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سرمایه گذاري مسقیم خارجی و آزادي اقتصادي در  شناسایی تاثیر
 1994-2004کشورهاي منتخب 

  
  چکیده

  
 روي رشـد اقتـصادي بـا اسـتفاده از مـدل      رمقاله به برسی تأثیر آزادي اقتصادي و سرمایه گذاري مستقیم خارجی ب این  

درآمـد متوسـط و    کشور منتخب که تلفیقی از کشورها با درآمد بـاال،  66 در 2 و سانچز و النداسترم1 هاي ارائه شده توسط بنگوا 
 این مطالعه از دو مدل بهره گیري شـده اسـت در مـدل    در.  پرداخته شده است1999 -2004پایین هستند طی سال ها     درآمد  

اندازه دولت، ساختار قضایی، پول سالم، مبادله تجاري و شاخص ضوابط قـوانین و مقـررات   (اول اثر اجزا شاخص آزادي اقتصادي    
ري مستقیم خارجی، میزان نیروي کار، نرخ تورم و سرمایه گذاري داخلی را بـر  به همراه سرمایه گذا)  کار اعتبار، کسب و نیروي

 شاخص مذکور از شاخص کل آزادي اقتصادي استفاده نموده و اثر پنجروي رشد اقتصادي تحقیق نموده و در مدل دوم به جاي            
جی، سـرمایه گـذاري   ري مستقیم خـار مثبت و معنی دار سرمایه گذا اثر نتایج بیانگر  در مدل اول. این شاخص برسی شده است  

ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و شاخص قـوانین مقـررات اعتبـار، کـسب کـار و      (داخلی و دو جز اصلی آزادي اقتصادي       
بـر رشـد اقتـصادي داراي اثـر     ) انـدازه دولـت  ( همچنین اثر دیگر جز از اجزا آزادي اقتصادي       ،بر رشد اقتصادي است   ) نیروي کار 
پـول سـالم، آزادي   (نیروي کار، نرخ تورم و دو جز باقی مانده از اجـزا آزادي اقتـصادي   . نی دار بر رشد اقتصادي است     منفی و مع  

در مدل دوم اثر شاخص کـل آزادي اقتـصادي، سـرمایه    . بر روي رشد اقتصادي معنی دار نمی باشد) مبادله تجاري با خارجی ها    
رشـد   روي رشد اقتصادي مثبت و معنی دار و نرخ تورم، نیروي کـار بـر روي   گذاري مستقیم خارجی و سرمایه گذاري داخلی بر  

  .اقتصادي اثر معنی داري ندارند
  
  
  

  اري مستقیم خارجی، آزادي اقتصادي سرمایه گذواژگان کلیدي؛
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 مقدمه
ی در صورت فقدان یاکمبود منابع داخلی سرمایه گـذاري بـه کمـک اقتـصاد ملـ      ) FDI(سرمایه گذاري مستقیم خارجی   

 مـی توانـد رشـد و توسـعه     FDIاز ایـن طریـق   . خواهد آمد و شکاف منابع سرمایه و سرمایه گذاري ملی را پوشـش مـی دهـد          
در این راستا کشورها در حال توسـعه کـه   . اقتصادي را متأثر نماید و سرعت رسیدن به توسعه اقتصادي را با افزایش مواجه کند              

از سوي دیگر سـرمایه گـذاري   .  خواهند داشتFDIتمایل بیشتري جهت استفاده از با کمبود منابع مالی داخلی مواجه هستند ،   
مستقیم خارجی از گذشته هاي دور موضوع مورد بررسی اقتصادبین الملل بوده و به خصوص در سالهاي اخیر ؛ که با رشد رو به             

ش موثر سرمایه گـذاري مـستقیم خـارجی    تزاید این نوع منابع سرمایه گذاري و حرکت در مسیر فرایند جهانی شدن اقتصاد، نق       
در فرایند رشد و توسعه اقتصادي و ادغام اقتصادهاي ملی در عرصه جهانی شکل ویژه اي به خـود گرفتـه و بـه مباحـث مهـم و           
موثر در تجارت بین الملل تبدیل شده و جایگاه ویژه اي را میان کشورهاي جهان، به خـصوص کـشورهاي در حـال توسـعه بـه               

به عبارت دیگر سرمایه گذاري خارجی دراقتصاد توسعه یافته جهـان امـروز ، توسـعه   شـرکت      )1382کریمی،(استدست آورده   
هاي فراملیتی جهت ارتقاي رقابت پذیري،کسب سود بیشتر ،دسترسی به بازار کار ارزانتر و رسیدن به بازار مصرف وسـیعتر، بـه                

ن مسأله با پیشرفت سطح تکنولوژي، امکـان انتقـال سـریع سـرمایه و     حضور در مناطق متعدد و داراي مزیت متمایل شده که ای    
  . توسعه تجارت خارجی به میزان قابل توجهی افزایش نشان می دهد

تا کنون رشد سرمایه گذاري مستقیم خارجی بسیار شدید شده و از رشد تجاري پیشی گرفتـه بـه طـوري      1970از دهه   
  ).1380بهکیش،(ات بوده استکه بیش از دو برابر رشد صادرات کاال و خدم

ن ،اعتبـار  آاز سوي دیگر آزادي اقتصادي اساسی ترین رکن سیستم سرمایه داري اسـت از ایـن رو ،صـالحیت و اعتبـار                     
این سیستم هم معایب و محاسنی خواهد داشت ولی به نظر مـی رسـد بـا توجـه بـه           .سیستم سرمایه داري را تایید خواهد کرد        

البتـه شـاید   .زادي انسانها تحقق یابد آنظام یا همان اقتصاد بازار وجود دارد رفاه بیشتري شکوفا شده و   تواناییهایی که درون این     
 طول تاریخ وجود نداشته چنین اقتصادي به هیچکدام از این دو هدف دست نیابد ولی آنچه مسلم است اینکه هیچ جامعه اي در           

  )1384شهنازي ،.(ن بر مبادالت داوطلبانه استوار نباشد د اقتصاد آفته باشد و پایه و بنیازادي دست یاکه به شکوفایی و آ
 اهمیت سرمایه گذاري مـستقیم خـارجی و آزادي اقتـصادي بـراي رسـیدن بـه رشـد              و  فوق مطروحه  با توجه به موارد     

