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 چکیده

در این سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین طرق تامین سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. 

های اقتصادی اثر بحران با توجه به اینکه چارچوب، بررسی عوامل تعیین کننده این نوع سرمایه گذاری مهم تلقی می گردد. 

 می پردازد. برای این منظور، مدلدر این ارتباط  7002به بررسی بحران مالی  مطالعه حاضر منفی بر سرمایه گذاری دارد، 

و همچنین سایر متغیرهای کنترلی طی  مالی متغیر بحران کردن با لحاظ ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی عوامل تعیین کننده

مده در این تحقیق، حاکی از اثر معنادار و منفی بحران مالی برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آ 1631-11دوره زمانی 

. بروز بحران سبب می شود کمبود سرمایه در داخل کشور جهت افزایش استبر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران جهانی 

کاهش توان  ظرفیت های تولیدی جبران نشده و زمینه  کاهش رشد اقتصادی فراهم گردد که این امر نیز به نوبه خود سبب

به هنگام  لذا به کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران توصیه می گردد گردد.می رقابت پذیری و ارتباط با اقتصاد بین المللی 

 شرایط ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تسهیل نمایند. بروز بحران،

 

   ایران.ی مستقیم خارجی، بحران مالی جهانی، اسرمایه گذار واژگان کلیدی:
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 مقدمه

اصوال تامین مالی منابع برای اداره امور کالن و زیرساخت های کشور امری اجتناب ناپذیر است و شیوه های مختلفی برای آن 

وجود دارد. سرمایه گذاری خارجی و جلب این سرمایه ها توسط کشور های سرمایه پذیر یکی از موثرترین و سریعترین و 

به لحاظ نظری، همه اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیرو محرکه رشد و توسعه اقتصادی  مذکور است.کارآمد ترین شیوه های 

توسعه اقتصادی را بر پایه همین اندیشه طراحی می کنند. استفاده از امکانات  و همه مدل ها و الگوها، جوامع تلقی می کنند

سرمایه گذاری خارجی از طریق بکارگیری مطلوب منابع تولید از مهم ترین عوامل نیل به پیشرفت اقتصادی جوامع به حساب 

گر جهت استفاده در تاسیس یک بنگاه انتقال وجوه یا مواد از یک کشور یه کشور دی))  به: 7سرمایه گذاری خارجی می آید.

در یک تقسیم  (.1191، 6اطالق می گردد )رینلد(( اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن 

و سرمایه گذاری  4سرمایه گذاری مستقیم خارجی بندی کلی سرمایه گذاری خارجی را به دو دسته تقسیم می کنند:

 . 1خارجیمستقیم غیر

 نتیجه در و حال توسعه در کشورهای در خارجی های بدهی بحران و همچنین ها ترازپرداخت مشکالت افزون روز افزایش با

 سرمایه به نسبت توسعه در حال کشورهای دیدگاه و نگرش در زیادی های خارجی، دگرگونی های وام و ها کمک کاهش

جذب سرمایه گذاری خارجی نشان از افزایش اعتبار  (.1692 ،و همکاران )طیبیاست پدید آمده خارجی مستقیم گذاری

در اقتصاد و بازرگانی جهانی است و جذب آن خواه ناخواه، زمینه آمدن فناوری پیشرفته روز و شیوه و بهبود جایگاه اقتصادی 

  .(1611)رضایی، های مدیریتی کارآمد را نیز به کشور فراهم می کند

تقریبا همه کشورهای در حال توسعه کاهش ناگهانی رشد اقتصادی را تجربه ،  7002با بروز بحران مالی در سال از طرف دیگر، 

کرده اند و بسیاری از این کشورها نیز رفته رفته دچار رکود اقتصادی شدند. بسته به عواملی چون وضعیت اولیه حساب های 

زان بهره مندی آنها از جریانات خصوصی سرمایه بین المللی ، ترکیب جاری ودارایی های خارجی کشورهای در حال توسعه، می

و جهت تجارت بین المللی محصوالت صنعتی و خدمات آنها، اتکای آنها به صادرات نفتی و کاالهای اساسی اولیه و میزان ارسال 

ایت کرده است. در واقع، بحران وجوه توسط مهاجران به این کشورها، بحران مالی اقتصادی به طرق مختلف به این کشورها سر

