپایــی بیشــتر بــه هزینــه ،نزدیکــی و
زمــان ورود بــه بــازار اهمیــت مــی دهنــد.

توزیع خارجی

انتخاب سایت

●نزدیکی به بازارهای تجاری

●نیروی کاری با کیفیت

●هزینه کمتر اراضی

●دسترسی به اراضی

●زیـر سـاخت هـا و سـرویس

●دسترسـی بـه سـرویس هـای

هـای حمـل و نقـل

حمـل و نقـل

تولید خارجی و تجهیزات
تولید

تصمیمات صادرات

●تقاضـای محصـول در
●کاهش هزینه ها
●بهبود بهره وری شرکت

بازارهـای

هـدف

●تامین/ظرفیت موجود
●هزینه های پایین
●توانایی فروش محصول

یافتــه هــای اصلــی :اســتراتژی ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بایــد ماهیــت در حــال تحــول ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی ،راه هــای مختلــف ورود شــرکت هــا بــه بازارهــای خارجــی ،تحلیــل هــای خطــر/
پــاداش و عواملــی کــه بــر تصمیــم گیــری کلــی ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی اثــر مــی گذارنــد را در نظــر
بگیــرد.

20 Hamilton

الگوهای جهانی و کانادایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
●فرصت در حال رشد و تکامل
●روندهای جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
همانطــور کــه در ادامــه نمــودار نشــان مــی دهــد ،میــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی از دهــه 1970
بــه میــزان قابــل توجهــی بــا نــرخ ســاالنه حــدود  12درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه تــا حــد زیــادی نتیجــه
تکامــل زنجیــره تامیــن جهانــی اســت کــه تجــارت بیــن مناطــق و کشــورها را تقویــت کــرده اســت .در دهــه
 1970و  ،1980ســهم کانــادا از میــزان ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بــه شــدت کاهــش یافــت ،امــا از
دهــه  1990ثابــت مانــده اســت.

الگوهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی کانادا
همچنان بزرگترین منبع ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی برای کانادا ،ایاالت متحده است ،اما همانطور که در
ادامه این گزارش بررسی می کنیم ،اهمیت کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.
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از میان کشورهای برزیل ،روسیه ،هند و چین ،چین و برزیل در حال حاضر در بین نه سرمایه گذار برتر خارجی
در کانادا قرار دارند .در سال  ،2010چین  2.5درصد از سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی کانادا را در اختیار
داشــت ،در حالی که برزیل  2.4درصد ســهام را به خود اختصاص داد .در پاســخ به این تغییرات ،دولت ها در
همه ســطوح بر توســعه توافقنامه های تجاری و تقویت ارتباط با بازارهای به ســرعت در حال رشــد تمرکز می
کنند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاران داخلی و خارجی کانادا در سال  ،2013تقریبا  9.5درصد رشد کرد
کــه عمدتــاً به دلیل افزایش فعالیت های ســرمایه گذاری و همچنین اثــرات تجدید ارزیابی مجدد دالر ضعیف
کانادا بود .رشد در بخش منابع نیز یک محرک کلیدی بود .بخش معدن و استخراج نفت و گاز در سال ،2013
به تنهایی بیش از  20درصد از منابع مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی کانادا را به خود اختصاص داد.
مهارت ها و تحصیالت نیروی کار کانادایی نیز کاتالیزور ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی بوده اســت :در حال
حاضر میزان باالی تحصیالت دبیرستانی و دانشگاهی یک مزیت رقابتی اصلی است.
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط سرمایه گذاران خارجی
●معـدن و اسـتخراج نفـت و گاز :ایـن بخـش از سـال  2012بـا بیـش از  %20سـهام کلـی ،حدود  %46رشـد کرده
است.
●فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات :ایـن بخـش کمتـر از  %2حجـم کلـی را بـه خود اختصاص داده اسـت ،و ممکن
اسـت بیانگر فرصت های نسـبی الزمه رشـد باشـد.
●تولیـد مـواد غذایـی :ایـن بخـش  %2.8حجـم کلـی سـرمایه گـذاری را به خود اختصاص داده اسـت و از سـال
 2007حدود  %102رشـد کرده اسـت .این بخش عامل مهم رشـد اسـت.

ایاالت متحده

مکزیک

برزیل

هند

چین

این کشــور بزرگترین منبع ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی توسط ســرمایه گذاران خارجی بوده

است( -به میزان  352میلیارد دالر).

سهم مکزیک از  285میلیون دالر در سال  2008به  31میلیون دالر در سال  2013کاهش یافته

است.

ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی ســرمایه گذاران برزیلی با رشــد  27درصدی از سال  ،2008با 18

میلیارد دالر ،در جایگاه ششم قرار داشت.

ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی هنــد در کانادا با  3میلیارد دالر طی پنج ســال گذشــته رو به

کاهش بوده است

سرمایه گذاری چین در کانادا با بیش از  16.5میلیارد دالر در جایگاه اول قرار داشت.
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تراز تجاری  -تمرکز کنونی کانادا
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی کانــادا هــم از نظــر مناطــق و هــم از نظــر گــروه هــای درآمــد ،در خــارج
از کشــور بســیار متمرکــز اســت .اکثــر ســرمایه گــذاری هــای مســتقیم خارجــی کانــادا در آمریــکای شــمالی
( )60%اســت و ســهم اروپــا  26.7%و آســیا  7.7%اســت.

ایاالت متحده

مکزیک

برزیل

هند

چین

بیشــترین ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی کانادا در خارج از کشــور را به خــود اختصاص داده

است -تقریباً  41درصد

مکزیک در حال حاضر تنها  %1.6ارزش کل را در اختیار دارد؛ با این حال ،خروجی آن  2.5%از سال

 2010افزایش یافته است.

برزیل یازدهمین بازار بزرگ با  1.4%ســهام اســت که دومین رقم بزرگ در آمریکای جنوبی ،پس

از شیلی ،بوده است.

با وجود اینکه دومین کشور از نظر تعداد جمعیت است ،از نظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی

کانادا در خارج ،با در اختیار داشتن  %0.1سهام ،در جایگاه  35قرار دارد.

در  12مــاه گذشــته رشــد  %26تجربــه کرده اســت (بــا وجود اینکه در ســال  2013در رتبــه  19قرار
داشت).
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تغییر ترکیب صنعتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در حالــی کــه حجــم کلــی جریــان هــای ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در حــال افزایــش بــوده اســت،
ترکیــب صنعتــی آن طــی دهــه گذشــته تغییــر زیــادی کــرده اســت .نســبت کل ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی داخلــی در بخــش انــرژی و مــواد معدنــی فلــزی کانــادا بــر اســاس اطالعــات هیئــت کنفرانــس
کانــادا ،رشــد زیــادی داشــته اســت .همانطــور کــه در زیــر مشــاهده مــی شــود ،بیــن ســال هــای  1991تــا
 ،2000بخــش انــرژی و مــواد معدنــی فلــزی تنهــا  14.8درصــد از کل جریــان هــای ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی را شــامل مــی شــد .در پایــان ســال  ،2010ایــن میــزان بــه دلیــل افزایــش قیمــت کاال و رشــد زیــاد
کشــورهای برزیــل ،روســیه ،هنــد ،و چیــن ،بــه بیــش از  %58افزایــش یافــت .بیشــتر ایــن افزایــش نتیجــه
پــروژه هــای انــرژی و صــادرات از غــرب کانــادا اســت.
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یافته کلیدی
علیرغم تغییر کشور ،بحث هایی درباره تسلط بخش منابع وجود دارد .بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند
که افزایش هزینه ها که اخیراً بخش نفت و گاز را با مشکل مواجه کرده است می تواند به طور بالقوه جریان های
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را متوقف کند ،جریان هایی مرتبط با شن های نفتی .به نظر می رسد که وضعیت
دوباره تغییر کرده اســت :آمار کانادا گزارش داد که در ســال  2013بیش از دو ســوم رشــد ســرمایه گذاری مســتقیم
خارجــی داخلــی در کانــادا مربــوط به صنایــع تولیدی و معدنی (با پیشــرو بودن تولید) بوده اســت .شــهر همیلتون
همچنان موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان دارد.

انتاریو مناسب پروژه های با کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی است
سرمایه گذاری مستقیم خارجی گرینفیلد
ـا مشــخص شــد ،ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی گرینفیلــد زمانــی رخ مــی دهــد کــه
همانطــور کــه قبـ ً
شــرکت مــادر عملیــات جدیــدی را در یــک کشــور خارجــی بــا ایجــاد تاسیســات جدیــد آغــاز کنــد .کوچکتریــن
و خطرنــاک تریــن جــز ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ،ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی گرینفیلــد
اســت ،امــا فرصــت هــای بســیار خوبــی فراهــم کــرده اســت و انتاریــو مــکان برتــر ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی داخلــی گرینفیلــد اســت:
●انتاریـو در سـال  2013باالتریـن سـهم بـازار سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی را در آمریـکای شـمالی از آن
خـود کرد.
●انتاریـو  7.23میلیـارد دالر (بیـش از یـک دهـم سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجی در آمریکای شـمالی) جذب
کرد
●سرمایه گذاری انتاریو بیش از دو برابر شد
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شهرها اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند
بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده توســط هیئــت کنفرانــس کانــادا ،اگرچــه بیشــتر تجزیــه و تحلیــل
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در ســطح ملــی یــا اســتانی انجــام شــده اســت ،شــهرها و کالنشــهرها
همچنــان جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی مــی شــوند ،زیــرا شــرکت هــای تابــع آنهــا مــی تواننــد از
مزایــای دسترســی بــه بازارهــا ،خوشــه هــای فعلــی فعالیــت هــای اقتصــادی و کانــال هــای عرضــه و توزیــع
ســود ببرنــد .در کانــادا و کل جهــان ،شــهرها همچنــان ســهم فزاینــده ای از رشــد جمعیــت و ســرمایه گــذاری
در مشــاغل جدیــد را در اختیــار دارنــد.
بیــش از نیمــی از جمعیــت کانــادا در حــال حاضــر در شــهرهای اصلــی زندگی می کنند ،ســهمی کــه به گفته
اقتصاددانان تا ســال  2051در ســطح جهان به دو ســوم افزایش می یابد .جای تعجب نیست که سهم شهرها
از فعالیت اقتصادی همراه با ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی افزایش یافته اســت .توانایی شــهرها در جذب
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد .بر اســاس روند افزایش شهرنشــینی و
عوامل ذکر شده در قسمت زیر ،واضح است که شهرهای کانادا ،مخصوصا کالن شهرهایی مانند منطقه بزرگ
تورنتو ،فرصت فوق العاده ای برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

ویژگی شهرهایی که میزان زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب می کنند
●نیروی کار تحصیل کرده

●آژانس های توسعه اقتصادی

●هزینه زیاد تحقیق و توسعه

●استراتژی های اقتصادی منطقه ای

●سرمایه گذاری در فناوری های جدید

●برنامه های تشـویقی سـرمایه گذاری مسـتقیم

●خوشه های قوی صنعت
●زیر ساخت ها و دسترسی

خارجی
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گزارش اخیر اکونومیســت با نام ونکوور ،تورنتو و کلگری به عنوان ســومین ،چهارمین و پنجمین
شــهرهای قابل ســکونت در جهان بیان کرده اســت که کانادا شهرت خوبی در جامعه تجاری بین
المللــی دارد ،کــه بــه نوبه خود بــه همیلتون فرصتی می دهد تا به عنوان منطقه ســرمایه گذاری
مستقیم خارجی در منطقه بزرگ کانادا رقابت کند.

رویکرد تورنتو در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
●رشد اقتصادی و رونق شهرها بستگی به نحوه مدیریت چالش ها و استفاده از فرصت ها دارد.
●برخی کشورها ،مناطق ،و شهرها بسیار موفق تر از قبل خواهند بود.
●برخی ضعیف شده و برخی به شدت افت می کنند.
شهرهای موفق در توسعه رویکردهای جدید برای کمک به شرکت ها و شهروندان و پیشرفت آینده اقتصادی
متغیر به خوبی همکاری می کنند.
شــهر تورنتــو اعــام کــرده اســت کــه محیــط اقتصــادی مطلــوب فقــط از طریــق همــکاری پیوســته بیــن
ســهامداران حاصــل مــی شــود .محیــط اقتصــادی مطلــوب بــه همــراه فعالیــت هــای اســتراتژیک زیــر ،روشــی
بــرای مشــارکت دادن ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در بــازار تورنتــو اســت.
فعالیت های اســتراتژیک عبارتند از :تشــویق به ســرمایه گذاری تجاری و ایجاد تجارت ،تقویت رشــد تجاری و
رقابتی کردن کانادا ،تضمین داده های کافی تجاری

تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تجارت
●کمـک بـه رونـق تجـارت هـای کوچـک و متوسـط و در عیـن حـال تمرکـز بـر جـذب شـرکت هـای پریمیـر و
سـرمایه گـذاری در کانـادا
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رونق تجارت و در عین حال رقابتی کردن کانادا
●تداوم تمرکز بر حفظ و توسعه سرمایه گذاری تولید و تمرکز بر توسعه بخش هایی با ارزش باال
●تسـریع سـرمایه گـذاری در توسـعه تجـاری و صنعتـی کـه باعـث تقویـت پایه مالیات بر امالک شـهر شـده و
باعـث ایجـاد شـغل هـای ثابـت و بهبـود هزینه های رقابتی می شـود.
●تضمین داده های کافی تجاری
●تضمین اینکه اراضی کافی برای رشـد اسـتخدام در مشـاغل صنعتی و بازرگانی وجود داشـته و زیر سـاخت
هـای کافـی بـرای حمایـت از هر گونه توسـعه وجود دارد.