در قـسمت   در قسمت بعدي تعاریف و مفاهیم مقتضی ارائه شـده  . بخش طراحی شده است    هفت  اقتصادي بیشتر، این مقاله در      
موسـسه   در قسمت چهارم توضیحاتی راجع بـه شـاخص آزادي اقتـصادي    ، جهان در ایران وFDIسوم مروري بر جریان ورودي      

در قـسمت  ،در قسمت پنجم مـروري بـر مطالعـات پیـشین     ، و رتبه و جایگاه ایران در جهان از لحاظ آزادي اقتصادي آمده         فریزر
  .شده است نتیجه گیري ذکر ششم ارائه مدل و تخمین مدل و در بخش آخر

  
  مفاهیم و تعاریف

صندوق بین المللی پـول سـرمایه گـذاري مـستقیم     . تعاریف متعددي از سرمایه گذاري مستقیم خارجی ارائه شده است       
سرمایه گذاري مستقیم خارجی ، سرمایه گذاري است که به هدف کسب منافع پایدار : خارجی را به این صورت تعریف می کند        

ري به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذار از این سرمایه گذاري آن اسـت کـه در مـدیریت               در کشو 
 این نوع سرمایه گذاري را این گونه تعریف می کند که سرمایه گـذاري   Unctadهمچنین. بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد

ستلزم یک ارتباط بلند مدت و نشان دهنده منافع پایدار و کنتـرل واحـد   سرمایه گذاري که م« :مستقیم خارجی عبارت است از    
سرمایه گذاري انجـام  (بر واحد اقتصادي مقیم کشور دیگر) سرمایه گذار مستقیم خارجی یا بنگاه مادر      (اقتصادي مقیم یک کشور   

   ).1383داوودي،.(است)شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر
) 1382رجـایی،  (ه اسـت دحدودیت در انتخاب یا عمل تعریـف شـ  ح آزادي به عنوان نبود الزام ، فشار یا مدر لغت، اصطال 

مفهوم آزادي اقتصادي به معناي آزاد بودن افراد در دخل وتصرف،معاوضه، مبادله و واگذاري داراییهاي شخصیشان اسـت کـه از               
آزادي اقتصادي رامعیاري می داند که بر طبق آن افراد آزادنـد بـه     بنیاد هریتیج، ).1385سامتی ، (طریق قانونی به دست آورده اند     

به عقیده طراحانِ شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هـریتیج ،از  ) . 1999جانسون ،(تولید ، توزیع و مصرف کاالها و خدمات بپردازند        
مرتبط با تولید ،توزیع و مـصرف کـاال   است و اقتصاد » نبود الزام ، فشار یا محدودیت در انتخاب عمل       «آنجا که آ زادي به عنوان       

نبود تحمیـل یـا محـدودیت بـر تولیـد ، توزیـع و مـصرف کاالهـا و         «وخدمات می باشد ، می توان آزادي اقتصادي را به صورت     
  ودر یکسو در تعریف دیگري آزادي اقتصادي را به چهار جز اصلی تقسیم می کنند 1،بیچ) 1999جانسون ،(تعبیر کرد » خدمات

  . مرتبط با دارایی که به صورت قانونی کسب شده اند ، تأمین گرددحقوق)1
  . شرکت در مبادالت داوطلبانه در داخل و خارج از مرزها کشور، آزاد باشد)2
  . درحیطه مبادالت افراد ، کنترل هاي دولتی صورت نگیرد) 3
 .دارایی هاي افراد از مصادره دولتی در امان باشند)4
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  جهان و ایرانFDIمروري بر جریان 
 ولـی گرفـت    گذاري مستقیم خارجی به عنوان یک پدیده جهانی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سـده بیـستم پـا     سرمایه

 درصد بـه صـورت اوراق بهـادار انجـام     90 از کل جریان سرمایه گذاري در جهان 1914براي نمونه در سال   . مقدار آن ناچیز بود   
 به عنوان بزرگترین صادر کننده سرمایه محـسوب مـی   انگلستانجهانی اول کشور   جنگ    تا قبل از  ) 1380،  بهکیش(می گرفت   

 (FPI) نظام پولی جهـان شـد و بـه زوال سـرمایه گـذاري در پرتفـوي               رکود بزرگ جهانی موجب فروپاشی     1930شد در سال    
ـ . ی کـاهش یافـت  و جنگ جهانی نیز حجم سرمایه گذاري خارجی به میزان قابل تـوجه   دسال هاي میان    . انجامید  شـروع بـاز   اب

 (OECD)وسـعه  ت، سازمان همکاري هاي اقتصادي و (EC)سازي اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادي اروپا         
 ایجاد شد و بدین ترتیب سرمایه گذاري در اروپا و ژاپـن افـزایش یافـت و بـا           (GATT)و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت        

.  و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدندمالی و افزایش رشد، کشورهاي غربی داراي مازاد سرمایه شدند      گسترش بازارهاي   
 بـه  اسـتقراض   میالدي بحث امپریالیسم مدرن و بحث سلطه کشورها چند ملیتی بر کشورها میزبان ارائه شده و             1970در دهه   

 این رونـد را تـشدید   ،ورهاي صنعتی نیز سیاست هاي پولی کش و1973با افزایش قیمت نفت در سال  .جاي آن مطرح می گردد  
 ن یافت و این امر منجر به بحـران یادر حال توسعه جرکرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهاي       

 مـستقیم خـارجی   ک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاريیبا ایجاد این بحران تحر.  شد1982بدهی ها در سال     
 سـیر صـعودي پیـدا    1991 تا سال 1989ال ستغییر یافت و جریان سرمایه گذاري مستقیم و غیر مستقیم خارجی در جهان از             

 پیمود و از آن به بعـد بـه سـیر    نزولی سرمایه گذاري مستقیم خارجی در جهان سیر 1993 تا سال 1991البته از سال  . می کند 
  .  با کاهش مواجه شد2001که در سال صعودي خود ادامه داد تا این 