مالی اتفاق افتاده در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته، از طریق برخی کانال ها و سازوکارها، اقتصاد کشورهای در حال توسعه 

. از جمله این کانال ها می توان به  سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد. با عمیق تر شدن بحران و ساخته استرا متاثر 

گسترش نااطمینانی در میان سرمایه گذاران خارجی، انتظار بر این است که سرمایه گذاری ها به مکان های امن تری هدایت 

می شود. و چون کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه شود و در نتیجه، از سرمایه گذاری در این کشورها کاسته 

  گذاری خارجی هستند این اتفاق باعث افزایش کسری بودجه و آسیب پذیری بیشتر آنها از این محل خواهد شد.

سترش بازار و به منظور گ یلتعامالت بین المل به ویژه در رابطه با  ایران برایسرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به اهمیت 

افزایش قدرت رقابت، ایجاد زمینه تبادل فرهنگی به منظور ارتقاء زندگی بشر، ایجاد هم افزایی از طریق بهره گیری مناسب از 
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مجموعه امکانات هردو طرف)سرمایه گذار و کشور میزبان(، کوتاه کردن فاصله تولید کننده با مشتری به منظور کاهش هزینه 

، مقاله حاضر و کمبود مطالعات در این زمینه همچنین، اثر بحران مالی بر سرمایه گذاری مستقم خارجیو  (1692 ها )شاهین،

بطور مشخص فرضیه تحقیق حاضر این است  .به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است

داده های سرمایه گذاری مستقیم ارجی دارد. برای این منظور از که بحران مالی اثر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خ

استفاده شده و در چارچوب یک مدل اقتصادسنجی سری زمانی، عوامل تعیین کننده  1631-11خارجی ایران طی دوره زمانی 

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی و همچنین فرضیه تحقیق آزمون شده است.

قیق پرداخته است. در بخش تهیه شده است. بعد از مقدمه، بخش دوم به مبانی نظری موضوع تحمقاله حاضر در پنج بخش 

تحلیل رگرسیونی انجام و نتایج حاصل از پژوهش حاضر بررسی شده  پیشینه تحقیق ارایه شده است. در بخش چهارم، سوم

 خالصه و نتیجه گیری مقاله ارایه شده است. پنجماست. در بخش 

 

 وضوع تحقیقمبانی نظری م
بحران به معنای عام عبارت است از وضعیت ناپایداری. گرچه در اقتصاد به نقطه حضیض یا پایین ترین نقطه سطح فعالیت های 

 وسیع تعادل عدم هرگونه .  بروز(1631اساسی اقصاد، بحران می گویند، اما آن نیز بیشترین ناپایداری را در خود دارد)پاشایی،

 قلمداد اقتصادی بحران باشد، بازار زای برون درون زا و عوامل از متأثر که کشور خارج و داخل سطح در اقتصادی بازارهای در

 سرایت بازارها سایر به بازار یک از بحران (خدمات و کاال سرمایه، کار، و پول بازار)یکدیگر با بازارها ارتباط دلیل به .شود می

در بحران اقتصادی تا زمانی که چشم انداز بهبود برای شماری از فعالیت ها بروز نماید.  می درگیر را اقتصاد کل گاه و نموده

 بحران از ناشی اثرات سوء (. 1694، نکند و آن ها اوضاع را بهتر نبینند، انتظارات، معطوف به بدتر شدن اوضاع است)رئیس نیا

 و ها پرداخت تراز کسری کاهش اشتغال، و گسترده رکود اقتصادی، رشد کاهش باال، تورم نرخ قبیل از مختلفی اشکال به ها

بر این اساس بحران  .(1699، کیانوندو  یابد)حسن زاده می تسری نیز کشورها سایر به المللی بین سطح در و نموده ظهور غیره

و نرخ تورم بر  از کانال های مختلف بر اقتصاد اثر می گذارد. با توجه به اینکه متغیرهای کالن اقتصادی به ویژه تولید ملی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثرند بنابراین با بروز بحران انتظار می رود سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحت تاثیر قرار 

 گرفته و کاهش یابد.