رویکرد میسیساگا در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ایــن اســتراتژی مشــخص مــی کنــد کــه شــهر بایــد بازاریابــی بیــن المللــی را بخشــی از تــاش هــای خــود
قــرار داده و مهمتریــن عناصــر میسیســاگا را کــه بــر هویــت فعلــی شــهر تأثیــر مــی گذارنــد بــه تصویــر
کشــیده و آنهــا را بــه نحــوی منتقــل کنــد کــه بــر اســاس توانایــی شــهر ،میسیســاگا را از رقبــا متمایــز مــی
کنــد ارتباطــات بیــن المللــی فیزیکــی ،مشــاغل برجســته ،افزایــش تنــوع فرهنگــی و کیفیــت رقابتــی زندگــی

استراتژی بازاریابی بین المللی شهر میسیساگا
شــهر میسیســاگا اســتراتژی توســعه اقتصــادی را بــا هــدف تمرکــز بــر بخــش هــای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،خدمــات مالــی ،لجســتیک چنــد حالتــه و فنــاوری پیشــرفته تولیــد متمرکــز مــی کنــد .بــه طــور
خــاص ،شــهر ســه هــدف زیــر را بــه منظــور افزایــش رقابــت پذیــری در صحنــه بیــن المللــی مشــخص کــرده
اســت:

ایجاد ظرفیت اجرایی
●مجموعه ای پایدار از منابع مالی و اداری برای معرفی شهر به مخاطبان جهانی ایجاد کنید.
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ایجاد ظرفیت شهری
●فرصـت هایـی بـرای افزایـش ارتباطـات جهانـی بـر اسـاس مشـخصات چنـد فرهنگـی و چنـد ملیتـی جامعـه
تجـاری میسیسـاگا ایجـاد کنیـد.

هدف قرار دادن بازارها و بخش های استراتژیک
●معرفی مزایای میسیساگا به مخاطبان جهانی با تاکتیک های خاص بخش ،در صورت لزوم

تکنولوژی پیشرفته تولید
میسیســاگا بخش تولید پیشــرفته را به عنوان وســیله ای برای جذب تعداد زیاد پروژه های ســرمایه گذاری
مســتقیم خارجی در منطقه معرفی کرده اســت .بر این اســاس ،بودجه منطقه ای موسســات آموزشی و دارایی
های تحقیق و توسعه/نوآوری و قدرت بخش تولید منطقه ای باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

رویکرد کلگری در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
اســتراتژی توســعه اقتصــادی کلگــری رویکــرد تجــاری شــهر ،نحــوه شــکل گیــری طــرح هــای ابتــکاری و
نحــوه پیگیــری بازارهــای ملــی و بیــن المللــی را مشــخص مــی کنــد .ایــن یــک برنامــه اســتراتژیک بــرای رشــد
پایــدار ،عادالنــه و قابــل کنتــرل اقتصــاد کلگــری و تعالــی ،تقویــت نقــاط قــوت ،تبدیــل شــدن بــه بهتریــن
مــکان در جهــان بــرای ترویــج نــوآوری ،خالقیــت و افزایــش حساســیت زیســت محیطــی ،ایجــاد و ارتقــاء
شــهرت و اعتبــار بیــن المللــی اســت.

کاربرد استراتژی:
●راهنمای تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی بلند مدت
●ارائه جهت توسعه برنامه ها ،پروژه ها و بودجه های آژانس توسعه اقتصادی.
●منبع ایده ها و الهام بخش فعالیت و همکاری جامعه
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تمرکز بر مردم و جامعه
●اهداف کلیدی شامل آموزش و مشارکت ،رفع موانع اشتغال و افزایش حس مکان و تجربه شهر است.

تمرکز بر کسب و کار و شرکت
●تمرکـز بـر توسـعه اسـتراتژیک اقتصـاد کلگـری ،ایجـاد زیرسـاخت هـای هوشـمند و ایجاد محیطی بـرای ایده
هـا و نـوآوری های هوشـمند اسـت.

تمرکز بر دسترسی بین المللی
●مجموعه اهداف این آرمان ترویج نام تجاری و هویت کلگری ،تنوع بخشـیدن به فعالیت های گردشـگری
و کنوانسیون و افزایش توسعه و ارتباطات تجاری بین المللی است.
صنعــت انــرژی ،محــرک اصلــی اقتصــاد کلگــری و آلبرتاســت .تمرکــز ایــن صنعــت بــر نفــت و گاز و انــرژی
هــای تجدیدپذیــر اســت .دیگــر صنایــع کــه بخشــی از اســتراتژی توســعه اقتصــادی هســتند عبارتنــد از
خدمــات مالــی ،فیلــم ،تلویزیــون و صنایــع خــاق و حمــل و نقــل و لجســتیک.

نتیجه گیری های کلیدی
حجم کلی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در ســطح جهانی و در کانادا در حال افزایش اســت و اکثرا به شکل
صــادرات ،ادغــام و تملک اســت .ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی گرینفیلــد رواج کمتری داشــته ،اما بهترین
فرصت را برای پروژه های برجسته فراهم می کند .در حالی که ایاالت متحده به احتمال زیاد همچنان بزرگترین
شریک تجاری ما خواهد بود ،تراز تجاری در حال تغییر به سمت اقتصادهای نوظهور در آسیا ،آمریکای جنوبی،
هند و دیگر کشــور هاســت .ترکیب تجارت و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی نیز عمدتا به دلیل رشــد سریع
بخش انرژی و مواد معدنی طی دهه گذشته بسیار تغییر کرده است .با این وجود ،همیلتون موقعیت بسیار
مناســبی برای رقابت در ســایر عناصر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی دارد ،از جمله تولید پیشــرفته ،تجارت
کشاورزی و صنایع فرآوری مواد غذایی و "صنایع سبز" از جمله فناوری پاک و بازیافت.
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رونــد شهرنشــینی و مزایــای رقابتــی قــوی همیلتــون بــه یــک فرصــت مهــم بــرای جــذب ســرمایه گــذاری
مســتقیم خارجــی تبدیــل شــده اســت .مــرور اســتراتژی هــای ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در ســایر
جوامــع رقیــب و موفــق نشــان مــی دهــد کــه ایــن کشــورها شــیوه هــای خوبــی از جملــه تمرکــز قــوی بــر
حفــظ و توســعه شــرکت هــای موجــود ،مشــارکت و همــکاری ،تمرکــز بــر مناطــق و بخــش هــای اصلــی
توســعه اقتصــادی ،بازاریابــی گــزاره ارزش منحصــر بــه فــرد و اطمینــان از توانایــی اداری بــرای تحقــق برنامــه
هــا داشــته انــد.
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فرصت صادرات
کانادا و فرصت صادرات  -چند نکته قابل تامل:
●بیـن سـال هـای  2000تـا  ،2012صـادرات جهانـی سـاالنه  9.1درصـد رشـد کـرد .صـادرات کانـادا تنهـا  4.2درصـد
در همیـن مـدت افزایـش یافت.
●صادرات کانادا از  46درصد در سال  2000به  30درصد در سال  2012کاهش یافت.
●کانادا تنها  12درصد از کل تولید خود را به "بازارهای نوظهور با رشد باال" صادر می کند.
●سود محصوالت صادرشده  3برابر دیگر محصوالت است.
●در بین تولیدکنندگان کانادایی ،بهره وری نیروی کار شـرکت های صادر کننده  %30بیشـتر از دیگر شـرکت
هاست.

روابط موجود  -رابطه کانادا /آمریکا
تولید ناخالص داخلی واقعی :کانادا و ایاالت متحده
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●کانادا  30درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به ایاالت متحده صادر می کند
●کمتر از  70درصد صادرات کانادا به ایاالت متحده انجام می شود
● 60درصد واردات کانادا از آمریکا انجام می شود
● 99درصد واردات نفت آمریکا از کاناداست
● 63درصد تجارت کاالهای کانادا به ایاالت متحده انجام می شود

فرصت های آتی رشد در بازارهای نوظهور
گزارش های هیئت کنفرانس کانادا پیش بینی می کند که سهم صادرات کانادا به ایاالت متحده از  74درصد
در سال  2010به  68درصد در سال  2025کاهش و به کشورهای در حال توسعه ،افزایش یابد.
ایــن نتایــج توســط تحقیقــات اخیــر دلویــت پشــتیبانی مــی شــود ،کــه نشــان مــی دهــد در ســال ،2012
شــرکت هــای کانادایــی انتظــار داشــتند کــه طــی ســه ســال آینــده ،تعــداد زیــادی از مشــتریان آینــده آنهــا
از اروپــا ،مکزیــک و کشــورهای برزیــل ،روســیه ،هنــد و چیــن باشــند .عوامــل زیــادی از جملــه تغییــرات نــرخ
ارز ،رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی و رشــد طبقــه متوســط در کشــورهایی ماننــد چیــن ،هنــد و برزیــل
و ســایر اقتصادهــای نوظهــور باعــث چنیــن تغییراتــی شــده اســت.
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خوب است بدانیم که
ایاالت متحده یکی از رقابتی ترین و پیچیده ترین بازارهای جهان با رشد باالست .برای بسیاری از شرکت ها ،رقابت
و رشد در بلند مدت دشوار است .در مقابل ،بازارهای نوظهور اغلب به دلیل بلوغ کمتر بازار و پیچیدگی تکنولوژیکی،
سریعتر رشد می کنند و رقابت کمتری دارند .با کاهش موانع تجاری ،کانادایی ها گزینه های بیشتری داشته و برای
بسیاری از شرکت ها استراتژی "اولویت با ایاالت متحده است" مطلوب نخواهد بود.

طرح های ابتکاری استانی و فدرال برای ارتقا رشد
ماموریت های تجاری انتاریو
دولــت اســتانی اقتصــاد انتاریــو را بــه عنــوان منبــع رقابــت بیــن المللــی محصــوالت و راه حــل هــای نوآورانــه،
موقعیــت اســتراتژیک بــرای ســرمایه گــذاری و شــریک پیشــرو بــرای تحقیقــات و نــوآوری مشــارکتی در
بخــش هــای اولویــت دار ترویــج مــی کنــد .ایــن طــرح ابتــکاری منجــر بــه انجــام ماموریــت هــای تجــاری در
آســیا ،اتحادیــه اروپــا ،روســیه ،خاورمیانــه و آمریــکای التیــن شــده اســت.
عالوه بر این ،استان مجموعه ای از مراکز بازاریابی بین المللی با هدف ایجاد و حفظ ارتباطات تجاری در سراسر
جهان ایجاد کرده اســت .مراکز بازاریابی بین المللی به شــرکت ها در اتصال به شــرکت های جهانی با اهداف
ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی کمک کرده و در عیــن حال بخش هایی را تقویت می کنــد که انتاریو دارای
مزیت رقابتی است ،مانند توسعه زیرساخت ها ،فناوری اطالعات ،آگروفود ،معدن و خدمات مالی.

در حال حاضر ،مراکز بازاریابی بین المللی در نیویورک ،سان فرانسیسکو ،مکزیکو سیتی ،لندن ،پاریس ،مونیخ،
پکن ،شــانگهای ،توکیو ،بمبئی و دهلی نو واقع شــده اند .عالوه بر ابتکارات اســتانی ،مشــوق های دیگری نیز
برای سرمایه گذاران بالقوه وجود دارد ،از جمله مشوق های مالیاتی ،کمک های تحقیق و توسعه و سایر موارد
بسته به مقررات و الزامات محلی.
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آمارهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فعلی در آنتاریو

 10مقصد برتر صادرات
کشور

درصد

ایاالت متحده

78.39

انگلیس

6.38

هنگ کونگ

2.73

چین

1.34

مکزیک

1.18

نروژ

1.06

ژاپن

0.94

آلمان

0.85

سوئیس

0.83

فرانسه

0.44
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درصد صادرات انتاریو به ایاالت متحده
ایالت

درصد

میشیگان

25.15

کالیفرنیا

11.38

نیویورک

5.23

اوهایو

4.09

ایلینوی

3.48

تگزاس

3.04

پنسیلوانیا

2.98

ایندیانا

2.87

ماساچوست

2.23

نیوجرسی

1.26
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کشورهای صادر کننده به انتاریو ()%
کشور

درصد

ایاالت متحده

56.27

چین

11.12

مکزیک

7.51

ژاپن

3.35

آلمان

2.72

کره جنوبی

1.96

سوئیس

1.15

ایتالیا

1.04

انگلیس

0.99

تایوان

0.96
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 %صادرات ایاالت متحده با انتاریو
ایالت

درصد

میشیگان

8.39

اوهایو

5.96

نیویورک

4.28

ایلینوی

3.49

ایندیانا

3.49

تگزاس

2.76

پنسیلوانیا

2.45

کنتاکی

2.39

کالیفرنیا

2.26

تنسی

2.21
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 10مقصد برتر صادرات انتاریو در سال 2013
محصول

درصد

محصول

درصد

اتومبیل

27.81

موتور

1.20

طالی خام

9.71

سکه

1.06

اجزای وسایل نقلیه موتوری

5.66

هلیکوپتر ،هواپیما ،و قطعات

1.04

دارو -بسته های خرده فروشی

1.94

نان ،خمیر شیرینی ،کیک

0.90

نیکل

1.32

صندلی

0.85

نتیجه گیری های کلیدی
صادرات کلید فرصت کوتاه مدت است
ـا مشــخص اســت کــه فرصــت صــادرات بــه
ماننــد اســتراتژی هــای ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ،کامـ ً
شــدت تحــت تأثیــر جهانــی شــدن بــوده و خواهــد بــود .روابــط مــا بــا ایــاالت متحــده ادامــه خواهــد یافــت.
بــا ایــن حــال ،شــهرهایی ماننــد همیلتــون بایــد بــر رشــد ناشــی از اقتصادهــای نوظهــور و همچنیــن بازارهــای
نوظهــور ایــاالت متحــده تمرکــز کننــد.