  . ی نمودرسسرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران را می توان طی دو دوره قبل و بعد از انقالب ب
 سرمایه گذاري خارجی چندانی در کشور صـورت نگرفتـه و اکثـر قراردادهـاي بیـشتر بـه                  1310تا سال   : قبل از انقالب  

 مقارن بـا تـصویب قـانون    1311 سال به بعد همزمان با تصویب قانون ثبت در کشور و سال صورت اعطا امتیاز بوده است، از این  
 که مقارن بـا ملـی   1330-1334بین سال ها . تجارت نوع دیگر از سرمایه گذاري خارجی به صورت خصوصی در کشور آغاز شد    

ه ثبت رساندن شـرکت هـاي خـود    ی از بشدن صنعت نفت در کشور است به علت ترس از ملی شدن صنایع، شرکت هاي خارج   
 قانون جلب و حمایت از سرمایه هاي خارجی جهت تشویق و ایجاد ضـمانت بـراي    1334امتناع نمودند تا این که در اواخر سال         

که مصادف با دوره آرامش سیاسی در کـشور بـود، سـرمایه      در طی برنامه دوم عمرانی       .سرمایه گذاران خارجی به تصویب رسید     
در سال هاي آغازین برنامـه عمرانـی   .  درصد پس اندازه هاي داخلی بود     25ل توجهی وارد کشور شد که معادل        ی قاب ارجهاي خ 

 در فعالیت ها کشور بود سرمایه هاي قابـل تـوجهی وارد   1339سال که همزمان با ادامه رکود ناشی از بحران     ) 1342-46(سوم  
شـین   جمله تاسیس کارخانه ذوب آهن، کارخانـه تهیـه ابـزار و ما      ولی طی همین برنامه عمرانی طرح هاي مهمی از        . کشور نشد 

.  تولید آلومینیوم و کارخانه پتروشیمی از طریق جلب و مشارکت سرمایه هاي خارجی ایجـاد شـد             آالت، کارخانه تراکتور سازي،   
ل تکنولـوژي بـه کـشور     مورد سرمایه گذاري به منظـور انتقـا  276 جمعاً  1335-57به طور کلی می توان بیان نمود که از سال           

  .  بوده است1353-56 درصد در فاصله 30 و بیش از 1349-57درصد در فاصله سال ها 66انجام شده که حدود 
دوره اول با تغییـرات روي داده در  .  تقسیم می شود 1372 و بعد از سال      1357-72 این دوره به دو دوره       :بعد از انقالب  

قـانون اساسـی نیـز موضـع     .  به زیان سرمایه گذاري ، وام واعتبار خـارجی تغییـر کـرد   جریان قانون ،سیاسی و اجتماعی کشور ،      
 6نامشخصی در قبال سرمایه گذاري خارجی گرفت ،عوامل فوق سبب گردید که جریان سـرمایه گـذاري خـارجی کـه بـیش از           

 برسد و به تـدریج ایـن رقـم    1360ل  میلیارد ریال در سا2 و 1358 میلیارد ریال در سال   4 بود به    1357میلیارد ریال در سال     
 میلیـارد ریـال   15به طوري که طی این دوره بیش از . کاهش یافته و حتی منفی شود، یعنی خروج خالص سرمایه داشته باشید         

  ).1383اسدي،.(خروج ارز محاسبه گردیده است
 تـا  1994 فاصـله سـالهاي    درFDI میلیـون دالر  196 حاکی از ورودي    IFS1آمار و اطالعات منتشر شده در گزارشات        

 میلیـون دالر سـرمایه گـذاري مـستقیم     29به عبارت دیگر طی این مدت به طور متوسط سالیانه       .  به کشورمان می باشد    2000
یعنـی سـهم ایـران از جریـان ورودي     .  قابل قیاس نیـست FDIخارجی در کشور صورت گرفته است که این رقم با ارقام جهانی    

FDI1383ي،مهدو( تقریباً صفراست(  
 در چارچوب قانون جلب و حمایـت  1381الزم به ذکر است که در ایران سرمایه گذاري مستقیم خارجی تا قبل از سال               

به عقیده عده کثیري از کارشناسان ، قانون جلب وحمایت سرمایه هاي خارجی تبیین   . سرمایه هاي خارجی صورت می پذیرفت     
سائل مختلف براي سرمایه گذاري خارجی و تسهیالت مربوطه نبـود و بـه رغـم    کننده کلیه جوانب و شفافیت الزم در خصوص م 

عمـده موانـع و محـدودیتهایی کـه در     . وجود برخی نکات مثبت ، فاقد برخی موارد ضروري و پیش بینی هاي الزم بـوده اسـت        
مغایرت با قانون اساسی ، شفاف عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی،    : می توان مطرح کرد عبارتنداز       FDIزمینه  

نامحدود بودن رشته هاي فعالیت ، اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول ، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی ،            ،نبودن نرخ ارز    
گسترده بودن شمول سرمایه خارجی،تعهد ورود سرمایه با توجه به اشکاالت ، موانع و محـدودیتهاي قـانون جلـب و حمایـت از                  

                                                
1-International Financial statistics.  
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ه هاي خارجی، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایه گـذاري خـارجی انجـام شـد و در نهایـت         سرمای
  )1383مهدوي،.(به تصویب رسید1381قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال 

 
  2005 تا 2000روند شاخص آزادي اقتصادي ایران طی سال هاي 

 کشور مورد برسـی و انـدازه پـنج زیـر بخـش اصـلی       123 اندازه کل شاخص آزادي ایران ، رتبه ایران بین     زیردر جدول   
 آمده است نکته حائز اهمیت اینکه تا قبـل از سـال   2000-2005شاخص آزادي اقتصادي موسسه فریزر براي ایران طی سالهاي        

  . به بعد این آمار به طور ساالنه ارائه شده است 2000 بار و از سال  این آمار براي کل کشور هاي جهان پنج سال یک2000
  

 وضعیت آزادي اقتصادي ایران برحسب عوامل تشکیل دهندة شاخص آزادي اقتصادي فریزر براي ایران: 1جدول شماره 