همچنین توسعه بازار مالی می تواند در برقراری ارتباط بین تولید کننده داخلی و تولید کننده خارجی و فعال کردن نیروی کار 

برای کارآفرین شدن موثر باشد. در واقع، توسعه بازار مالی موجب می شود تا از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهتر 

بر رشد اقتصادی  FDIی مالی در کشور میزبان به عنوان یک پیش شرط مهم در اثرگذاری استفاده گردد. توسعه سیستم ها

مطرح است. توسعه ی سیستم های مالی باعث افزایش کارایی در تخصیص منابع می شود و ظرفیت و جذابیت کشور میزبان را 

د اقتصادی، توسعه ی فن آوری است که بر رش FDIافزایش می دهد. یکی از مهم ترین کانال های انتقال آثار  FDIدر جذب 

قابل دسترسی است. اکثر شرکت های داخلی برای به هنگام کردن و تجهیز فن آوری جدید، و نیز ارتقا  FDIهمراه با جریان 

از آنجا که سرمایه گذاری در فن آوری های جدید نسبت به دیگر پروژه های  مهارت کارکنان خود نیاز به سرمایه گذاری دارند.

سرمایه گذاری، از ریسک باالتری برخوردار است. سیستم مالی به طور عام، و موسسه های مالی ویژه به طور اخص، در کاهش 

این ریسک ها موثرند. بدین طریق کار آفرینان با انگیزه ی داخلی، عمال به هنگام کردن فن آوری های موجود با تجهیز فن 
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جی را به عهده گرفته و موجب افزایش سرعت خالقیت فن آوری می آوری های جدید ارائه شده توسط شرکت خار

(. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کارایی سرمایه گذاری داخلی تاثیر گذار است و این تاثیر به 1699شوند)درگاهی،

 (. 1692وضعیت توسعه بازار مالی کشور میزبان هم بستگی دارد)مهدوی، 

ها و  های اقتصادی به دلیل مشکالت تامین مالی جهت انجام عملیات کتهای چندملیتی از فعالیتشر خروجبروز بحران سبب 

در کشورهای توسعه  FDIپیامدهای بحران بر  های تولیدی و توقف بسیاری از پروژه های اقتصادی شده است. گسترش فعالیت

رحال توسعه بیشتر است. به دلیل وابستگی متقابل یافته به دلیل تغییر ساختارها و ظرفیت های تولید به نسبت کشورهای د

و از سوی دیگر شرایط نااطمینانی را در فضای  FDIسبب رکود در  از یک سو این کشورها به بازارهای مالی جهانی، بروز بحران

 (.3،7701مالی ایجاد کرده است)کارپ

بکه های تولیدی و کاهش هزینه یکپارچه سازی شبحران مالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی افقی را  از طریق همچنین، 

های تولیدی مرتبط با اقتصاد داخلی کشور میزبان و همجنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمودی را از طریق افزایش 

تجارت تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بحران مالی منجر به کاهش ارزش عمودی و افقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می 

ش افقی شرکت های ملیتی همراه الزم به ذکر است سرمایه گذاری مستقیم خارجی افقی، با گستر (.70172ود)بوگاچ و نویش

است و در این حالت، کاالهای مشابهی که در داخل کشور تولید می شود، در کشور میزبان نیز تولید می گردد. سرمایه گذاری 

ملیتی بوده و به معنای پیوند دادن ارتباط پیشین و پسین یک شرکت  مستقیم خارجی عمودی، مربوط به شرکتهای چند

تولیدی است. در این نوع سرمایه گذاری که به منظور دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مواد خام و اولیه و یا 

ی خود را از طریق نزدیک شدن به بازارهای هدف صورت می گیرد، شرکت های سرمایه گذار سعی می کنند کاالهای نهای

عوامل خود به فروش برسانند)ارتباط پیشین( و مواد اولیه و کاالهای نیمه ساخته مورد نیاز را از شرکتهای تابعه خود تهیه 

 .(1611)آذربایجانی و همکاران،نمایند)ارتباط پسین(

بحران از کانال های مختلف بر سرمایه گذاری خارجی موثر می باشد. یکی از کانال های مهم اثرگذاری تولید ملی و در مجموع، 