بسیار مهم است که
کامال درک کنند .استان انتاریو چندین برنامه مهم دارد،
شرکت های منطقه همیلتون مزایای صادرات بین المللی را
ً
امــا اطمینــان از ایــن که ســرمایه گذاران خارجی احتمالی طرح های تشــویقی و کمکی را درک می کنند بســیار مهم
است .شهر می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
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ارزیابی رقابتی همیلتون
اساس استراتژی های جذب سرمایه گذاری
ارزیابــی رقابتــی ویژگــی هــای شــهر ،بــه منظــور ایجــاد اســتراتژی ســودمند ســرمایه گــذاری مســتقیم
خارجــی بــرای شــهر همیلتــون انجــام شــد .خیلــی زود مشــخص شــد کــه همیلتــون دارایــی هــای زیــادی دارد
کــه بایــد از آنهــا اســتفاده کنــد .بــا ایــن حــال ،مشــکالتی وجــود دارد کــه مــی توانــد ســرمایه گــذار بالقــوه
را از ورود بــه بــازار همیلتــون منصــرف کنــد .و هــر گونــه اســتراتژی ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بایــد
از نقــاط قــوت شــهر در جهــت بــه حداقــل رســاندن خطــرات موجــود اســتفاده کنــد.

نقاط قوت همیلتون
●موقعیت و زیرساخت های برتر
●صنایع متنوع اقتصادی
●تامین اراضی صنعتی

Hamilton
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●پیش بینی های مطلوب اقتصادی
●قهرمان تولید پیشرفته
●دسترسی به موسسات برتر
●هزینه پایین توسعه
●کیفیت برتر زندگی

چالش های احتمالی
●مالیات زیاد شهرداری
●موانع نظارت بوروکراتیک
●تصورات نادرست در مورد بخش ساخت و ساز همیلتون

مقصد

مدت رانندگی (ساعت)

کیلومتر

تورنتو

70

1

واترلو

70

1

گوئلف

50
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اتاوا

520

5

مونترال

610

6

دیترویت

310

3

کلیولند

415

4

بوستون

830

8
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مقصد

مدت رانندگی (ساعت)

کیلومتر

واشنگتن

720

8

بالتیمور

680

7.5

نیویورک

730

11

شیکاگو

775

7

زمینی -شبکه بزرگراه ها/خطوط راه آهن بین المللی/گذرگاه های مرزی
●مسـیر عبـور کویـن الیزابـت دسترسـی منطقـه ای بـه منطقـه بزرگتـر تورنتـو و بزرگـراه  401و همچنیـن یـک
جـاده حلقـوی بـرای جابجایـی سـریع کاال در سراسـر شـهر را فراهـم مـی کنـد.
● CPو  CNخدمات حمل و نقل ریلی را در سراسر آمریکای شمالی برای صنایع همیلتون ارائه می دهند
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منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟
●مکانـی خـارج از منطقـه بـزرگ تورنتـو کـه بـه سـرعت در حـال رشـد اسـت و بـه غـرب امتـداد دارد -سـرمایه
گـذاری تجـاری و توسـعه صنعتـی یـک نکتـه مهـم بـرای سـرمایه گـذاران بیـن المللـی در همـه بخـش هـا اسـت.
●در مقایسـه ،تراکـم کمتـر جـاده هـا ،بـه ویـژه بـا توجـه بـه لجسـتیک بیرونـی و زمـان سـفر بـه گـذرگاه هـای
اصلـی مـرزی ایـاالت متحـده ،بـرای برگشـت سـریعتر ،بـه ویـژه بـرای شـرکت هایـی که بـه این مهـم اهمیت می
دهنـد مفید اسـت.
●دسترسـی عالـی بـه سیسـتم بزرگـراه هـای منطقـه ای ،دسترسـی بـه بازارهـای محلـی و اتصـال بـه سیسـتم
بزرگـراه  -NAFTAکـه انتاریـو را بـا بازارهـای اصلـی ایـاالت متحـده و از جنـوب بـه مکزیـک متصـل مـی کنـد،
سـودمند اسـت.
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آب  -بندر همیلتون
●سـاالنه بیـش از  12میلیـون تـن بـار حمـل مـی کنـد کـه  1.5میلیـون تـن آن محمولـه خارج از کشـور اسـت و
سـاالنه بیـش از  700کشـتی از آن عبـور مـی کنـد.
●مرکـز تولیـد اسـتان انتاریـو را بـه مسـیر دریایـی سـنت الرنـس پیونـد داده و بـه شـلوغ تریـن بنـدر تجـاری
دریاچـه هـای بـزرگ کانـادا ،چهارمیـن بنـدر بـزرگ کانـادا تبدیـل شـده اسـت.
●اداره بنـدر همیلتـون  8900متـر تسـهیالت اسـکله بـرای مسـیر دریایـی 160186 ،متـر مربـع انبـار و  10اسـکله
حمـل و نقـل بـرای ذخیـره سـازی بـار ارائـه مـی دهد.

منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟
●قابلیـت دسترسـی ،امکانـات و موقعیـت بنـدر در مسـیرهای اصلـی تجـاری ایـاالت متحـده ،بـه مشـاغل
تولیدی/تولیـد پیشـرفته فرصـت هـای گسـترده صادراتـی و حضـور در شـبکه زنجیـره تأمیـن ارائـه مـی دهـد.
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اتصاالت هوایی
●ارتباطـات هوایـی از طریـق فـرودگاه بیـن المللـی جان سـی مونرو همیلتـون ،بهترین فـرودگاه باربری و چند
منظـوره کانـادا و تنهـا مرکـز  24سـاعته حمل بـار در انتاریو
●سـایر فـرودگاه هـای نزدیـک عبارتنـد از فـرودگاه بیـن المللـی لسـتر بـی پیرسـون در تورنتـو و فـرودگاه بیـن
المللـی بوفالـو نیـاگارا در آن سـوی مـرز نیویـورک.

منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟
●پـرواز از همیلتـون و مجـاورت بـا سـایر فـرودگاه هـا بسـیار مهـم اسـت .حضـور یـک مرکـز باربری  24سـاعته
از نظـر توزیع/لجسـتیک مزیـت محسـوب مـی شـود ،بـه ویـژه بـرای کاالهـای بـا ارزش و حسـاس بـه زمان.

نقاط قوت :دسترسی به موسسات برتر علمی ،فناوری ،مهندسی و ریاضی
دانشگاه مک مستر
●رتبه  5کانادا 88 ،جهان بین بهترین دانشگاه ها
●رتبه  3انتاریو و  9کانادا از نظر تعداد دانشجویان
●موسسه تحقیقاتی تولیدی مک مستر
●موسسه مک مستر برای تحقیقات و فناوری خودرو
●مشارکت کارشناسان فناوری مک مستر و موهوک
●موسسه تحقیقات سلول های بنیادی و سرطان مک مستر
●مرکز توسعه و تجاری سازی تحقیقات
●مرکز تحقیقات ایمنی شناسی مک مستر

پارک نوآوری مک مستر
●مرکز تحقیقات انفورماتیک تصویربرداری پزشکی در مک مستر
●مطالعه طولی کانادا در مورد پیری
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●مرکز ملی همکاری در مورد روش ها و ابزارها
●مرکز رشد دان پیتر ،برنامه کارآفرینی و نوآوری مهندسی دانشگاه مک مستر
●دانشگاه ملل متحد ،موسسه آب ،محیط زیست و بهداشت
●بنیاد آموزش پزشکی
●مرکز منابع خودروی مک مستر

کالج موهاک
● :DeaWORKSمرکـز پـروژه کالـج موهـاک بـر اسـاس مشـارکت بیـن دانشـجویان موهـاک و اسـتارت -آپ ها،
مشـاغل کوچـک و سـازمان هـای غیـر انتفاعی
●برنامه  ArcelorMittalو کارگران فوالد شرکت های کالج موهاک
●سری کارگاه های تولید پیشرفته کالج موهاک

علوم بهداشت همیلتون
●نزدیک به  10هزار کارمند و شش بیمارستان منحصر به فرد و مرکز سرطان
●اخیراً توسـط مراقبین بهداشـتی انتخاب شـده اسـت تا اولین سـایت در جهان باشـد که نمونه های اولیه
فناوری را برای اسـتفاده در برنامه تحقیقات تصویربرداری مولکولی از سـینه دریافت کرده اسـت.

مراقبت های بهداشتی سنت جوزف
●برنامه های مراقبت در خانه سنت جوزف

موسسات دیگر
●موسسه تحقیقات سالمت جمعیت
●مرکز اختراعات و نوآوری های جراحی
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نقاط قوت  -صنایع/بخش های اقتصادی متنوع
شــهر همیلتــون از مجموعــه متنوعــی از بخــش هــا و صنایــع ،از جملــه بخــش تولیــد پیشــرفته ،و بخــش
هــا و صنایــع مختلــف پشــتیبانی/ارتباطی (بــه عنــوان مثــال جابجایــی کاال ،تجــارت کشــاورزی ،بهداشــت و
درمــان) پشــتیبانی مــی کنــد.

تعداد کارگران در صنایع اصلی همیلتون

تعداد کارگران

سازمان
علوم بهداشت

10000

دانشگاه مک مستر

7400

هیئت مدرسه محلی همیلتون -ونت ورف

7000

شهر همیلتون

6000

ارسلورمیتال دوفاسکو

5200

هیئت مدرسه کاتولیک همیلتون

4500

مراقبت های بهداشتی سنت جوزف

4000

خودروی ملی فوالدی

2500

فوالد ایاالت متحده

1100

دانشکده موهاک

1100
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نقاط قوت  -کارآفرینان مهاجر
نقش مهاجران امروز
مهاجران اقتصادی و مهاجران تجاری امروزه نقش اساسی در جامعه ایفا می کنند
●مهاجـران اقتصـادی بـه طـور معمـول حقوق کمتـری دریافت می کنند که نقش مهمـی در اقتصاد همیلتون
ایفـا مـی کنـد .اغلـب نیروهـای کار مهاجـر را بخـش فرآوری مواد غذایی اسـتخدام می کند .یکـی از مزیت های
کلیـدی بـرای همیلتـون ،دسترسـی بـه چنیـن نیـروی کار از داخـل همیلتـون و از جوامـع منطقـه بـزرگ تورنتـو
می باشـد.
●مهاجـران تجـاری شـامل سـرمایه گـذاران ،کارآفرینـان و مشـاغل آزاد اسـت .جـذب ایـن مهاجـران مرتبـط بـا
سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی اسـت ،زیـرا احتمـال افزایـش سـرمایه گـذاری و ایجـاد شـغل بالقـوه بیشـتر
است.