 کل شاخص آزادي

  ضوابط
  و

مقررات 
  اعتبار،
  نیروي
  کار
  و

  کسب و
 کار

  آزادي
  مبادله

  با
 خارجیان

  دسترسی
  به پول
 سالم

ختار ســا
  قضایی

و امنیــت 
حقـــوق  
 مالکیت

  اندازه
 دولت

 درجه رتبه

 سال

3,9 6 7,8 5,9 4,4 97 5,6 1379 2000 
3,9 6,4 7,8 5,9 6,5 78 6,1 1380 2001 
3,9 6,1 7,6 5,9 6,7 77 6,1 1381 2002 
3.9 5,6 8,1 5,9 6,5 78 6,1 1382 2003 
4.7  5.4  8  5.9  6.4  78  6,1  1383  2004  
5.2  5.2  8.6  6.5  6.4  82  6,4  1384  2005  

  Gwarteny&lawson,2005)(استخراج از اطالعات: منبع
  

امتیاز مربوط به ایـن عامـل   .  ، ایران بهترین وضعیت را در عامل دسترسی پول سال دارا می باشد 5 تا1در بین عاملهاي  
ده آن استفاده بانک مرکزي از سایر جایگزین هاي سیاست پـولی   رسیده است که علت عم1/8 تا 8/7 از  2003 تا   2000از سال   

امـا   )  1384شهنازي ، ( نظیر انتشار اوراق مشارکت ، تشکیل صندوق ذخیره ارزي که در کاهش نوسانات مالی موثر بوده است            
شـاخص موسـسه   براسـاس   .بدترین عامل مربوط به عامل پنجم یعنی مقررات مربوط به بازار اعتبارات ، نیروي کـار و کاالسـت            

فریزر هر قدر دخالت دولت در بازار نیروي کار کمتر باشد و دست مزد ها و قیمتها بر مبنـاي بـازار تعیـین شـود ، رتبـه کـشور             
همچنین هر قدر فعالیت بخش خصوصی در بازار اعتبارات ، بیشتر باشد و قیمت کـاال و خـدمات              .وضعیت بهتري خواهد داشت     

ن شود رتبه بهتري به کشور اختصاص داده می شود اما در ایران مداخله دولت در هر سـه بـازار قابـل رویـت     بر مبناي بازار تعیی   
  . است

 عدم وجود یک چشم انداز روشن براي سرمایه گذاري در کشور ، ضعف بازار سرمایه ، عـدم وجـود حـق مالکیـت بـراي       
قـوه قـضاییه بـه    (  ، عدم استقالل کامل دستگاه قضایی از دولـت  سرمایه گذار خارجی ، بوروکراسی زیاد ، تعداد موارد تعرفه اي   

سـبب کـاهش رتبـه کـشورایران در     ... ، روشن نبودن حقوق مالکیـت در کـشور و   ) لحاظ بودجه دریافتی وابسته به دولت است    
  . شاخص آزادي موسسه فریزر گردیده است 

   
  ١شاخص آزادي اقتصادي موسسه فریزر
 متغیر فرعی است که در پنج متغیر اصلی با وزن هـاي متفـاوت        38خص موزون و مرکب از      شاخص آزادي اقتصادي، شا   

  :طراحی شده است این پنج متغیر عبارتند از
   دسترسی به پول سالم-3   ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت -2   اندازه دولت -1
   و کسب و کار ضوابط و مقررات اعتباري، بازار کار -5    آزادي مبادله با خارجیان-4

 .براي هر یک از این متغیرها براساس رابطه زیر عددي بین صفر و ده به دست می آید
  

                                                
 ١٣٨٥ سامتی مرتضی 1
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٥ 

10*
minmax

min

VV
VVi

−
−

  
 کمتـرین مقـدار در بـین    Vmin باالترین مقدار متغیر در بـین کـشورها،   Vmax مقدار متغیر در هر کشور، Viکه در آن،  
  . کشورها می باشد

براي متغیرهایی چون تورم که رابطه عکـس  .  اعداد بزرگتر نشانگر آزادي اقتصادي بیشتر است از آنجا که در این شاخص     
  .  اقتصادي دارند از رابطه زیر استفاده می گرددآزاديبا 

10*
minmax

max

VV
VV i

−
−

  
یـن  عدد به دست آمده، در حقیقت شاخص آزادي اقتصادي براي هر کشور می باشد که بین صفر تا ده است هـر قـدر ا                  

 ,Gwarteny & Lawson). عدد بزرگتر و به ده نزدیک تر باشد نشان از وجود آزادي اقتصادي با بیـشتر در آن کـشور دارد  
به این معنی که در متغیر اندازه دولت هر قدر مصرف، مالیات ها و سوبسیدها دولت کمتر باشد، امتیازي کـه شـاخص                 . (2005

 دوم هر چه ساختار قضایی مستقل تر بوده و حمایت از حقوق مالکیت افـراد بیـشتر       در متغیر . فریزر به آن می دهد بیشتر است      
در متغیر پول سالم هر چه تورم و کاهش قدرت خرید پول کمتر باشد امتیـاز شـاخص بیـشتر      . باشد، امتیاز شاخص بیشتر است    

فه اي بـه ورود و خـروج کـاال، خـدمات و      با خارجیان، هر قدرت محدودیت ها تعرفه اي و غیر تعر          در زمینه آزادي مبادله   . است
سرمایه کمتر باشد، امتیاز شاخص آزادي اقتصادي بیشتر است و در نهایت در مورد ضوابط و مقررات مربـوط بـه بازارهـاي کـار،          
اعتبار و کسب و کار هر چه قوانین محدود کننده ورود به بازارهاي مختلف کمتر باشد درجـه شـاخص آزادي اقتـصادي بیـشتر                     

  . است
  مبانی نظري الگو

با نگاه به کشورهاي جهان در خواهیم یافت عده اي رشد اقتصادي مثبت و برخی رشد اقتصادي ثابـت و برخـی هـم بـا              
عده اي فقیر و عده اي غنی و ثروتمند اما دلیل چیـست؟ چـرا بـه عنـوان مثـال کـشورهاي            . رشد اقتصادي منفی روبرو هستند    