ی درگیر کشورها در کل تقاضای نتیجه در و شده مخارج دولت کاهش باعث درآمدها کاهشرشد اقتصادی است. مشخصاً 

 و خصوصی مصرف روند کشورها، این در تقاضا با کاهش بحران خود دیگر، طرف از .سازد می مواجه مشکل با را بحران

 .کشورهاست این در کل تقاضای کاهش بر دیگری دلیل خود، می کند و روبرو ای عمده مشکالت با را شخصی درآمدهای

ی در حال توسعه کشورها در خارجی سرمایه گذاری موجب کاهش خود به خود غربی کشورهای در بحران ایجادهمچنین، 

با ایجاد بحران جهانی، از یک طرف تقاضا  زیرا شود روبرو وقفه با نیزدر این کشورها  اجرا دست در های ه پروژ بیشتر و شده

برای تولیدات داخلی که بخشی از ان نیز صادر می شود کم شده و از طرف دیگر شاخص قیمت کاالها و خدمات صادراتی نیز 

ت ها در بازارهای جهانی و همچنین کاهش تقاضا برای محصوالت این شرکت ها، کاهش می یابد. با کاهش سطح عمومی قیم

سطح فروش و سودآوری آنها کم شده و در تامین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه می شوند. این عوامل باعث کاهش توان 

ای داخلی کاهش داده  و مشکل تورم را نیز تولید و انگیزه تولید کننده شده و عالوه بر صادرات، تولید و عرضه را نیز در بازاره
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و همچنین بی ثباتی  از این رو سرمایه گذاران، با مشاهده توان تولیدی پایین .(1699، کیانوند و تشدید می کند)حسن زاده

 ، انگیزه الزم جهت سرمایه گذاری را نداشته و از انباشت سرمایه در این گونه کشورهای بحران زدهدر کشورها اقتصادی

 میزان سرمایه گذاری مستقیم در این گونه کشورها کاهش می یابد  در نتیجه به دلیل بروز بحران، خودداری می کنند.

 نزولی تورم رونددر دوران بحران،  رود می نتظاردیگر کانال اثر گذاری بحران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تورم می باشد. ا

نخست اینکه، موجب کاهش  جهان از چند جهت به کاهش تورم داخلی می انجامد؛ بحران مالی و رکود اقتصادی در د.باش

دالرهای نفتی، نقدینگی را که از محل  قیمت کاالهای وارداتی و در نتیجه کاهش تورم وارداتی می شود. دوم آنکه، کاهش

فتی دولت را ناگزیر به انظباط مالی تزریق آن به اقتصادی ایران ایجاد می شود را کاهش می دهد. سوم آنکه، کاهش دالرهای ن

 دیگر از طرف ..(1617، دیلمقانی فروش خورده بیشتر می کند. هرسه این موارد موجب کاهش انتظارات تورمی می شوند.)

 تورم نیز عرضه و تولید مربوط به مشکالت همچنین و شده تقاضا فشار کاهش باعث کشورها این در داخلی تقاضای کاهش

 این صادرات، برای تقاضا کاهش بیکاری و افزایش با نیز دیگر طرف از بحران .ایجاد می کند کشورها این برای را کمتری

 .(1699، کیانوند و می دهد)حسن زاد قرار تأثیر تحت را کشورها

ها به با عمیق تر شدن بحران و گسترش نااطمینانی در میان سرمایه گذاران خارجی، انتظار بر این است که سرمایه گذاری 

مکان های امن تری هدایت شود و در نتیجه، از سرمایه گذاری در این کشورها کاسته می شود. و چون کشورهای در حال 

توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند این اتفاق باعث افزایش کسری بودجه و آسیب پذیری بیشتر آنها از این 

  محل خواهد شد.

هانی، قیمت کاالها به ویژه کاالهای واسطه ای در بیشتر کشورها کاهش می یابد و این باعث کاهش ج و بحران به دنبال رکود

قیمت کاالهای وارداتی شده و دولت می تواند با اتخاذ تصمیمات مناسب از این کاهش قیمت واردات استفاده کند.از طرف دیگر 

جبور خواهند شد کاالهای خود را با قیمت های پایین به بحران زده، این کشورها مگ با کاهش صادرات برخی کشورهای بزر

که این امر سبب کاهش تورم وارداتی می شود. رکود جهانی باعث ایجاد مشکل مالی در بسیاری از  بازار ایران صادر کنند

به  شرکت ها و واحد های تولیدی در سایر کشورها می شود و این عامل خریداران عمده خارجی را برای پرداخت پول

صادرکنندگان ایرانی دچار مشکل می سازد. این امر می تواند صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را با ورشکستگی مواجه سازد. 