فعالیت همیلتون
همیلتــون اهمیــت مهاجــران و نقــش آنهــا در آینــده شــهر را درک مــی کنــد .بــر ایــن اســاس ،شــورای
جهانــی ،همیلتــون را بــرای ارائــه مجمــع رهبــری بــرای نظــارت بــر اجــرای طــرح اقــدام چنــد جانبــه جــذب
مهاجریــن بــه شــهر همیلتــون تعییــن کــرده اســت .دســتور کار طــرح اقــدام چنــد جانبــه اســت .دســتور
کار شــورای جهانــی همیلتــون شــامل ارائــه مشــاوره و نظــارت بــر اجــرای درگاه مهاجــران و کمــک بــه عمــوم
مــردم بــه منظــور تســهیل مشــارکت و اســتفاده از منابــع اســت.
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اقداماتی که باید صورت گیرد
●همیلتـون بایـد بـر "کارآفرینـان مهاجـر" تمرکـز کنـد .همچنیـن باید به دنبـال همکاری و بهره منـدی از برنامه
های کمک فدرال و اسـتانی باشـد
●همیلتـون بایـد بـر حفـظ دانشـجویان بیـن المللـی تمرکـز کنـد .مهاجـران اخیر ،به ویـژه دانشـجویان از طریق
خانـواده و دوسـتان خـود نقـش مهمـی در افزایـش گردشـگری دارند
●همیلتـون بایـد کمپیـن اسـتقبال همیلتـون را آغـاز کنـد کـه هـدف آن تضمیـن جابجایی آسـان تـازه واردان
ا ست
●شـهر همچنیـن بایـد از شـبکه هـای قـوی دیاسـپورا نـه تنهـا در همیلتون بلکـه در کل منطقه اسـتفاده کند.
شـهرداری بایـد افـراد بـا پیشینه/شـرایط مشـابه را از موفقیـت هایـی کـه شـهرهای هـم رده در زمینـه فعالیـت
هـای کارآفرینـی و ایجـاد مشـاغل جدیـد داشـته انـد ،آگاه کند.
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نقاط قوت :فرصت های سرمایه گذاری در امالک و مستغالت
تامین اراضی صنعتی -اکنون و آینده
شــهر همیلتــون دارای ذخایــر وســیعی از اراضــی صنعتــی اســت کــه بخــش اعظــم آن در حــال حاضــر اشــغال
شــده اســت .بــه طــور خــاص ،پــارک هــای تجــاری بیفرانــت ،همیلتــون شــرقی ،و پــارک هــای تجــاری اســتونی
کریــک تقریبــاً پــر شــده انــد .زمیــن هــای خالــی در پــارک هــای تجــاری فالمبــورو و انکاســتر در دســترس
هســتند ،اگرچــه ایــن اراضــی نزدیــک بــه وســایل حمــل و نقــل نبــوده و در برخــی مــوارد تحــت فشــار شــدید
بــرای تبدیــل کاربــری بــه ویــژه خــرده فروشــی قــرار دارنــد.
بیشــتر منابع خالی باقیمانده شــهر در منطقه شــمالی رد هیل واقع شــده اســت که از طریق بزرگراه Red Hill
 Creekبه وســایل حمل و نقل دسترســی داشــته اما از نظر ســرویس دهی محدود است .رشد اشتغال بیشتر
در منطقه فرودگاه اســت و قرار اســت پارک تجاری در آنجا ســاخته شود و پیش بینی می شود یکی از مناطق
اصلی رشد اشتغال صنعتی در کالن شهرها باشد .پس از تأیید و سرویس دهی ،نزدیک به  700هکتار از اراضی
توسعه یافته به اشتغال اختصاص داده می شوند.
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هسته شهر همیلتون
این شــهر با وجود بخش نوســازی شــهری دفتر توسعه اقتصادی ،احیا و توســعه امالک را در موارد زیر ترویج
می کند:
●هسته شهر همیلتون
●هسته روستای آنکاستر
●هسته جامعه بینبروک
●مرکز دونداس
●مرکز استونی کریک
●دهکده واتردون

برنامه های تشویقی مالی
شــهر همیلتون برنامه های تشــویقی مالی از طریق طرح بهبود ،بهســازی جامعه و هســته شهر در قالب وام و
کمــک هــای بالعــوض برای کمک به هزینه های مربوط به توسعه/بازســازی ارائه می دهد .برخی از مشــوق ها
عبارتند از:
●برنامه اعطای کمک مالی بهبود امالک تجاری منطقه کسب و کار
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●برنامه اعطای کمک مالی بهسازی امالک تجاری
●برنامه کمک هزینه افزایش مالیات همیلتون
●برنامه سرمایه گذاری امالک چند کاربری در هسته شهر همیلتون
●وام و برنامه کمک هزینه مسکن کریدور تجاری
●برنامه کمک اجاره دفتر
●برنامه کمک هزینه امالک قدیمی همیلتون
●برنامه کمک هزینه حفاظت از میراث همیلتون

منطقه بیفرانت
اسکله و ساحل که یکی از اولویت های استراتژیک شهر است ،شامل موارد زیر است:
●بندر غربی (از پارک بیفرانت تا اسکله )9
●پارک کنفدراسیون
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پروژه های اخیر
●تنظیم طرح جامع بادبانی
●طرح مفهومی وست هاربر و طرح جامع ساحلی
● طرح جامع پارک کنفدراسیون
● تملـک املاک اصلـی در محلـه "بارتون-تیفانـی" و مذاکـره بـرای فسـخ زودهنـگام اجاره اسـکله هـای  7و  8با
اداره بنـدر همیلتون.

طرح های ابتکاری آینده
تعداد زیادی پروژه و گزارش هایی برای آینده وجود دارد .در اینجا فقط چند مورد بیان شده است:
●مطالعـه طراحـی شـهری بـرای بارتون-تیفانـی (فرصـت هایـی بـرای مشـارکت عمومـی سـاکنان و مشـاغل در
سراسـر شـهر)
●توسعه ایستگاه شمالی  GOدر جیمز استریت
●سرمایه گذاری در هنرهای جیمز استریت
●مطالعه امکان سنجی اقتصادی پارک کنفدراسیون
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رقابت در تامین اراضی صنعتی
تامیــن اراضــی صنعتــی در همیلتــون تــا حــدودی محــدود اســت کــه دلیــل اصلــی آن مســائل مربــوط بــه
خدمــات رســانی در پــارک تجــاری ســابق گالنبــروک شــمالی اســت ،کــه اکنــون بــه رد هیــل جنوبــی معــروف
اســت .بــا ســرویس دهــی رد هیــل جنوبــی و تعلیــق تصویــب و ســرویس کامــل منطقــه توســعه اشــتغال
فرودگاهــی ،شــهر همیلتــون تــا ســال  2031بــه یکــی از معــدود مــکان هــای رشــد صنعتــی در منطقــه بــزرگ
تورنتــو تبدیــل خواهــد شــد.

نقاط قوت :تامین اراضی صنعتی
رشد بازار صنعتی و پیش بینی رشد سریع
●از اوت  ،2014تقریبـاً  180000فـوت مربـع از فضـای صنعتـی در حـال سـاخت بوده و فعالیت مجوز سـاخت در
مجموع  80میلیون دالر تخمین زده شـد
●فضـای صنعتـی شـهر در حـدود  38.1میلیـون فـوت مربـع اسـت .پیـش بینـی مـی شـود کـه تـا سـال ،2041
بیـن  40تـا  50میلیـون فـوت مربـع بـه آن اضافـه شـود.
●ایـن وسـعت نسـبت بـه بازارهـای مختلـف در غـرب منطقـه بـزرگ تورنتـو ،از جملـه اوکویـل ،برلینگتـون،
میلتـون و بولتون/کالـدون بیشـتر بـوده و پیـش بینـی مـی شـود تـا سـال  2041بـه سـرعت رشـد کنـد.

مجوز اراضی صنعتی همیلتون
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تامین اراضی صنعتی غرب منطقه بزرگ تورنتو

هزینــه هــای توســعه صنعتی همیلتــون به طور قابل توجهی پایین تر از دیگر شــهرهای منطقــه بزرگ تورنتو
است.
هزینه اراضی به نسبت دیگر قسمت های منطقه بزرگ تورنتو پایین اما رو به افزایش است.

هزینه توسعه اراضی صنعتی در هر متر مربع -اکثر شهرهای انتاریو و منطقه بزرگ تورنتو
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قیمت فروش اراضی صنعتی در هر فوت مربع در سال های 2013/2011

نقاط قوت :پیش بینی های مطلوب اقتصادی
در ســال  ،2012شــهر دهمیــن رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را در میــان  CMAهــای کانــادا تجربــه کــرد و از
تورنتــو فراتــر رفــت .رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی همیلتــون از ســال  2013تــا  2.3% ،2017بــود .عــاوه بــر
ایــن ،از فوریــه  ،2013کمتریــن نــرخ بیــکاری در اســتان از آن هملیتــون بــود و در ســطح کشــور در جایــگاه
هشــتم قــرار داشــت .و از ایــن نظــر ،نــرخ بیــکاری در همیلتــون بســیار کمتــر از نــرخ بیــکاری ملــی 7% ،بــود.
پیــش بینــی مــی شــود کــه در دراز مــدت ،همیلتــون بــه یکــی از ســریع تریــن مراکــز اشــتغال در منطقــه
بــزرگ تورنتــو تبدیــل شــود.

نقاط قوت :قهرمان تولید پیشرفته
خوشــه تولیــد پیشــرفته همیلتــون یکــی از اجــزای تولیــدات پیشــرفته و بزرگتــر در ســطح منطقــه ای و
اســتانی اســت و از فعالیــت هــای بخــش تولیــد و صنایــع خدماتــی در جنــوب غربــی انتاریــو پشــتیبانی مــی
کنــد .فعالیــت مبتنــی بــر تولیــد پیشــرفته در ســطح منطقــه ای ،مزایــای گســترده ای همزمــان بــا اســتقرار
ســازمان هــای جدیــد در منطقــه ایجــاد کــرده و بــه طــور بالقــوه منابــع را از همیلتــون تامیــن مــی کنــد.
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در زمینه تولید پیشرفته ،شهر همیلتون از موقعیت خود در یک منطقه به سرعت در حال رشد
و رقابتی ،دسترســی به بازار گســترده و کریدورهای عمده تجاری ،بازار صنعتی رو به رشــد و چشم
انداز مثبت تولید سود می برد .عالوه بر این ،دارایی های اصلی همیلتون شامل یک پایگاه قابل
توجه تولید ،زیرســاخت های قوی ،دسترســی به اســتعدادها و موسســات آموزشی قوی ،شبکه
های مهم نوآوری و توانایی استفاده از موقعیت خود در یک خوشه تولیدی فرا منطقه ای است.

جهت های استراتژیک تولید پیشرفته
●تداوم تولید تا تولید پیشرفته در اولویت قرار بگیرد
● اطمینان از رقابتی بودن شرکت های موجود
●توسعه زیرساخت های نوآوری و سایر عوامل موثر
●دنبال کردن سرمایه گذاری های پیشرفته در تولید پیشرفته
●نظارت و گزارش وضعیت صنعت

نقاط قوت :هزینه کم توسعه/عملیات
در مقایســه ای کــه اخیــراً بــرای منطقــه هالتــون تهیــه شــده اســت ،ارزان تریــن هزینــه توســعه دفتــر پــس
از اوشــاوا از آن همیلتــون بــوده اســت .هزینــه هــای ســاخت و ســاز بــرای توســعه صنعتــی متوســط بــود.
هزینــه هــای توســعه صنعتــی همیلتــون بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از دیگــر شــهرهای منطقــه بــزرگ
تورنتــو بــود ،امــا عوامــل دیگــر از جملــه افزایــش هزینــه اراضــی همیلتــون ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش
هزینــه هــای ســاخت و ســاز شــود.
مقایســه معیارهای همیلتون با شــهرداری های دیگرنشــان می دهد که گزاره ارزش همیلتون با  SWOرقابت
نمی کند ،که می توانند ارزان ترین مکان را ارائه دهند.
با توجه به موقعیت و نزدیکی به بازارهای زنجیره تامین ،گزاره ارزش مقرون به صرفه است.
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نقاط قوت :کیفیت باالی زندگی
همیلتون برای افراد مختلف از جوامع مختلف مناسب است زیرا بر اساس روحیه اجتماعی ساخته شده است.
شهر همیلتون با طیف گسترده ای از موزه ها ،کتابخانه ها ،اماکن تفریحی ،پارک ها و مناطق حفاظتی ،مکانی
مناسب برای شروع یک کسب و کار ،تشکیل خانواده و رشد با جامعه است.

هنرهای زندگی بخش
●نقش گسترده هنر مانند گالری همیلتون و ارکستر فیالرمونیک
●استقرار مرکز کشف دریایی در اسکله  8و سایت ملی تاریخی داندرن

مراقبت های بهداشتی
●همیلتـون بـه مرکـز مراقبـت هـای بهداشـتی منطقـه ای و بـازار وسـیع تـر منطقـه بـزرگ تورنتـو ،از جملـه
همیلتـون ،برلینگتـون و گوئلـف خدمـات ارائـه مـی دهـد .همیلتـون همچنیـن محـل خوشـه رو بـه رشـد علـوم
زندگـی بـه ویـژه مربـوط بـه دانشـگاه مـک مسـتر و پـارک نـوآوری مـک مسـتر اسـت.

اماکن تفریحی
●میزبان تیم های ورزشی متعدد از جمله تایگر کت همیلتون
●امکانـات شـامل  20سـالن 27 ،اسـتخر سرپوشـیده و روبـاز 16 ،مرکـز تفریحـی و  28سـالن اجتماعـات و چهار
مرکز سـالمندان اسـت.

آینده ای روشن
●پیش بینی می شود جمعیت و اشتغال در همیلتون به سرعت تا  2041رشد کنند
●بـه نظـر مـی رسـد پـس از یـک دوره طوالنـی فعالیـت توسـعه ای بسـیار محـدود ،در خیابـان هـس و در
مجـاورت مرکـز همایـش همیلتـون و تـاالر شـهر ،فعالیـت هـا بیشـتر شـود.
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●شـهر اخیـراً یـک برنامـه ریـزی مجـدد و برنامـه ریـزی اسـتراتژیک جامـع بـرای بیفرانـت؛ منطقـه ای کـه مـدت
هاسـت بـا گذشـته صنعتی-سـنتی شـهر ارتبـاط داشـته اسـت ،آغـاز کـرده اسـت.
●برنامـه هـای مربـوط بـه سـرویس روزانـه  GOتغییـر زیـادی ایجـاد خواهـد کـرد .ایـن سـرویس حمـل و نقـل
همیلتـون را بـا کالن شـهرهای بـزرگ ادغـام مـی کنـد.