 با رشد نامناسـب اقتـصادي   ز رشد اقتصادي چشمگیر و کشورهاي آمریکا التین و آفریقا      جنوب شرق آسیا طی چند ده گذشته ا       
مواجه اند؟ رشد اقتصادي چیست؟ دالیل رشد کدامند؟ تأثیر عواملی مثل سرمایه گـذاري مـستقیم خـارجی، آزادي اقتـصادي،                  

  وجود سرمایه انسانی ، دین و مذهب و سیاست هاي پولی و مالی و ثبات اقتصادي بر رشد اقتصادي چگونه است؟
الً سرمایه گذاري مستقیم خارجی به عنوان یکی از ابزارهـاي اصـلی انتقـال تکنولـوژي     در زمینه تئوري رشد اقتصادي او   

پیشرفته از کشورهاي اصلی به کشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته می شود زیرا کشورهاي در حال توسعه فاقد زیر ساخت              
دي و اجتماعی به منظور ایجاد اکتشافات و هاي الزم به شکل جمعیت تحصیل کرده، زیر ساخت هاي بازارهاي آزاد، ثبات اقتصا             

طرح هاي جدید می باشند ثانیاً آنها براي رسیدن به رشد اقتصادي بیشتر باید از اشاعه تکنولوژي سود ببرند که می توانـد ایـن                   
ید شـده   صورت پذیرد از اثرات سودمند دیگر سرمایه گذاري مستقیم خارجی می توان از خروج مواد خام تول            FDIامر از طریق    

در کشور میزبان از طریق بهبود شبکه حمل و نقل و ارتباط و خیـزش کیفیـت سـرمایه انـسانی و بهبـود مهـارت هـاي فنـی و                     
 را در FDIبراساس مطالعات خود تأثیر  2همچنین دي ملو  ). 19981بروناشتین و همکار ،     (مدیریتی شرکت هاي بومی را نام برد        

 پـیش  FDI دیده است از سوي دیگر بـراي کـشورهاي میزبـان جهـت سـود بـردن از       افزایش شد اقتصادي کشور میزبان مثبت  
نیازهاي وجود دارد که می توان از سرمایه انسانی ، ثبات اقتصادي و سیاسی، آزاد سازي بازارها و زیر ساخت هـاي کـافی را نـام        

  ).19863آبرامویدز (برد 
جـذب و اسـتفاده صـحیح از گـردش سـرمایه خـارجی را ،        و اسپیگل تواناي یک کشور در حال توسعه را در  4بن حبیب 

در جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی عوامل تعیـین کننـده اي وجـود        . متأثر از سطح نرخ رشد سرمایه انسانی آن می دانند         
مـی کنـد   آنها را به صورت اندازه بازار کشور میزبان و سیاست هاي اقتصادي کشور میزبان تقسیم بنـدي             ) 1997 (5دارد که مار  

که عبارتند از مالیات ها، ثبات اقتصاد کالن ، مقدار باز بودن اقتصاد جهـت جـذب سـرمایه گـذاري مـستقیم خـارجی، شـرایط                 
  .اقتصادي، درجه آزادي اقتصادي و عدم وجود قانون در بازارها

ري خـارجی مـی   همچنین حجم سرمایه در کشور میزبان و سرمایه انسانی کار آمد منجر به جذب بیـشتر سـرمایه گـذا           
  ) .2001 و همکار ، 6نور بخش( مثبت می باشد FDIگردد و نقش این دو عامل در جذب 

انـدازه بـازار، شـرایط    : به طور کلی عوامل کلیدي و تعیین کننده اصلی جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی عبارتند از  
  .اقتصادي و حجم سرمایه در کشور میزبان، ثبات و آزادي اقتصادي

                                                
1. Borensztein 
2. De Mello(1999) 
3. Abramovitz 
4. Benhabib & Spiegel  
5. Marr  
6. Noorbakhsh  
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اقتصادي هم می تواند از طریق برخی از مسیرها بر روي رشد اقتصادي اثر بگذارد کـه بـه طـور خالصـه بـه آنهـا         آزادي  
  )1384شهنازي، (اشاره می شود 

یکی از ویژگی هاي مهم سیستم قیمت ها در نظـام بـازار آزادي، انتقـال سـریع، بـه موقـع و         : انتقال اطالعات -1
سیستم به گونه اي عمل می کند که اطالعات به دست کسانی برسد که به آنهـا   کارایی اطالعات است و در حقیقت این        

  نیاز دارد
افراد به دنبال منابع شخصی خود هستند، بازار آزاد افراد را آزاد می گذارد تا آزادانـه بهتـرین مـسیر را بـراي                : انگیزه  -2

نگیزه هاي کافی جهت تعقیب کـار خـود در سیـستم    رسیدن به منافع خاصشان بر گزینند و همین امر باعث می شود که افراد ا       
 بازار را خواهند داشت

آزادي اقتصادي باعث ایجاد رقابت شده و آنچه در شرایط رقابت تعیین کننده اسـت شایـستگی افـراد و             : ایجاد رقابت -3
 یک پیامد مهم رقابت ورشکستگی است. کیفیت کاالست نه ارتباط و نزدیکی به دولت

با افزایش کارایی و بهره وري در جامعه در حقیقت منفعت کلـی در جامعـه حاصـل مـی            : و بهره وري  افزایش کارایی   -4
 شود و سبب باالرفتن سطح زندگی مردم می شود

یکی از اثرات آزادي اقتصادي کوچک شـدن حجـم دولـت اسـت چـرا کـه در بـسیاري از مـوارد               : کاهش حجم دولت  -5
 بخش خصوصی و کاهش هزینه ها شاهد ارتقا کیفیت کـاال و خـدمات توسـط بخـش           تولیدات دولتی غیر کارا هستند و با ورود       

 خصوصی هستیم که سبب رشد بیش از پیش اقتصادي می شود
آزادي اقتصادي ثبات اقتصادي را به دنبال دارد و ثبات اقتصادي با باال بردن امنیـت، سـرمایه       : افزایش سرمایه گذاري  -6