از طرف دیگر رکود جهانی قیمت کاالهای وارداتی را کاهش داده و باعث افزایش واردات کاالهای خارجی می شود و چون تولید 

 ی کمتری در بازار های جهانی دارند، این امر احتمال ورشکستگی آن ها را باال می برد.کنندگان ایرانی توان رقابت پذیر

از آنجایی که تولید ملی نشانگر اندازه بازار بوده و امکان بهره گیری شرکت چند ملیتی از پتانسیل های بازار داخلی کشور 

می یابد. بدین ترتیب، انتظار می رود افزایش تولید ملی میزبان را فراهم می کند و بدین ترتیب، سود بنگاه چندملیتی افزایش 

 به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر شود.

از مشکالت عمده برخی از کشورهای در حال توسعه دیگر کوچک بودن ابعاد بازارهای داخلی، یکی در کنار اثر بحران مالی، 

و ظرفبت جذب کاالهای تولید شده را ندارند. محدود بودن اندازه بازارهای است. به این معنی که بازارهای این کشورها، توانایی 

هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد،  داخلی، سبب کاهش اثرات سرریز سرمایه گذاری ها می شود. به عبارت دیگر،

اثر در ننتیجه . یرتر می باشددسترسی کافی به منابع و کاهش هزینه های تولید از طریق توسل به صرفه های مقیاس امکان پذ
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می یابد. بدیهی است که توان اقتصادی یک کشور، در تولید ناخالص  افزایشبخشی اثرات ناشی از سرمایه گذاری ها 

اقتصاد با مقیاس ( آن نهفته است، لذا تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده اندازه بازار داخلی یک کشور است. GDPداخلی)

بزرگ تر شرایط بهتری را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند. زیرا در این صورت از فن آوری خود با بهره وری بیشتری 

مطرح  FDIاستفاده می کند. سه نکته ی اساسی در رابطه با اهمیت اندازه بازار، همراه با درجه باز بودن اقتصاد برای جذب 

با جهت گیری بازار داخلی و بخش های غیر تجاری، به ویژه بخش  FDIاندازه بازار در میزان جذب است: نخست آن که 

در سال های اخیر در کشورهای در حال توسعه رو به رشد است. نکته ی دوم  FDIخدمات، بسیار موثر است. این نوع از جریان 

شرقی و آسیای جنوب شرقی، از اهمیت ویژه  با جهت گیری صادراتی، به ویژه در کشورهای آسیای FDIآن که جذب 

برخوردار است. این مسئله در صنایع با فن آوری باال که نیاز نیروی کار ماهر و نیمه ماهر که نسبتا  زیادی دارند، بیشتر مطرح 

ای بیشتری را بوده است. و نکته سوم آن که اقتصاد با اندازه بزرگ نه تنها پشتیبان فعالیت های اقتصادی است بلکه فرصت ه

برای تنوع تولید در اقتصاد فراهم می آورد. شاخص مورد استفاده در تحقیقات تجربی برای نشان دادن اندازه یک اقتصاد، تولید 

از این رو، هرچه (. 1699دارد)درگاهی، FDIناخالص داخلی و نیز جمعیت است که فرض می شود اثر مثبتی بر جریان ورودی 

ورهای میزبان بیشتر باشد، اندازه بازار داخلی در این کشورها وسیع تر بوده و در نتیجه، اثرات ناشی از تولید ناخالص داخلی کش

 سرمایه گذاری ها، اثر بخش تر خواهد بود.