نقاط قوت :عدم ازدحام  -یک مزیت رقابتی
کیفیت زندگی در منطقه بزرگ تورنتو و همیلتون ،رقابت پذیری پایگاه مناطق صنعتی و توانایی جذب و تداوم
تجارت و گردشگری همگی به جاده های ایمن ،سریع ،مطمئن و راحت ،پل ها و حمل و نقل عمومی کمک می
کنند.
یک مطالعه مترولینکس در ســال  2008شــش منطقه از مناطق بزرگ تورنتو را مقایســه کرده و نتیجه گرفت
که کمترین ازدحام از آن همیلتون است .ساالنه ،مشاغلی که در همیلتون فعالیت می کنند می توانند ٪30
در هزینــه هــای اضافی تاخیر رفت و آمد نســبت به تورنتو ٪9 ،در مقایســه با منطقــه هالتون و تقریباً  ٪20در
مقایسه با منطقه بزرگ تورنتو صرفه جویی کنند.
نظرســنجی مترولینکس نشــان داد که کل ســاعت تاخیر همیلتون از دیگر شــهرها کمتر بود( 21ســاعت تلف
شده) .ساعات تلف شده در تورنتو  67ساعت بود که بیشتر از میانگین  50ساعتی منطقه بزرگ تورنتو بود.
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چالش ها  -مالیات زیاد شهرداری
نــرخ مالیــات مالکیــت صنعتــی همیلتــون بــه طــور قابــل مالحظــه ای باالتــر از دیگــر شــهرهای منطقــه بــزرگ
تورنتــو و مناطــق اطــراف اســت .نگرانــی اصلــی چنیــن اســت :از دیــدگاه انتخــاب ســایت ،شــکاف در نــرخ
هــا ممکــن اســت بــر ویژگــی شــهر -مالیــات نســبتا بــاال تأثیــر بگــذارد ،کــه بــه نوبــه خــود مانعــی بــرای رقابــت
ـا ذکــر شــد،
در ســرمایه گــذاری جدیــد در بــازار منطقــه بــزرگ تورنتــو اســت .بــا ایــن حــال ،همانطــور کــه قبـ ً
شــهر همیلتــون از نظــر هزینــه کلــی توســعه ،بهتــر از دیگــر شــهر هاســت ،کــه دلیــل اصلــی آن هزینــه
پاییــن اراضــی اســت .همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه نــرخ مالیــات صنعتــی در شــهرک هــای پیشــین
کمتــر اســت.
شهرک های سابق تقریباً مرکز تمام اراضی صنعتی خالی هستند ،به ویژه در منطقه رد هیل جنوبی و در شرق
منطقه رشــد اشــتغال فرودگاهی .این دو منطقه مکان های اصلی توســعه اقتصادی در  25سال آینده خواهند
بود .در نتیجه ،اگرچه نرخ مالیات باال است ،مالیات کلی با توجه به هزینه های کمتر اراضی و ارزیابی دارایی،
کمتر است .از نظر هزینه کلی ،همیلتون با سایر مناطق بزرگ تورنتو و بسیاری از رقبای همسایه خود در غرب
رقابت می کند.

چالش ها  -موانع نظارتی و بروکراتیک
موانع نظارتی :انتاریو رتبه  5مقررات تجاری مستقل را کسب کرده است
●انتاریـو در سـال  2013در کارت گـزارش مقـررات تجـارت مسـتقل فدراسـیون کانادایـی رتبـه پنجـم را کسـب
کـرد ،زیـرا بسـیاری از صاحبـان مشـاغل احسـاس مـی کننـد کـه هزینـه قوانیـن زیـاد اسـت
●کارفرمایـان انتاریـو تقریبـاً بـا  385000شـرط ،عمدتـا از طـرف وزارت کار انتاریـو ،هیئـت ایمنـی کار و بیمـه
محیـط کار و مقـررات زیسـت محیطـی اسـتان ،مواجـه هسـتند.

مالحظات اتحادیه کارگری کشور که توسط ذینفعان و از طریق فرایند مصاحبه مشخص شده است
●ذینفعـان همیلتـون محیـط سـاخت و سـاز شـهر را بـه عنـوان یـک چالش بالقوه برای رشـد بخش شناسـایی
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کردنـد .محیـط اتحادیـه جنوبـی انتاریـو ممکـن اسـت مشـاغل را در دوره هـای کنـد رشـد اقتصـادی بـا توجـه بـه
گزینـه هـای کـم هزینـه تـر نیـروی کار ایـاالت متحـده ،بـه چالـش بکشـد.
●رونـد رو بـه افزایـش در ایـاالت متحـده شـامل توسـعه بـه سـمت جنـوب از میشـیگان و اوهایـو بـه مناطقی
ماننـد آالبامـا و مـی سـی سـی پـی در جسـتجوی نیـروی کار ارزانتـر و فرایندهـای کـم هزینـه اتحادیه اسـت.

همیلتون در مسیر درستی قرار دارد
●همیلتـون گام هایـی در جهـت رفـع ایـن چالـش هـا در سـطوح مختلف برداشـته اسـت .این گام هـا عبارتند
از مجـوز  AEDOکـه در نتیجـه آن برنامـه ریـزی و توسـعه اقتصـادی همیلتـون یکـی از اولیـن سـازمان هـای
توسـعه اقتصـادی شـهرداری کانـادا بـود کـه بـه مقـام  AEDOدسـت یافـت .ایـن گواهینامـه عملکـرد و سـاختار
همیلتـون را بـه عنـوان ابـزاری بـرای بهبـود برنامـه هـا و افزایـش حمایـت تجـاری و جامعـه تأییـد کـرد.
●شـهر همچنیـن یـک برنامـه سـایت بـرای کاهـش زمـان تأییـد از  12-10هفتـه بـه  4-3هفتـه و بهبـود منافـع
عمومـی و اقتصـادی دارد.

چالش ها :تصورات غلط
طبق مصاحبه ها ،تصورات اشــتباه در مورد جامعه یکی از چالش های اصلی جذب ســرمایه گذاری مســتقیم
خارجی اســت .همیلتون یک شــهر تولیدی ســنتی است -با کارخانه های فوالدسازی ،کیفیت پایین آب و هوا
و فقدان نسبی فعالیت های نوآورانه یا مبتنی بر دانش.

فعالیت هایی که باید انجام شود
بازخورد ذینفعان ضرورت تصحیح این تصور را نشان می دهد
●شهرداری باید این تصور را تصحیح کند که بیفرانت نشان دهنده پایگاه اقتصادی شهر است.
●شـهر بایـد ظاهـر بصـری بیفرانـت را بهبـود بخشـد ،تـا بـرای بازدیدکننـدگان جالـب باشـد .گزینـه هـای زیبـا
سـازی شـهر عبارتنـد از :محوطـه سـازی ،نقاشـی ،کاشـت درخـت ،نصـب آسـیاب بـادی
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●بحـث و گفتگـو بـا شـرکت کننـدگان نشـان مـی دهـد کـه بیشـتر آلودگی همیلتـون مربوط به محیـط خارجی
اسـت .محیـط در واقـع تمیزتـر از حـد تصـور اسـت .بـه تصویـر کشـیدن تصویـر "تمیزتر از آنچه فکـر می کنید"
مفیـد خواهد بود.
ذینفعــان همچنیــن نیــاز به نشــان دادن کیفیت مثبت زندگی و محیط پایدار برای ســرمایه گــذاران بالقوه را
تشخیص داده اند.
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شناسایی بخش ها و زیربخش های اصلی
بخش های اصلی:
●علوم زندگی

●تولید پیشرفته

●تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات و رسـانه هـای

●تجارت کشاورزی

دیجیتال

●فرآوری مواد غذایی

●تکنولوژی پاک

فرصت هایی در علوم زندگی
ویژگی ها:
آمــار کانــادا در ســال  ،2012تخمیــن زد کــه نزدیک بــه  300تجارت در بخــش علوم زندگــی در منطقه همیلتون
مشــغول به فعالیت بوده اند .همیلتون با توجه به نقاط قوت در بخش علوم زندگی و تمامی شــرایط اساســی
بخش صنعت ،فرصت های فوق العاده ای در اختیار دارد .قابلیت های نهادی دانشگاه مک مستر ،پارک نوآوری
مک مســتر ،مراقبت های بهداشــتی ســنت جوزف و علوم زندگی همیلتون کاتالیزورهای خوبی در این صنعت
هستند.
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در این بخش تنوع باالست و شامل رشته های زیر می باشد:
●بیوتکنولوژی

●آرایشی بهداشتی

●کشاورزی

●فرآوری مواد غذایی

●داروسازی

●زیست محیطی

●تکنولوژی زیست پزشکی

●دستگاه های زیست پزشکی

●تکنولوژی سیستم های زندگی

●انفورماتیک و مدیریت بهداشت

●حرکت شناسی

●سازمان ها و موسسات

●مواد مغذی

زیرمجموعه های هدف و مناطق تمرکز:
زیرمجموعــه هــای هــدف بــر اســاس تحقیقــات مســتمر در موسســات فعلــی (بــه عنــوان مثــال مرکز پزشــکی
مــک مســتر) و تعامــل آنهــا بــا آژانــس هــای خارجــی ماننــد موسســه فرانهافــر مســتقر در آلمــان اســتخراج
شــده انــد .مراکــز تحقیقاتــی بــه منظــور جــذب کارگــران دانــش بنیــان بنــا شــده انــد و بــه ایــن ســازمان هــای
چنــد ملیتــی توجــه مــی شــود زیــرا مایلنــد بــه اســتعدادهای چنیــن مراکــز تحقیقاتــی دسترســی داشــته
باشــند .اســتراتژی همیلتــون بایــد بــر ایــن فرصــت هــا متمرکــز شــود .ایــن ســازمان هــا بخــش جدایــی
ناپذیــر بــوده و تحقیقــات خــاص را در زمینــه هــای هــدف رهبــری مــی کننــد:
●بیوتکنولوژی/داروسـازی :تحقیقـات کاربـردی مرتبـط بـا تشـخیص و درمـان هـای پیشـرفته بـه عنـوان مثـال
سـلول درمانی
●تولیدکنندگان/تامیـن کننـدگان تجهیـزات پزشـکی :ترکیبـی از پیشـرفت در علـوم زندگـی و تولید پیشـرفته
و تمرکـز بـر سفارشـی سـازی انبوه.
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فعالیت های همیلتون
●مشارکت با علوم زندگی انتاریو برای ارتقای بخش در شهر
●مشـارکت بـا اتـاق بازرگانـی انتاریـو در مـورد اسـتراتژی انتاریـو در زمینـه علوم زیسـتی و حمایـت از ابتکارات
مشـترک در سـطح استانی
●اتـاق بازرگانـی همیلتـون اخیـراً گزارشـی بـا عنـوان "سـاخت خوشـه علـوم زندگـی :مطالعـه مـوردی همیلتون"
منتشـر کـرد .ایـن گـزارش نشـان مـی دهـد کـه رونـق آینـده شـهر بسـتگی بـه توسـعه تجـاری بـا تکیـه بـر نقـاط
قـوت فعلـی دارد .مـرور  35مطالعـه مـوردی در ایـن گـزارش پنـج ویژگـی ضـروری بـرای تشـکیل و رشـد خوشـه را
مشـخص کرد:
●دانش و استعداد

●حمایت و همسویی ذینفعان

●پایگاه صنعتی

●نیروی محرکه

●زیرساخت و بودجه
●ایـن گـزارش بـه دانـش و اسـتعداد و پایـگاه صنعتـی همیلتـون نمـره عالـی مـی دهد ،اما بـه تخصص تجاری
جمعـی در تجـاری سـازی نمـره پاییـن مـی دهـد ،کـه ممکن اسـت تا حدی بـه دلیل کمبود زیرسـاخت ها ،بودجه
و فضـای اختصاصـی مراکز رشـد علوم زندگی باشـد.
●از همـه مهمتـر ،ایـن مطالعـه نشـان داد کـه هیـچ نیـروی محرکـه یـا حامـی اصلـی بـرای ایجاد خوشـه صنایع
علـوم زیسـتی در همیلتـون وجـود ندارد.

با مقایســه همیلتون با عناصر خوشــه های موفق ،این گزارش به موارد زیر توصیه می

کند:

●بایـد قهرمانانـی وجـود داشـته باشـد .ذینفعـان اصلـی بخـش خصوصـی و دولتـی صنعـت بایـد بینشـی واحد
ایجـاد کـرده ،بـرای شناسـایی اهـداف خـاص گـرد هـم آمـده و به عنـوان گروهـی قهرمان که به توسـعه ذهنیت
خوشـه ای محلـی کمـک مـی کند ،عمـل کنند
●ما باید فضای رشد علوم زندگی را فراهم کنیم ،که برای اتصال خوشه های منطقه ای بسیار مهم است.
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●در ارتبـاط بـا فضـای رشـد ،بایـد یـک سـازمان بازاریابـی ،متمرکـز بـر تجاری سـازی و نـوآوری در علوم زیسـتی،
بـرای ایجـاد کانـال هـای جهانـی و مجهـز کـردن سـازندگان مالکیـت معنوی به دانـش ،ابزار و ارتباطـات مورد نیاز
بـرای دسـتیابی بـه موفقیـت تجاری ایجاد شـود.
●اسـتراتژی بازاریابی و برندسـازی برای خوشـه علوم زندگی همیلتون ضروری اسـت .افزایش آگاهی عمومی
از تحقیقـات باعـث حمایـت از جامعـه ،عالقـه بـه تجاری سـازی ،توجه به سـرمایه گذاری خطرپذیر و فشـار برای
نوآوری می شـود.
●پیگیـری سـرمایه گـذاری هـای دولـت هـای اسـتانی و فـدرال بـرای حمایـت از ایجـاد خوشـه و کمـک بـه پـر
کـردن شـکاف تجـاری سـازی.