  دهد و سرمایه گذاري وجوه الزم را براي رشد اقتصادي فراهم می کندگذاري داخلی و خارجی را افزایش می
 از مسیرهاي دیگر که می تواند آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي تأثیر بگذارد می توان به انگیزه کـار آفرینـی، افـزایش             

  .مسئولیت پذیري مدیران، کاهش فساد مالی، کاهش بخش غیر رسمی را نام برد
ان و سیاستگذاران معتقدند باز بودن تجاري به عملکرد کالن اقتصادي بهتر و رشد اقتـصادي سـریعتر      برخی از اقتصاددان  

همچنین نهادهاي بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکـاري اقتـصادي و توسـعه          . می انجامد 
زي تجارت و سرمایه گذاري خارجی بر رشـد اقتـصادي تـأثیر    اقتصادي به کشورهاي عضو این باور را توصیه می کنند که آزادسا  

   مثبت دارد
  

   تصریح مدل
در ایـن مقالـه   )) 2002(دم نداسـتر ال(و ) 2003(با در نظر گرفتن تحقیقات صورت گرفته قبلی از جمله بنگوا و سـانچز          

در مـدل اول  . ي استفاده شـده اسـت   رشد اقتصادر مدل براي برسی اثر سرمایه گذاري مستقیم خارجی و آزادي اقتصادي ب           دواز
 بخش اصلی آزادي اقتصادي، سرمایه گذاري مستقیم خارجی، سرمایه گـذاري داخلـی، نـرخ تـورم و     پنجرشد اقتصادي تابعی از  

  .نیرو کار می باشد
( )
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 آزادي EFW4لم،  پـول سـا  EFW3 امنیت حقوق مالکیت،    EFW2 اندازه دولت،    EFW1 رشد اقتصادي،    Gکه در آن    
 سـرمایه گـذاري   FDI ضـوابط و مقـررات در بخـش کـسب و کـار اعتبـار و نیـروي کـار،           EFW5 مبادله تجاري با خارجی ها،    

 بخش اصلی شـاخص  پنج میزان سرمایه گذاري داخلی است و در مدل دوم به جاي Inv نیروي کار و Lb نرخ تورم،  Infخارجی
   قرار می گیرد آزادي اقتصادي، شاخص کل آزادي اقتصادي

( )
itititititit

t

VLbBBEFWBFDIBINVBBGit
InfوLbوfDIوInvوEFWfG

++++++=

=

543210 inf  
  . شاخص کل آزادي اقتصادي استEFWitکه در آن 

  
 داده ها

.  بـرآورده شـده اسـت   1999-2004 کشور طی سال هـاي      66 تابلویی براي    1هر دو مدل مورد برسی به روش داده هاي        
 1 که در سایت این موسـسه 2005زر در سال داده هاي مربوط به شاخص آزادي اقتصادي از گذاردن آزادي اقتصادي موسسه فری 

  . گرفته شده استCD ، World Bank موجود است و همچنین (Excel)به صورت اکسل 

                                                
1-Panel Data  
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 تخمین مدل ها

 نتایج حاصل از تحقیق اول در جدول آمده است ، ذکر یک نکته ضروري است که براي انتخاب بین دو روش داده هـاي             
 بهره گیزي شد که با توجه به نتایج به دست آمـده روش داده هـاي   stata لیمردر نرم افزار fوداده هاي تابلویی از آزمون    تلفیقی  

جهت انجام آزمون هاسمن نیزاز همین نرم افزار استفاده شده ونتـایج بـرآورد و تخمـین مـدل از نـرم         .تابلویی انتخاب شده است   
  .افزار اویوز استخراج شده است

  نتایج تخمین الگو اول: ولجد
 t-static  R2مقدار  ضریب  ي مستقلمتغیرها

  -15/2  -89/51  شاخص اندازه دولت
  56/2  27/82  شاخص استقالل قضایی و امنیت حقوق مالکیت

  /59  35  شاخص پول سالم
  49/1  48/85  آزادي تجارت با خارجی ها

  28/35  23/89  قوانین و ضوابط
  05/2  /16  سرمایه گذاري مستقیم خارجی

  77/4  45/23  وي کارنرخ رشد نیر
  12/4  /17  سرمایه گذاري

  /06  /15  تورم

93/0  

همانطور که در فـصول  . نتایج تخمین نشان می دهد که شاخص اندازه دولت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادي دارد 
 ، میـزان اسـتفاده از    زیر مؤلفه اصلی شامل مصرف بخش دولتی، پرداختها انتقالی و یارانه ها اعطائی4قبل ذکر شد این شاخص      

همچنـین  . منابع خصوصی به جاي منابع دولتی در تولید کاال و خدمات و سرانجام نرخ مالیات بر درآمد حقوق بگیران می باشـد   
ذکر گردید که هر چقدر سهم مصرف دولتی از مصرف کل بیشتر باشد در حقیقت از میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتـصاد    

همچنین در مورد دومـین زیـر مؤلفـه کـه همـان پرداختهـاي       . ت آزادي اقتصادي محدودتر می شودکاسته می شود و در حقیق     
بیان شد که هر چقدر پرداختهاي انتقـالی بیـشتر باشـد دولـت نیازمندکـسب درآمـد بیـشتر             . انتقالی و یارانه هاي اعطائی است     

این امر به منزله دخالت دولت در آزادي انتخـاب افـراد   خواهد بود و براي این منظور دولت نیازمند اخذ مالیاتهاي بیشتر است و              
 بیـشتر باشـد آزادي اقتـصادي کـشورها      GDPاست به عبارت بهتر هر چقدر سهم مالیات ها و یارانه هاي پرداختی دولتهـا از  

ت بیـان شـد از   در مورد سومین زیر مؤلفه که میزان استفاده از منابع خصوصی به جاي منابع دولتی اس      . محدودتر خواهد گردید  
آنجایی که معموال واحدهاي دولتی در بازارهاي حمایت شونده فعالیت می کنند در حقیقت آزادي در بـازار را محـدود خواهنـد               

در مورد آخرین زیر مؤلفه هم می توان گفت هر چقدر نرخ مالیات زیادتر و میزان اخذ آن در سطوح پایین تري از درآمـد               . کرد  
ز قدرت خرید مردم و آزادي در انتخاب آنها کاسته خواهد شد با توجه به توضیحات مذکور مالحظه مـی   تحقق یابد در حقیقت ا    