( منجر به افزایش درآمد و در نتیجه افزایش تقاضای داخلی می شود و در GDPاز لحاظ نظری، افزایش تولید ناخالص داخلی)

لید داخلی نتواند پاسخگوی افزایش تقاضا باشد، واردات افزایش می یابد. همچنین، افزایش تولید ناخالص داخلی صورتی که تو

و همچنین براساس راهبرد توسعه صادراتی، با توجه به نیروی کار و مواد اولیه ارزان  به دلیل افزایش آهنگ رشد تولید کل

این نهاده های ارزان انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری دارند در نتیجه منجر کشورها، سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از 

افزایش صادرات می گردد. از این رو، تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبتی بر صادرات و واردات است. هرچه درجه باز بودن  به 

ی بر صادرات در کل کشور می گذارد. لذا اقتصاد کشور میزبان بیشتر باشد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر بیشتر

راهبرد برون  و بهره برداری بیشتر از منافع آن بایدکشورهای در حال توسعه برای اثر گذاری بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها 

 .(1692 ،بابکی و )طیبیگرایی را در تجارت خارجی خود اتخاذ نموده و شرایط را برای صادرات تسهیل نمایند

سیاست های بسته اقتصادی مانعی برای دست یابی به بازارهای جدید، سرمایه مستقیم خارجی و فن آوری نوین است. این امر 

در کشورهای در حال توسعه را به اصالح سیاست ها برای بهره گیری از این فرصت ها ترغیب کرده است. در تعیین شاخص 

اقتصاد کشورهای مختلف و رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد، آزادسازی اقتصادی که برای اندازه گیری درجه 

متغیرهایی از حوزه های مختلف نظیر اندازه دولت، ساختار اقتصاد و بازار، سیاست های پولی و ثبات قیمت ها، درجه آزادی 

ا اتباع خارجی، آزادی مبادله در استفاده از اعتبارات خارجی، ساختار قانونی و سیستم قضایی)درجه ریسک(، آزادی تجارت ب

 .(1699،)درگاهیمی باشد FDIبازارهای سرمایه و مالی به کارگرفته می شود که عامل تاثیر گذار در جذب 

ش تورم در کشور میزبان سبب بی ثباتی و عدم دیگر عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تورم است. افزایاز 

تقاضای موثر یا قدرت خرید را در اقتصاد میزبان پایین آورده و تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم اطمینان اقتصادی، 

از ثبات  خارجی دارد. جذابیت یک بازار خاص زمانی بیشتر خواهد شد که سیاست های کالن اقتصادی در کشور مربوطه

بودجه، کسری ترازپرداخت ها، تورم و نرخ بهره را کاهش بیشتری برخوردار باشد. سیاست های کالن اقتصادی مناسب، کسری 
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خواهد داد و بنابراین موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش هزینه های معامالتی و در نتیجه افزایش 

 .(7001، 9جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شوند)باس و هفکر

 نه تحقیقیپیش

در خصوص اثر بحران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه زیادی در کشور انجام نشده بر اساس بررسی های انجام شده، 

است. البته در رابطه با عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خارجی مطالعات متعددی صورت گرفته است که می توان به موارد 

 زیر اشاره کرد:

آورد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش بر( در مقاله خود تحت عنوان 1611آذربایجانی و همکاران)
اشاره کرد که رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر جریان  صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

 7002-7000با استفاده ازمدل جاذبه و داده های ترکیبی طی سالهای  OECDهای تجاری بخش صنعت برای کشورهای 

ژه در مورد بررسی قرار دادند. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند موجب افزایش ظرفیت های تولیدی به وی

ازارهای صادراتی و پیشرفت و توسعه مورد کاالهای صادراتی شود و زمینه برقراری پیوند با اقتصاد بین الملل از طریق توسعه ب

رابطه مثبت و معناداری با جریانات تجاری  FDIبرای کشور میزبان فراهم کند، آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که 

 بخش صنعت در کشورهای مورد بررسی دارد. 

خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روش های بررسی اثر سرمایه گذاری مسقیم  ( در مقاله ای با عنوان1611فرزین و همکاران)
به بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری این عامل بر  سیستم دینامیک و اقتصادی سنجی

 1404می باشد و مقادیر تا افق  1693رشد اقتصادی پرداخته است. داده های مورد استفاده سری زمانی ساالنه ایران در سال 

 بینی شده اند. نتایج این پژوهش موید اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می باشد.پیش 

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت خارجی کشورهای منتخب آسیایی و ( در مقاله با عنوان 1692طیبی و همکاران)
کشور طی  74بر تجارت خارجی با استفاده از داده های تابلویی برای  FDIبررسی های خود را در زمینه تاثیر  اقیانوسیه

انجام داده اند. یکی از مسائل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع  7001-1190سالهای 

بب توسعه کشور بر صادرات و واردات می باشد که می تواند موجب افزایش ظرفیت های تولیدی شده و س FDIآثار جذب 

اثر مثبت و معناداری بر صادرات و واردات در  FDIسرمایه پذیر گردد.آنان طی ارزیابی های خود به این نتیجه رسیدند که 

 کشورهای مورد بررسی دارد لذا می بایست شرایط ورود این نوع سرمایه گذاری ها را تسهیل کرد. 

را بر  FPIو  FDI، تاثیر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی تحلیلی بر ( در مقاله خود تحت عنوان 1696مهدوی)

رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج وی بیانگر این امر است که اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان 

متغیر را بر رشد اقتصادی نقش اثر گذارترین  FDIدرحال تقویت است و از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی، 

                                                            
8 Busse and Hefeker 
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کشورها در صحنه اقتصادی باز می کند. البته این نکته قابل ذکر است که در صورتی سرمایه های خارجی به سمت کشور 

 سرازیر می شوند که این کشور از رشد اقصادی باالیی برخوردار باشد و وجود اینگونه سرمایه های سبب تشدید رشد خواهد شد.

به بررسی اثر بحران  بحران مالی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوطرفهمقاله خود تحت عنوان  ( در7011) 1محمود

های مالی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو کشور سرمایه گذار و سرمایه پذیر پرداخته است. برای این منظور از 

ه شش کشور بزرگ در زمینه سرمایه گذاری مستقیم استفاده شده است ک 1191-7009داده های پانل طی دوره زمانی 

کشور سرمایه گذار می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از اثر منفی بحران مالی بر سرمایه گذاری  47خارجی و 

مستقیم خارجی دوجانبه است. همچنین تاثیر شوک های منفی بحران مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی  بر اساس نوع و 

 ریشه بحران نیز متفاوت می باشد.

تکامل جریان سرمایه گذاری  تاثیر بحران مالی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی( در مقاله ای با عنوان 7017) 10بوگاچ و نوی

مورد بررسی قرار گرفته است. یافته  1192-7001مستقیم خارجی برای کشورهای درحال توسعه و نوظهور طی دوره زمانی 

بیانگر اثر منفی قوی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و موجب کاهش ارزش سرمایه گذاری مستقیم  های تحقیق

 خارجی افقی و عمودی خواهد شد.

اثر بحران مالی اخیر  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمان بحران( در مقاله خود تحت عنوان 7011) 11پولسن و هاف بنوئر

را در پنج کشور بزرگ )اسپانیا، نروژ، فنالند، سوئد و ژاپن(  1120ی در مقایسه با بحران سالبر سرمایه گذاری مستقیم خارج

مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشانگر بزرگتر بودن اثرات بحران اخیر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با بحران 

ایه گذاری مستقیم پایدار  تمرکز کرده و زمینه مناسب برای گذشته است. لذا توصیه می شود سیاستگذاران جهت ارتقاء سرم

 فعالیت های سرمایه گذاری فراهم آورند.

به تجزیه و  تاثیر بحران اقتصادی بر پویایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین المللی ( در مقاله ای تحت عنوان7017)17کارپ

پرداخته است. پویایی جریان سرمایه گذاری  7002-7010تحلیل تکامل جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 

مستقیم خارجی در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه تحت تاثیر قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان دهنده روند نزولی 

د جریان یک بهبود جزئی در رون 7011و در اوایل  7010است. اما از سال  7001سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشاهده شده است.