این گزارش هم چنین نشــان می دهد که اجرای هیچ یک از این توصیه ها غیرممکن نیســت .و
تکراری یا هزینه بر نبوده و پرورش و توســعه آن طوالنی مدت نخواهد بود .در واقع ،بســیاری از
اجزای ضروری در حال حاضر در حال همکاری هستند ،اما پیشرفت بستگی به رهبران کلیدی دارد
که مصمم به فعالیت باشند.

کنفرانس های اصلی  2015برای علوم زندگی
●اجالس بین المللی علوم زندگی شربروک -سپتامبر 2015
●سالمت الکترونیکی  31( 2015مه تا  3ژوئن )2015
●بیوتکنیکا ( 6اکتبر  8 -اکتبر  ،)2015هانوفر ،آلمان

اهداف جغرافیایی:
ایاالت متحده :ماساچوست ،نیوجرسی ،کالیفرنیا
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اروپا :انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،سوئد
انتخــاب رهبــران صنعــت :شــرکت دارویی بیــن المللی والینت ،ســازمان خدمات بهداشــتی کنکوردیا ،شــرکت
نوردیون ،و علوم زندگی پرومتیک

نتیجه گیری
●بـا توجـه بـه صنایـع علـوم زیسـتی ،یـک اثـر خوشـه ای در همیلتـون رخ مـی دهد .این صنعـت در حال حاضر
بزرگتریـن کارفرمـا بـا زیرسـاخت هـای بهداشـتی تخصصـی اسـت کـه دانـش تخصصـی و توانایی های انسـانی را
بـرای همیلتـون جـذب و حفـظ مـی کنـد .بـا حرکـت رو به جلو ،شـهر در موقعیت خوبی قرار دارد تـا بتواند پایگاه
تحقیقاتی خود را گسـترش دهد .تمرکز و مشـارکت با موسسـات فعلی مانند دانشـگاه مک مسـتر و موسسـات
خارجی مانند موسسـه فرانهوفر مسـتقر در آلمان ضروری اسـت.
●بازخـورد ذینفعـان نشـان از عملکـرد درسـت شـهر دارد ،امـا بایـد فعالیـت هـای خـود را بهبـود بخشـد .یکـی از
زمینه های تمرکز وجود مشـوق ها و توانایی دریافت بودجه برای عملیات و گاهی اوقات تجهیزات اسـت ،اما
بـرای فضا/سـاختمان ضـروری نیسـت .شـهر مـی توانـد از طریـق مشـارکت یا تسـهیل در یافتن فضـای موردنظر،
نقـش موثـری داشـته و یـا انگیـزه هایـی بـرای ایجـاد فضای جدیـد مرتبط با اهـداف عملکـردی ایجاد کند.
●در نهایـت ،فرصـت فـوق العـاده ای بـرای تجـاری سـازی محصوالت/فنـاوری و افزایـش صـادرات از این بخش
وجود دارد.
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فرصت های فناوری پاک
ویژگــی هــا :همیلتــون پیشــرو تولیــد اســت کــه بــر پایــداری و انــرژی ســبز کــه منجــر بــه ظهــور بخــش
فنــاوری پــاک شــده اســت تمرکــز مــی کنــد .تعــداد فــراوان امکانــات تحقیقاتــی همیلتــون ،زنجیــره تأمیــن
تجــاری رو بــه رشــد فنــاوری پــاک ،منابــع نهــادی قــوی بــرای آمــوزش و مشــوق هــا مزیــت رقابتــی ارائــه مــی
دهنــد .همیلتــون نیــز موقعیــت خوبــی دارد (بــا توجــه بــه موقعیــت آن در انتاریــو) زیــرا ایــن اســتان محــل
اســتقرار بیــش از  25درصــد از شــرکت هــای فنــاوری پــاک کانــادا اســت کــه  250میلیــون دالر در پنــج ســال
آینــده بــرای توســعه بیشــتر ایــن بخــش در نظــر گرفتــه شــده اســت.
زیرمجموعه های هدف و حوزه های تمرکز :تحقیقات عمدتا در زمینه های کلیدی زیر انجام می شود ،که باید
حوزه تمرکز همیلتون برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد:
●استفاده کارآمد از انرژی  -به عنوان مثال فناوری شبکه هوشمند
●ذخیره سازی انرژی و انرژی سازگار با محیط زیست
●منابع و بهره وری مواد :به عنوان مثال فرآیندهای کارآمد از نظر مواد ،فناوری مقطعی و مصالح جدید.

●سـال  2014چهارمیـن سـال مشـارکت همیلتـون بـا اتحـاد فنـاوری پـاک انتاریـو و جـذب سـرمایه گـذاری
مسـتقیم خارجـی در بخـش انـرژی تجدیدپذیـر بـود.
●همچنیـن یـک برنامـه تحقیقاتـی بـرای بررسـی پیشـنهادات ارزش افـزوده ،شناسـایی شـکاف هـا و چشـم
اندازهای آینده این بخش در نظر گرفته شـده اسـت که به اسـتراتژی سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی شـهر
کمـک مـی کند
●همیلتـون همچنیـن مشـارکت در اتحادیـه اجتماعـات خـودرو انتاریـو را در سـال  2013بـا تمرکـز بـر فنـاوری
هـای در حـال پیشـرفت سـریع (بـه ویـژه فنـاوری هـای سـبز) اغـاز کـرد .ایـن سـازمان تلاش مـی کنـد تجـارت و
سـرمایه گـذاری جدیـدی را بـه سـمت اسـتان سـوق دهـد.
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کنفرانس های اصلی 2015/2014
●ماموریت تجاری فناوری های پایدار در مکزیک ( 22تا  26سپتامبر )2014
●انجمن انرژی تجدید کارائیب ( 6تا  8اکتبر  ،)2014میامی
●المیویل ،نمایشگاه بین المللی فضای باز ،نمایشگاه تجاری روشنایی عمومی ( 2تا  4ژوئن  ،2015فرانسه

نرخ پایین تسهیالت  -هزینه پایین عملیات تجاری
شــرکت  Horizon Utilitiesبــا ارائــه یکــی از پاییــن تریــن نــرخ هــا در انتاریــو ،بــه شــرکت هــا مزیــت رقابتــی
داده و در کاهــش هزینــه هــای عملیــات هــا بــه شــرکت هــا در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت کمــک مــی کنــد

هزینه های پایین استارت آپ های مشاغل نوظهور" :برنامه ارتباط با مشتری"  Horizon Utilitiesهزینه های
اســتارت آپ ها را برای شــرکت ها از طریق  2نوع نوآوری صنعتی کاهش داده تا به نوســازی تجارت ها کمک
کند .مزیت بیشــتر هزینه پایین یا رایگان بودن ســاخت و ســاز اســت .همچنین  Horizonتنها ابزاری است با
پایگاه داده ای که موجودی ســاختمان خالی را با دارایی های مفید و متعلق به مشــتری در امالک ترکیب می
کند .مزیت این اســت که شــرکت ها می توانند جســتجوی امالک را به مکان هایی با تجهیزات برقی و دارایی
های مشتری محدود کنند.

اهداف جغرافیایی
●انتاریو/کبک
●ایاالت متحده (کالیفرنیا ،ماساچوست ،نیوجرسی ،پنسیلوانیا)
●اروپا (آلمان ،اسکاندیناوی ،فرانسه)
● آسیا (چین ،ژاپن ،کره)
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انتخاب رهبران صنعت:
دســتگاه های انتقال انرژی ،شــرکت برق کره ،شــرکای محصوالت شرکتی با مســئولیت محدود ،شرکای انتقال
انرژی

نتیجه گیری
●همیلتـون در مسـیر درسـتی قـرار داشـته و بایـد مشـارکت خـود را بـا  OACAو  OCTAهمـراه بـا تحقیقـات
بیشـتر در مـورد نقـش همیلتـون در آینـده فنـاوری پـاک ادامـه دهـد
●بـا توجـه بـه موقعیـت اسـتراتژیک و منابـع فـراوان ،هـم از نظـر کارکنـان ماهـر و هـم از نظـر امکانـات اولیه،
همیلتـون ایـن فرصـت را دارد کـه بـه قطـب تعالـی محیطی و نوآوری در جنوب غربی انتاریو تبدیل شـود .منابع
فـوق بایـد بـا نهادهـای آموزشـی شـهر همکاری کرده تا تاثیر بیشـتری داشـته باشـند.
●نیاز به سـازماندهی شـهر یعنی دید روشـن و اراده سیاسـی مطابق با چارچوب ذهنی مشـترک نقش مهمی
در دستاوردهای این بخش دارد.
●حضور بیشتر در بازار برای این بخش ضروری است
●ماننـد توصیـه بـرای سـایر بخـش هـای دانـش بنیـان ،شـهر مـی توانـد از طریـق مشـارکت نقـش مهمـی ایفا
کـرده ،مشـوق هایـی ایجـاد کـرده و زمینـه را بـرای یافتـن فضـا (ایجـاد فضایـی جدیـد بـرای شـرکت هایـی کـه بـه
دنبـال سـرمایه گـذاری در بخـش فنـاوری پـاک هسـتند) ،آمـاده کنـد.
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فرصت های تولید پیشرفته
مشخصات :همانطور که دیلویت در گزارش "تولید پیشرفته" اشاره کرده است؛ تاثیر بخش بر صنعت همیلتون
را نباید دست کم گرفت.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن صنعــت بــا ســود ســاالنه  12میلیــارد دالر ،معــادل  4درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی
انتاری ــو و  85000ش ــغل ب ــه اقتص ــاد انتاری ــو کم ــک م ــی کن ــد .در حالــی ک ــه بس ــیاری همیلت ــون را فق ــط
ب ــا تولی ــد ف ــوالد م ــی شناس ــند ،ای ــن بخ ــش از کنت ــرل ع ــددی رایان ــه ای در تولی ــد یکپارچ ــه رایان ــه ای،
روباتی ــک ،سیس ــتم ه ــای اتوماس ــیون و بینایــی ،و همچنی ــن روش ه ــای پیش ــرفته مانن ــد تولی ــد ن ــاب
اس ــتفاده م ــی کن ــد.
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زیرمجموعه های هدف و حوزه های تمرکز
ایــن بخــش وســیع اســت .تمرکــز همیلتــون بــه تقاضــای بــازار بســتگی دارد کــه متــرادف تحقیقــات پیشــرو
بــا توجــه بــه پیشــینه همیلتــون و توانایــی مطابقــت بــا ایــن تقاضــا اســت .اکونومیســت هــا تولیــد را
"ســومین انقــاب صنعتــی" نامیــده انــد ،کــه هــم اکنــون بــه ســمت دیجیتالــی شــدن پیــش رفتــه و فنــاوری
هــای جدیــد نیــز در حــال اســتفاده هســتند ،از جملــه نــرم افزارهــای پیشــرفته ،مــواد ،روباتیــک ،فرآیندهــا
و طیــف وســیعی از خدمــات مبتنــی بــر وب .در حالــی کــه کارخانــه در گذشــته بــر اســاس تولیــد انبــوه
محصــوالت یکســان بــود ،کارخانــه هــای آینــده بــه طــور فزاینــده ای روی فرآیندهــا و محصــوالت جدیــد
متمرکــز خواهنــد شــد:
●تولید افزودنی به عنوان مثال چاپ سه بعدی و چاپ زیستی
●فناوری نانو
●زیست شناسی مصنوعی و مهندسی ژنتیک

فعالیت های همیلتون
شهرداری اخیراً مطالعه ای در زمینه "تولید پیشرفته" برای بررسی تأثیر بخش بر صنعت همیلتون انجام داده
بود .رویدادهای اصلی که شهرداری قصد داشت در سال  2014در آنها شرکت کند عبارتند از:

●نمایشگاه فناوری تولید کانادا2014 -
مرکز انرژی مســتقیم ،تورنتو  19-تا  22اکتبر ،که مهندســی طراحی ،نگهداری محصوالت و خدمات پشــتیبانی
صنعتــی را به نمایش گذاشــت .این نمایشــگاه بســتری بــرای ارائه جدیدترین ایده هــا و روش ها برای طراحی
محصوالت جدید ،حفظ عملیات ها و پیشی گرفتن از رقباست
●کنفرانس در نمایشگاه بین المللی فناوری تولید2014 -
شیکاگو 8 ،تا  13سپتامبر  .2014این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های تجاری صنعتی در جهان است،
بــا بیــش از  1900غرفــه دار و  100000بازدید کننده و هر دو ســال یکبار در ســپتامبر در مک کورمیک ،شــیکاگو
برگزار می شود.
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شرکای سرمایه گذار عبارتند ازAPMA :؛ CME؛ EMC؛MEDEI

اهداف جغرافیایی
●انتاریو ،کبک و آلبرتا
● ایاالت متحده  -نیویورک ،ایندیانا ،ایلینوی ،پنسیلوانیا
● اروپا  -آلمان  ،انگلستان ،ایتالیا ،اسکاندیناوی ،فرانسه
● چین و ژاپن

رهبران صنعت
زیمنس شــوایز  ،AGبوئینگ ،شــرکت هیوندا ،شــرکت یونایتد تکنولوژی ،پوســکو ،شــرکت کاترپیالر ،شــرکت
الکهید مارتین ،جانسون کنترلز