گردد در کل هر چقدر دولت در اقتصاد بیشتر دخالت نماید در حقیقت از آزادي عمل ، اختیـار و انتخـاب افـراد کاسـته شـده و        
اقتصادي، منفی و معنـی دار بـودن شـاخص انـدازه دولـت در      می توان گفت از لحاظ تئوري      . رشد اقتصادي نیز کاهش می یابد     

  . درصد داراي توجیه اقتصادي می باشد5سطح اهمیت 
دومین شاخص ، شاخص استقالل قضایی و امنیت حقوق مالکیت اسـت کـه داراي ارتبـاط مثبـت و معنـی دار بـا رشـد          

و مقررات از حق و حقـوق افـراد در قراردادهـا و    این شاخص در حقیقت میزان حمایت سیستم قضایی و قوانین       . اقتصادي است   
توافقات دو جانبه را نشان می دهد بر اساس این شاخص هر چقدر سیستم قضایی یک کشور مـستقل و قدرتمنـدترو وابـستگی              

ل کمتر یا عدم وابستگی به دولت داشته باشد ، افراد آن جامعه از رعایت حق و حقوق خود در قراردادها اطمینـان بیـشتر حـصو           
نتیجه حاصل از تخمین هم همـین مـورد را بیـان مـی نمایـد و در سـطح       .نمایند، آزادي اقتصادي در آن کشور بیشتر می شود        

  . درصد ارتباط مثبت و معنی دار این شاخص آزادي اقتصادي را با رشد اقتصادي نشان می دهد5اهمیت 
ده مثبت ولی بی معنی است به عبارت بهتر می توان اثر پول سالم بر رشد اقتصادي همانطور که در جدول نشان داده ش           

  .گفت پول سالم بر رشد اقتصادي اثري ندارد
می توان گفت آزادي تجارت . اثر شاخص آزادي مبادله با خارجی ها بر اساس تخمین در این الگو منفی و معنادار نیست           

  .و مبادله با خارجی بر رشد اقتصادي بدون تأثیراست 
ن و مقررات که سه زیر مؤلفه اصلی این شاخص ضوابط مربوط به اعتبارات، ضوابط مربوط به کسب             شاخص ضوابط قوانی  

درصـد دارد، در ایـن شـاخص هـر     5و کار و ضوابط مربوط به نیروکار می باشد ارتباط مثبت و کامالً معنی دار در سطح اهمیت      
جود در بازار کار مثل قوانین حـداقل دسـتمزد، قـوانین    چقدر سهم مشارکت بخش خصوصی در بازار اعتبارات بیشتر ، قوانین مو  

کمتر و همچنین قوانین موجود در بازار کسب و کار مثل قوانین بوروکراتیـک، محـدودیتها اخـذ          ... مربوط به برکناري نیروکار و      
  .واهد بودکمتر باشد آزادي اقتصادي بیشتر و رسیدن به رشد اقتصادي فزونتر امکان پذیر خ... مجوز کسب و کار و 
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.  درصـد بـر رشـد اقتـصادي دارد    5سرمایه گذاري مستقیم خارجی داراي اثر مثبت و کامالً معنی داري در سطحاهمیت    
نرخ رشد نیروکـارنیز  داراي  .   کشور نشان می دهد66این موضوع اهمیت ویژه این متغیر را در رسیدن به رشد اقتصادي در این  

  . درصد  است 5ري آن در سطح اهمیت اثر مثبت بر رشد اقتصادي و معنی دا
سرمایه گذاري داخلی در تخمین داراي اثر مثبت و کامال معنی داري بر رشد اقتصادي است به طـوري کـه یـک واحـد                   

  . واحد افزایش در رشد اقتصادي را همراه خواهد داشت17/0افزایش در سرمایه گذاري 
 ولی معنی دار نمی باشد و می توان گفت که وجود یا عدم وجـود  و سرانجام تورم داراي اثر منفی بر رشد اقتصادي است      

  مـی باشـد کـه    R2=9/0 3قدرت توضیح دهندگی الگو. تورم بر اساس نتایج تخمین این الگو بر رشد اقتصادي بدون تأثیر است     
  .خوب است

  ديتجزیه تحلیل اثر شاخص کل آزادي اقتصادي و سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر روي رشد اقتصا
دومین الگو ارائه شده در فصل سوم به جاي در نظر گـرفتن اجـزا شـاخص آزادي اقتـصادي، تنهـا شـاخص کـل آزادي                      

  :اقتصادي به همراه سایر متغیرهاي توضیحی بر رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفت که این الگو عبارت است از 
ititititititit VLBBInfBEFwBFdiBInvBBG ++++++=   که در این الگو 543210

Git :شور رشد اقتصادي کi در سال  t 
Invit : میزان تشکیل سرمایه کشورi در سال t 
FdIit : میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشورi در سال t  
Infit : میزان نرخ تورم کشورi در سال t  
LBit : نیروکار کشور نرخ رشد میزان i در سال t  

EFwit : میزان شاخص کل آزادي اقتصادي کشورi در سال t  
  . آمده استریزحاصل از تخمین الگو مذکور در جدول نتایج 

  
  نتایج تخمین الگو دوم:جدول

  t-static  R2مقدار  ضریب  متغیر مستقل

  48/2  59/80  شاخص کل آزادي اقتصادي
  62/2  /20  سرمایه گذاري مستقیم خارجی

  65/4  79/25  نرخ رشدنیروي کار
  26/3  /16  سرمایه گذاري داخلی

  /03  /09  تورم

93/0  

  برآوردهاي تحقیق: منبع 
 5نتایج بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي مـی باشـد کـه معنـی داري آن در سـطح اهمیـت            

همچنین اثر سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي مثبت و کامالً معنادار است به طـوري کـه   . درصد اثبات می شود   
نرخ رشـد  نیروکـار داراي   .واحد رشد اقتصادي افزایش خواهد یافت       /20ر سرمایه گذاري مستقیم خارجی    با یک واحد  افزایش د     