نتیجه گیری
●بخـش تولیـد پیشـرفته در همیلتـون یـک فرصـت رشـد قابـل توجه برای شـهر اسـت .همیلتـون از موقعیت
خـود در یـک منطقـه بـه سـرعت در حـال رشـد و رقابتـی سـود مـی بـرد که منجر به دسترسـی آسـان به یـک بازار
گسـترده مـی شـود .علاوه بـر ایـن ،بـازار صنعتـی رو به رشـد و چشـم انداز مثبـت تولید ،به جذابیـت این بخش
کمـک کـرده انـد .ایـن پتانسـیل در پیشـبرد این بخش نقـش مهمی دارد.
●از طریـق مشـارکت هایـی ماننـد گـروه سـرمایه گـذاری همیلتـون یـا شـورای جهانـی همیلتـون ،همیلتـون
مـی توانـد در ایجـاد گـروه هـای ویـژه کـه مـی تواننـد در سـرمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی و جـذب مشـاغل در
زیرمجموعـه هـای خـود نقـش موثـری داشـته باشـند ،پیشـرو باشـد .و ممکـن اسـت از جـذب این شـرکت ها به
منظـور اسـتفاده از مشـوق هـای منطقـه ای ،بـه ویـژه صنـدوق تولیـد پیشـرفته جلوگیـری شـود
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●مشـابه توصیـه بـرای سـایر بخـش هـای دانـش بنیـان ،ذینفعـان نیـاز شـهر را بـرای ایفـای نقـش اساسـی از
طریـق مشـارکت ،ارائـه مشـوق و تسـهیل در یافتـن یـا ایجـاد فضـای جدیـد برای شـرکت هایی که قصد سـرمایه
گـذاری در تولیـد پیشـرفته دارنـد ،بیـان کـرده انـد .برخـی اوقـات پشـتیبانی از عملیـات و تجهیـزات امـکان پذیر
اسـت ،کمبـود کمـک هـای بالعـوض و پشـتیبانی بـرای یافتـن فضـای مناسـب عملیـات ها احسـاس می شـود.
●شـبکه هـای قـوی دیاسـپورا بـرای ایـن بخـش وجـود دارد .معرفـی ایـن شـبکه هـا بـه دیگـران در زمینـه یـا
شـرایط مشـابه کمـک مـی کنـد تـا موفقیت همسـاالن خود را بررسـی کـرده و ثانیاً یک فرصت تجـاری بزرگ برای
سـرمایه گـذاران و کارآفرینـان مهاجـر اسـت.
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فرصت های تجارت کشاورزی و فرآوری مواد غذایی
ویژگی ها:
مطالعــه ای در ســال  2014نشــان داد کــه مشــاغل کشــاورزی ســاالنه  900میلیــون دالر فعالیــت اقتصــادی
بــرای اقتصــاد شــهر همیلتــون ایجــاد مــی کننــد .عــاوه بــر ایــن ،تنــاژ کشــاورزی حمــل شــده از طریــق بنــدر
همیلتــون بیــن ســال هــای  2008و  2012دو برابــر شــده و بــه بیــش از  1.6میلیــون تــن رســیده اســت .از
ســال  ،2013محصــوالت کشــاورزی  16درصــد از صــادرات و واردات بــه داخــل و خــارج از بنــدر را تشــکیل
داده ،در حالــی کــه ایــن میــزان در ســال  2009کمتــر از  10درصــد بــود .ایــن رونــد و برنامــه بلنــد مــدت
حفــظ کشــاورزی یــک جــزء کلیــدی بــرای تامیــن مــواد اولیــه و مــواد تشــکیل دهنــده خوشــه فــرآوری مــواد
غذایــی اســت .توصیــه هایــی کــه بعــداً در ایــن زمینــه ارائــه خواهــد شــد بــرای تکمیــل و گســترش ایــن
دســتورالعمل هــا از دیــدگاه ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی ضــروری هســتند.

زیرمجموعه های هدف و حوزه های تمرکز:
●بخـش هـا و شـرکت هـای متقاضـی آب ،یکـی از حـوزه هـای مـورد توجـه همیلتـون اسـت کـه دلیـل آن
نزدیکـی بـه دریاچـه انتاریـو اسـت .ایجـاد ظرفیـت کافـی بـرای ایـن حـوزه مهـم اسـت .تمرکـز فعلی ایـن صنعت،
فـرآوری ،تولیـد غـذا و نوشـیدنی بـوده اسـت .ایـن بخـش یکـی از اهـداف اصلـی اسـتان اسـت .انتاریـو دومیـن
حـوزه قضایـی فـراوری مـواد غذایـی و نوشـیدنی در آمریـکای شـمالی اسـت .موقعیـت اسـتراتژیک همیلتـون در
انتاریـو دسترسـی بـه  450میلیـون مصـرف کننـده ثروتمنـد را از طریـق قـرارداد تجـارت آزاد آمریـکای شـمالی
فراهـم مـی کند

●یکـی از مزایـای کانـادا قیمـت قنـد اسـت کـه صنایـع قنـادی و نانوایـی و نوشـیدنی را بـه یـک هـدف بالقـوه
تبدیـل کـرده اسـت (فـررو در برنتفـورد).
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●همیلتـون همچنیـن نقـاط قـوت زیـادی در صنعـت فـرآوری گوشـت دارد .ادغـام اخیـر برگـر کینـگ و تیـم
هورتـون نمونـه بـارز و نتیجـه کاهـش نـرخ مالیـات بـر شـرکت هـا اسـت کـه بایـد بـه عنـوان یک مزیـت رقابتی
بـرای شـرکت هـای مسـتقر در کانـادا معرفـی شـود.
●یکـی از موضوعـات مطـرح شـده ایـن اسـت کـه صنایـع غذایـی اغلـب نیـروی کار مهاجـر را اسـتخدام کـرده و
دسترسـی بـه ایـن منبـع از جوامـع مسـتقر در منطقـه بـزرگ تورنتـو مزیت کلیـدی برای همیلتون محسـوب می
شود.
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فعالیت های همیلتون
همیلتــون بخشــی از خوشــه غذایــی انتاریــو اســت بــا ســه شــریک دولــت اســتانی و فــدرال ،کــه ســاالنه
در  3یــا  4نمایشــگاه غذایــی بــرای بررســی و ایجــاد ارتبــاط بــا نهادهــای فــوق شــرکت مــی کنــد .هــدف ایــن
مشــارکت معرفــی انتاریــو بــه عنــوان نقطــه ورود بــه بازارهــای آمریــکای شــمالی بــا هــدف تمرکــز بــر شــرکت
هــای غذایــی آمریکایــی اســت کــه هــدف آنهــا گســترش خدمــات غذایــی و تجــارت خــرده فروشــی مــواد
غذایــی در کاناداســت.
همیلتــون همچنیــن با وزارت کشــاورزی و غذا و وزارت امور روســتایی همکاری کــرده و به دنبال راه هایی برای
تبدیل انتاریو به مکانی بهتر برای تجارت ،افزایش رقابت از طریق نوآوری و رشد بازار در داخل و خارج از کشور
است.
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یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده در گفتگو با سهامداران ،آمادگی همیلتون برای سرمایه گذاری در سایت
های در دســترس بود .در صورت نیاز شــهر باید ظرفیت کافی داشــته باشــد .این فرصت برای اراضی نزدیک به
فرودگاه و مناطق نزدیک به پارک تجاری جنوب رد هیل وجود دارد که در حال حاضر با مشکالت سرویس دهی
روبرو است ،که باید زودتر برطرف شود تا این مناطق به راحتی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرند.

●کنفرانس های مهم 2015/2014
 28 -25ᵒژوئن  ،2014سائوپائولو ،برزیل
ᵒنمایشگاه شیرینی و تنقالت ( 20تا  22مه  ،)2014شیکاگو
ᵒنمایشگاه غذا  21( IFT14تا  24ژوئن) ،نیواورلئان
ᵒمـواد اولیـه بهداشـتی اروپـا ،مـواد طبیعـی و تغذیـه  +راه حـل هـای سلامتی ( 2تـا  4دسـامبر )2014
آمسـتردام ،هلنـد
ᵒنمایندگی تجارت غذا و نوشیدنی در کاستاریکا و پاناما ( 26تا  30ژانویه) ،در 2015

اهداف جغرافیایی:
اهداف جغرافیایی زیر بر اساس حوزه تمرکز  OFCاز سه سال مشخص شده اند:
●میانه غربی و جنوب غربی ایاالت متحده (کالیفرنیا ،تگزاس ،مینه سوتا ،آیووا ،نبراسکا ،پنسیلوانیا)
●اروپای غربی (انگلستان ،هلند ،آلمان ،فرانسه ،اسپانیا)
●آمریکای التین (در درجه اول برزیل ،پس از آن کشورهای دیگر)
●انتاریو و غرب کانادا
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نتیجه گیری
●خریـد ابـرو فـود از  Olivieri Pastaو خریـد گروپـو بیمبـو از کانـادا بـرد نشـان مـی دهـد کـه بخـش کشـاورزی
و فرآوری مواد غذایی همیلتون اولویت سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی اسـت .موقعیت ،در دسـترس بودن
زمیـن و نیـروی کار ارزان و ماهـر باعـث جـذب سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی شـده اسـت.
●شـهر بایـد فعـال بـوده و بـا شـرکت های جغرافیایی مورد نظر مشـارکت داشـته باشـد تا موفقیـت های اخیر
را نشـان داده کـه بـه نوبـه خـود باعـث افزایش سـرمایه گذاری ها می شـود.
●حمایـت بیشـتر دولـت از ایـن بخـش بایـد نتایـج مثبتـی بـه همـراه داشـته و بـه رشـد شـرکت هـای غذایـی
اروپـا کـه قصـد سـرمایه گـذاری در آمریـکای شـمالی دارنـد کمـک کنـد.
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فرصت های بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و رسانه های دیجیتال
مشخصات:
بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات انتاریــو بــه ســود بیــش از  13.6میلیــارد دالر تحقیــق و توســعه
ســاالنه در بخــش صنعــت و دانشــگاه در زمینــه هــای مختلــف از جملــه پهنــای بانــد ،ماهــواره ،تلفــن همــراه،
ارتباطــات بــی ســیم و خدمــات الکترونیکــی نســل بعــدی کمــک کــرده اســت .همیلتــون در انتاریــو و کانــادا
موقعیــت خوبــی دارد زیــرا کمتریــن هزینــه  G7در بخــش هــای تحقیــق و توســعه از آن کاناداســت (حــدود
 15.8%کمتــر از میانگیــن ایــاالت متحــده) .عــاوه بــر ایــن ،همــراه بــا برنامــه هــای تحقیــق و توســعه
فــدرال ،برنامــه مالیاتــی تحقیــق و توســعه انتاریــو مــی توانــد هزینــه پــس از مالیــات هــر  100دالر تحقیــق
و توســعه را بیــن  61تــا  37دالر کاهــش دهــد .همیلتــون بــر اســاس ارتبــاط بــا اســتودیوهای انیمیشــن
کامپیوتــری انتاریــو و شــبکه رســانه هــای دیجیتــال کانــادا وارد ایــن حــوزه شــده اســت.

زیرمجموعه های هدف و حوزه های تمرکز:
شــهرهایی مانند تورنتو ،کیچنر و واترلو اخیرا در جذب شــرکت های چند ملیتی در این بخش موفق بوده اند.
بر اســاس تجربیات ،همیلتون باید بر روی مســتاجران لنگر تمرکز کند که به توســعه یک خوشــه بزرگتر کمک
می کند .مسکن موفق شهر تورنتو در یوبی سافت در کارخانه قدیمی جنرال الکتریک ،موفقیت واترلو در بلک
بری ،و فیس بوک و گوگل در کیچنر نمونه های عالی هستند.
بعید اســت که همیلتون چنین شــرکت هایی در ردیف  1را مســتقر کند ،و باید بر روی مجموعه شــرکت های
ردیف  2تمرکز کنند (مســتاجران لنگر و آنها را در هســته شــهر مســتقر کنند که با دیگر اهداف سیاست شهر
همخوانی دارد).
زیرمجموعــه هــای بالقــوه فناوری اطالعات و ارتباطات که همیلتون می تواند بر آنها تمرکز کند شــامل تولید،
عمده فروشی ،خدمات نرم افزاری و رایانه ای و خدمات ارتباطی است.
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زیرمجموعه های هدف و حوزه های تمرکز:
زیر شاخه های بالقوه رسانه های دیجیتال تعاملی عبارتند از:
●زیـر مجموعـه هـای متمرکـز بـر رسـانه هـای دیجیتـال تعاملـی ماننـد پـس تولیـد SFX ،و انیمیشـن ،ارائـه
دهنـدگان اطالعـات تجـاری اینترنتی-آنالیـن
●زیرمجموعـه هـای مرتبـط بـا رسـانه هـای دیجیتـال تعاملـی ماننـد توسـعه دهنـدگان وب سـایت  /راه حـل
الکترونیکـی ،سـخت افـزار  /نـرم افـزار -کاربـران پکیـج هـای کاربـردی ،پـردازش داده هـا-ورود  /دیجیتالی سـازی
 /فشـرده سـازی ،ارائه دهنده خدمات اینترنت سـی دی ،دیسـک یا دی وی دی -سـی دی از پیش ضبط شـده،
خدمـات طراحی-گرافیـک ،آمـوزش کامپیوتـر و سـایر مـوارد

با توجه به موفقیت های اخیر شــرکت هایی مانند پایپ الین اســتودیو ،می توان شــرکت های
مشابه را به عنوان مستاجر لنگر برای توسعه خوشه صنعت جذب کرد.