اثر مثبت ومنی دار  بر رشد است در مورد اثر سرمایه گذاري بر رشد اقتصادي هم همانطور که از نتایج تخمـین مـشخص اسـت        
ي است که اهمیت این متغیر را براي رسیدن به رشـد اقتـصادي   این متغیر هم داراي اثر مثبت و کامالً معنی دار بر رشد اقتصاد            

  .نشان می دهد
نرخ تورم هم مثل نتایج تخمین الگو قبل در این الگو هم داراي اثر منفی بر رشد اقتـصادي اسـت ولـی معنـی دار نمـی             

  .باشد و می توان گفت نرخ تورم در رشد اقتصادي بدون تأثیر است 
 

 نتیجه گیري
سی شـده اسـت، نتـایج حـاکی از اثـر      ر رشد اقتصادي بر برقش سرمایه گذاري خارجی و آزادي اقتصادي   در این مقاله ن   

 خارجی، سرمایه گذاري داخلی، شاخص کل آزادي اقتـصادي و دو جـز از اجـزا آزادي    مثبت و معنی دار سرمایه گذاري مستقیم     
. بر رشـد اقتـصادي اسـت   )  و کار، اعتبار و نیروي کارساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات کسب      (اقتصادي  

بـدون تـأثیر   ) پول سالم و آزادي مبادله تجاري بـا خـارجی هـا     (همچنین نیروي کار، نرخ تورم و دو جز از اجزا آزادي اقتصادي             
  . اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادي منفی و معنی دار می باشد. است
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  :منابع و مآخذ 
، سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران و عوامل موثر بر آن، سازمان امور اقتصادي و دارایـی اسـتان                )1383(اسدي، مرتضی   

  1383تهران واحد مطالعات اقتصادي، بهمن 
  ، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی)1380(بهکیش، محمد علی 

امـین،  :  نتیجـه و تلخـیص  1999ص آزادي اقتـصادي سـال   شـاخ ). 1379(جانسون، بریان، هولمز، کید، پاتریک، مالنی کـرك         
  105-134، ص ص 48مجله برنامه و بودجه، شماره . محمد ابراهیم

 در اقتـصاد  (FDI)بازشناسی عوامل موثر به جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی    ). 1383(داوودي، پرویز و شاهمرادي، اکبر      
، 20ب یک الگو تلفیقی، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ایـران، شـماره    کشور جهان در چارچو46ایران در اقتصاد ایران و    

   81-113ص ص 
  ایفـــا نقـــش در عـــصر یـــک تمـــدن و چنـــد فرهنـــگ، : مـــشکله هویـــت ایرانیـــان امـــروز). 1382(رجـــایی، فرهنـــگ 

   نشر نی، تهران
  امه برســـی تـــأثیرات آزادي اقتـــصادي بـــر فـــساد مـــالی، فـــصلن      ) 1385(ســـامتی، مرتـــضی، شـــهنازي، روح اهللا   

  .28پژوهش هاي اقتصادي ایران، سال هشتم، شماره 
تأثیر آزادي اقتصاد بر رشد و درآمد سرانه، پایان نامه کارشناسی ارشد،               دانشکده علـوم و       ). 1384(شهنازي، روح اهللا    

  اداري اقتصاد، دانشگاه اصفهان
ــسین  ــسنیجه، حـ ــی هـ ــصادي و   ). 1382(کریمـ ــارچگی اقتـ ــدن، یکپـ ــانی شـ ــاري،   جهـ ــات تجـ ــرین ترتیبـ ــب تـ   مناسـ

  1382منطقه اي براي اقتصاد ایران، پایان نامه دکتري، دانشگاه اصفهان، 
، ص 66، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاري خارجی در رشد اقتصادي مجله تحقیقات اقتصادي شـماره       )1383(مهدوي، ابوالقاسم   

  191-208ص 
Abramovitz, M.,(1986). catching up. Forging Ahead and Falling Behind. The Journal of Economic History 46, 
385-408 

  
- Bengoa, M.,Blanca, S (2003). Foreign direct  investment, economic freedom and  growth: new evidence from 

Latin America. European Journal of Political 
          Borensztein,E.,De Gregorio,J.,Lee,J.W.,(1998),.How Does Foreion Direct Investment Affect         
Economic Growth?Journal of International Economics 45,115-135 

 
Carlsson, F.,S, Lundström (2002). Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects. Working Paper in 
Economics no. 33. January 2001. Department of Economics. Göteborg University  Economy Vol. 19 (2003) 
529–545 
- Gwartney, J. and R. Lawson, 2005. Economic Freedom of the World: 2005 Annual       Report. Vancouver: The 
Fraser Institute, 2002. Data retrieved from  
Marr, A., (1997). FDI Flows to Low Income Countries: A Review of the Evidence. Briefing Paper-Overseas 
Development. Institute, London.    
Noorbaksh, F., Da Loni, A., Youssef, A.,( 2001), human Capital and FDI Inflows to Developing Countries. New 
Empirical Evidence. World Development 29,1593-1610 
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  :پیوست
  کشورهاي مورد استفاده در مقاله 

  کم درآمد  متوسط درآمد  پر درآمد
  هند  اردن   آرژانتین  نیوزلند  اتریش
  پاکستان  استونی  ارنوگوئه  استرالیا  آمریکا
  بنگالدش   ایران   اکوادر  آلمان  ایرلند 
  چاد  پرو  بولیوي    بلژیک

  هایتی  ترکیه   تایلند    انماركد
  جمهوري کنگو  برزیل  اکراین    سنگاپور
  چین  لیتوانی  مکزیک    کویت
  آلبانی  کره جنوبی  مصر    هلند

  بنین  مالزي  کواتماال    هنگ کنگ
  کنیا  ونزوئال  مجارستان    انگلیس
  گویان  روسیه  شیلی    اسپانیا
  جمهوري کنگو  کلمبیا  یونان    ایتالیا
    تانلهس  عمان    ایسلند
    گابون  فیلیپین    پرتقال
    السالوادر  بلغارستان    ژاپن
    کرواسی  بوساوانا    فنالند
    الجزایر  کاستاریکا    نروژ

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