پایپ الین اســتودیو در همیلتون ( 30دقیقه تا غرب تورنتو) واقع شــده اســت و نه تنها از سیســتم اعتبار
مالیاتــی اســتانی  /فــدرال ســود می برد ،بلکه به دلیــل افزایش اعتبارات مالیاتی (پــاداش منطقه ای) که برای
اکثر استودیوهای کانادایی در دسترس نیست سودمند است .همیلتون باید این موضوع را برای سایر سرمایه
گذاران بالقوه مشخص کند.

فعالیت های همیلتون
همیلتون در ســال  2014در گردهمایی رســانه های تعاملی انتاریو – ســیگ گراف در ونکوور شــرکت کرد .این
کنفرانس شــامل یک نمایشــگاه تجاری ســه روزه است که صدها غرفه دار را از سراسر جهان جذب کرده است.
این رویداد فرصت هایی برای مشاهده فناوری های نوظهور و همکاری های خالقانه فراهم می کند.
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اهداف جغرافیایی :انتاریو (منطقه بزرگ تورنتو)
●ایاالت متحده (کالیفرنیا)
●آمریکای جنوبی – برزیل (سریع ترین منبع در حال رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی)

نتیجه گیری
●در حالی که شـهرداری های کیچنر/واترلو (و دیگر نقاط انتاریو) رقابت شـدیدی در این بخش
دارند ،مطمئناً همیلتون باید با هدف قرار دادن شـرکت های درجه  2در زیربخش های مشـخص
شـده ،به پیشـرفت بیشـتر در این صنعت ادامه دهد

نتیجه گیری های مهم
شــهر همیلتون موقعیت بســیار خوبی برای رقابت در ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی دارد .شهر از موقعیت
رقابتــی یعنــی نزدیکــی به شــبکه حمل و نقل ســود برده و به مــرور زمان قادر به تامین بخش های وســیعی از
اراضی خالی پارک های صنعتی و تجاری خواهد بود که در منطقه بزرگ تورنتو یک مزیت فوق العاده محسوب
می شود .کاهش ازدحام و صرفه جویی در زمان سفر یک مزیت عمده در رقابت برای سرمایه گذاران توزیع و
زنجیره تامین است.
بــا توجــه بــه مصاحبــه هــای انجــام شــده ،همیلتــون تــا حــدودی از مشــکل چشــم انــداز رنــج بــرده و بســیاری
از مزایــای منحصــر بــه فــرد و رقابتــی در ســرمایه گــذاری هــای بالقــوه بــه خوبــی درک نمــی شــوند .ایــن
مــوارد شــامل چشــم انــداز رشــد در اطــراف فــرودگاه و در جنــوب رد هیــل ،انــدازه ،اهمیــت و رشــد بالقــوه در
بنــدر همیلتــون و فنــاوری پیشــرفته و چشــم انــداز رشــد بــرای صنعــت علــوم زندگــی اســت .ماننــد بســیاری
از جوامــع دیگــر در منطقــه بــزرگ تورنتــو ،موانــع بروکراتیــک و نظارتــی ،از جملــه تأخیــر در مجــوز توســعه،
همچنــان باقــی اســت .اســتفاده از ایــن نقــاط قــوت و رفــع نقــاط ضعــف عنصــر مهــم اســتراتژی ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی خواهــد بــود.
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طرح های ابتکاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی همیلتون و موفقیت های این طرح
همیلتــون در حــال حاضــر برنامــه هــا و فعالیــت هــای حفــظ و گســترش تجــارت بــرای جــذب و ســود ســرمایه
گــذاری انجــام مــی دهــد .همانطــور کــه در گــزارش اســتراتژی توســعه اقتصــادی همیلتــون 2015-2010
مشــخص شــد ،همیلتــون ابتــکارات متعــددی بــرای حفــظ و گســترش تجــارت هــا بــا جــذب ســرمایه گــذاری
مســتقیم خارجــی بــه عنــوان یکــی از اهــداف کلیــدی انجــام داده اســت .ایــن فعالیــت هــای تولیــدی منجــر
بــه ســرمایه گــذاری موفــق شــده اســت و بــه شــهرت شــهر بــه عنــوان یــک مــکان رقابتــی بــرای ســرمایه
گــذاری مســتقیم خارجــی در منطقــه بــزرگ تورنتــو کمــک مــی کنــد.

ابتکارات فعلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی -فراخوان همیلتون
از آنجــا کــه  80درصــد از رشــد همیلتــون بــه تجــارت هــای فعلــی اختصــاص دارد ،طــرح ابتــکاری حفــظ
تجــارت هــا کــه شــامل مصاحبــه بــا ذی نفعــان تجــاری همیلتــون مــی شــود منطقــی اســت .بــه همیــن
دلیــل ،برنامــه "فراخــوان همیلتــون" بــه عنــوان وســیله ای بــرای ارزیابــی و پاســخگویی بــه نیازهــا ،فرصــت
هــا و روندهــای جامعــه تجــاری اجــرا شــد .از داده هــای جمــع آوری شــده بــرای اهــداف زیــر اســتفاده مــی
شــود:

●مشـخص کـردن بخـش هـای اصلـی و زنجیـره هـای تامیـن ،اسـتراتژی متمرکـز بـر بخـش هـای اصلـی وجـه
تمایـز همیلتـون بـا دیگـر شهرهاسـت
●شناسـایی شـکاف هـا و فرصـت هـای سـرمایه گـذاری جدیـد ،بازخـورد سـازنده در مـورد ضعـف هـای بالقـوه
فرصتـی بـرای بررسـی ایـن مشـکالت فراهـم مـی کنـد.
●مشـخص کـردن شـرکت هـای مـادر بیـن المللـی و تماس هـای تجاری ،روابط موجود (بین شـرکت ها و افراد)
بـه سـرمایه گـذاری های جدید در همیلتـون کمک می کند.
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پنجــره واحــد کــه در طبقــه اول شــهرداری واقــع شــده اســت خدمــات و منابــع رایــگان را در اختیــار مشــاغل
موجــود ،ســرمایه گــذاران جدیــد یــا کارآفرینــان بــرای مــکان یابــی یــا توســعه مشــاغل خــود ارائــه مــی دهــد.
هــدف ایــن خدمــات کمــک بــه مشــتریان بــرای صرفــه جویــی در وقــت و هزینــه و تصمیــم گیــری آگاهانــه
بــا اســتفاده از تمــام منابــع موجــود اســت .در حــال حاضــر ،پنجــره واحــد ســه نــوع خدمــات زیــر را ارائــه مــی
دهد:
●خدمـات تسـهیل تجـارت -بـه مشـتریان در طـول فراینـد شـهرداری کمـک کرده و تضمین می کنـد که تمامی
شـرایط و فرایندها اجرا می شـوند.
●کمـک بـه تجـارت هـای خـرد -دسترسـی بـه مشـاورین تجـاری کـه در برنامـه هـای بازاریابـی ،مشـاوره مالـی ،و
مشـاوره حقوقـی خدمـات پشـتیبانی ارائـه مـی دهنـد را فراهـم مـی کنـد.
●خدمات صدور مجوز تجارت -ارائه خدمات مربوط به فرایند ها و شرایط صدور مجوز به مشتریان
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طرح های ابتکاری فعلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی -کاربردهای فناوری
در حالــی کــه سیاســت مرتبــط بــا ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی بســیار مهــم اســت ،کارکنــان توســعه
اقتصــادی بــه ارتبــاط از طریــق رســانه هــای تکنولوژیکــی توجــه دارنــد .بــر ایــن اســاس ،پروفایــل هــا در
ایــن ســایت هــای نتورکینــگ ایجــاد شــده انــد :فیــس بــوک (بیــش از  500طرفــدار) ،توییتــر (بیــش از
 6200دنبــال کننــده) ،لینکدیــن (بیــش از  150اعضــای گــروه) ،یوتیــوب (بیــش از  100مشــترک) ،اینســتاگرام
(بیــش از  500دنبــال کننــده) ،ســرمایه گــذاری در تلویزیــون همیلتــون (بیــش از  300کلیــپ) .عــاوه بــر
ایــن ،ســه برنامــه تلفــن همــراه زیــر ایجــاد شــده اســت:
●ابـزار انتخـاب سـایت -بـه سـرمایه گـذاران ،کارگـزاری هـا ،آژانـس هـا ،و طرفیـن خصوصی این فرصـت را می
دهـد تـا اطالعـات فعلـی را در مـورد لیسـت امالک بررسـی کنند.
●برنامـه  -HABIAبـه بازدیدکننـدگان و فروشـندگان در هـر یـک از مناطـق بهبـود تجـارت کمـک مـی کنـد تا به
نقشـه ،دسـتور العمل ها ،و تقویم رویدادها دسترسـی داشـته باشـند.
●برنامـه مشـارکت دانشـجویان -هـدف ایـن برنامـه دانشـجویان اسـت مخصوصـا دانشـجویانی کـه بـه تازگـی
وارد همیلتـون شـده انـد تـا بتواننـد اطالعاتـی در مـورد همیلتـون کسـب کننـد.
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موارد زیر معامالت انتخابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در همیلتون ،مابین سال های  14-2013هستند:
● ،AZZبزرگتریـن گالوانیـزه کننـده آمریـکای شـمالی و ارائـه دهنـده پیشـرو محصـوالت و خدمـات تخصصـی
اسـت که برای پشـتیبانی از کاربردهای صنعتی ،هسـته ای و الکتریکی طراحی شـده اسـت AZZ .در همیلتون
واقـع شـده ،بـا مسـاحت  80000فـوت مربـع و ایجاد  50شـغل
●شـرکت بیـن المللـی توشـیبا بـا کسـب مجـوز تکنولـوژی التـرا واقـع در پـارک تجاری اسـتونی کریـک فعالیت
هـای خـود را در همیلتـون توسـعه داد .ایـن مرکـز  50000فـوت مربعـی  40کارمنـد دارد و قصـد دارد نیـروی کار
را در سـال هـای آینـده  2برابـر کنـد.
●گروپـو بیمبـو ،یکـی از بزرگتریـن شـرکت هـای تولید نان (از مکزیک) مجـوز کانادا را با پرداخت  1.83میلیارد
دالر کسـب کـرد .توسـعه گروپـو بیمبـو در بـازار کانـادا فـوق العـاده اسـت کـه  385000فوت مربع فضا اشـغال و
 300نفر را اسـتخدام کرده اسـت.
●ابرو فود اسـپانیا مجوز اولیویر فود را به قیمت  120میلیون دالر کسـب کرد .اولیویر تحت نظارت شـرکت
ابرو فعالیت کرده و کارخانه پاسـتای همیلتون تقریبا  180نفر را اسـتخدام می کند.
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فرانهوفر
مرکــز پــروژه فرانهوفر برای مهندســی پزشــکی و تولید پیشــرفته مشــارکت بیــن بزرگترین ســازمان تحقیقات
کاربردی اروپا و دانشگاه مک مستر را تسهیل می کند.
بســیاری تصــور مــی کردنــد کــه فرانهوفــر بــه دلیــل روابــط تجــاری بــا لنــدن و دانشــگاه وســترن انتاریــو
همــکاری خواهــد کــرد .بــا ایــن حــال ،در نتیجــه شــهرت زیــاد دانشــگاه مــک مســتر در تحقیقــات ســلول
درمانــی ،همــراه بــا  4میلیــون دالر بودجــه اســتانی ،ایــن مشــارکت در همیلتــون انجــام شــد .پیــش بینــی
مــی شــود کــه ایــن پــروژه حداکثــر  100شــغل ایجــاد کــرده و دانشــمندان و محققــان برجســته ای را از
سراســر جهــان جــذب کنــد.
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استراتژی  -3مرحله ای برای موفقیت همیلتون
مرحله اول -بازبینی گزاره ارزش
●افزایش آگاهی از همیلتون به عنوان مجموعه ای منسجم از آنتاریو جنوبی.
●افزایش تمایز همیلتون به عنوان مکان برتر برای سرمای گذاریه در تجارت های جدید
●تسـهیل فراینـد تصمیـم گیـری در مـورد انتخـاب مـکان :اهـداف بالقـوه مـی توانند سـرمایه گذاری را شـروع
کنند

مرحله دوم -افزایش تولید ناب
●هـدف قـرار دادن بخـش هـای درسـت در مـکان هـای درسـت -هماهنگـی مناطـق مـورد نظـر بـا تغییـر ترکیب
بخـش و مزایـای رقابتی شـهر
●تمرکز عمدتا بر صادرات از شرکت های موجود و سپس سرمایه گذاری مستقیم خارجی از خارج کانادا
●استفاده کارآمد و موثر از منابع

مرحله سوم :تضمین آمادگی سرمایه گذاری
●تضمیـن تامیـن اراضـی آمـاده سـاخت و سـاز مخصوصـا بـرای کاربـری وسـیع از جملـه توزیـع ،انبـار ،فـرآوری
مـواد غذایـی و فعالیـت هـای تولیـدی
●رویکرد پیش کنشگر و منسجم برای بررسی و ایمن سازی سرمایه گذاری و تسهیل دریافت مجوزها
●ارائه خدمات پس از فروش برای تضمین سازگاری با شهر و استفاده از دیگر فرصت ها