 داده های تحقیق، تصریح و برآورد مدل

با توجه به مبانی نظری تحقیق  و برای این منظورایران است.  FDIبررسی اثر بحران مالی جهانی بر ، از تحقیق حاضرهدف 

 .برآورد می شود 1633-1611زمانی  دوره برای( OLSروش حداقل مربعات معمولی) رابطه زیر با بکارگیریحاضر، 

                                                            
9 Ashraf Abdelaal Mahmoud 
10  Olga Bogach and llan Noy 
11 Lauge Skovgaard Poulsen and Gary Clyde Hufbauer 
12  Lenuta Carp 
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 بحران مالی CRISنرخ رشد تورم و  INFرشد تولید ناخالص داخلی،  GDPسرمایه گذاری مستقیم خارجی،  FDI که در آن،

و  16برای اندازه گیری متغیرها از منابع آماری مختلف شامل سایت بانک مرکزی می باشد. )به صورت یک متغیر دامی( جهانی

 استفاده شده است. 14سایت بانک جهانی

 داشته تورم و بحران اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به نظر می رسد تولید ملی اثر مثبت ،مبانی نظری با توجه به

نشانگر  Fمدل از اعتبار آماری برخوردار است. بطور مشخص آزمون مرسوم  ،هدنشان می د (1جدول )همانگونه که . باشد

انگل  عدم وجود خود همبستگی می باشد. همچین آزمونواتسون نشانگر -آماره و دوربینو بوده معناداری کل رگرسیون 

ایستایی جز  EGنشان دهنده این موضوع مهم است که رگرسیون برآورد شده جعلی نیست. الزم به ذکر است آزمون  11گرنجر

 اخالل مدل را مورد بررسی قرار می دهد که در صورت ایستا بودن جزء اخالل می توان جعلی بودن مدل را رد کرد. 

بطور نرمال توزیع شده اند. برای غلبه بر واریانس ناهمسانی از  نیز بیانگر این موضوع است که اجزاء اخالل 13آزمون نرمالیتی

نشان دهنده این امر است که مدل به درستی  12رمزیضرایب سازگار با واریانس ناهمسانی استفاده شده است. همچنین آزمون 

 ند.( از اعتبار کافی برخوردار می باش7تصریح شده است. بنابراین نتایج حاصل از  برآورد در جدول )

 FDI: آزمون های معناداری مدل (1جدول )

 نتیجه سطح معناداری آماره برآوردی آزمون ها

EG 9305- 1% 
جمله اخالل ایستا و لذا ضرایب برآورد شده 

 معتبر و قابل اتکا هستند

RAMSY 7777 9% مدل به خوبی تصریح شده است 

 جمالت خطا نرمال هستند - 2794 آزمون جارک برا

F 47371 9% معناری کلی رگرسیون 

 مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد - 1729 (D-Wدوربین واتسون)

 منبع: یافته های تحقیق و محاسبات پژوهشگر

 1631-11( برآورد مدل سری زمانی اثر بحران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران را طی دوره زمانی 7جدول شماره )

 ارائه می کند.

                                                            
13 WWW.CBI.IR 
14 WWW.WORLDBANK.COM 
15 Engel Granjer 
16  Normality 
17 Ramsy 
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دارد در خصوص این نتیجه می توان  FDIبر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بحران مالی اثر منفی و معناداری بر 

گفت بحران مالی مانند یک اپیدمی به سرعت به همه بورسها و بازارهای کاال سرایت می کند و منجر به کاهش ارزش داراییها 

می شود. همچنین رکود اقتصادی ناشی از بروز بحران نیز همراه با کاهش درآمد و رشد اقتصادی قدرت رقابت پذیری کشور 

در مجموع فرضیه مقاله حاضر مبنی بر اثر  را کاهش داده و منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گردد. میزبان

مورد تایید قرار می گیرد. به نظر می رسد اقدامات پیشگیرانه در این رابطه ضروری است  FDIمنفی و معنادار بحران بر 

 بحران های بین المللی مهم تلقی می شود.همچنین تعامالت بین المللی در کاهش و مقابله با 

، بدین صورت ایران دارد FDI( اثر مثبت و معنادار بر GDPاین جدول، تولید ناخالص داخلی) سایر نتایج مندرج در بر اساس

این نتیجه دور از انتظار واحد سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.  3111موجب افزایش  GDPکه افزایش یک واحد 

می تواند از طریق مجاری گوناگون همچون تامین سرمایه، انتقال فناوری، انتقال مهارت مدیریت و  FDIورود  وننیست چ

ارتقای توان نیروی کار، دسترسی به شبکه توزیع بین المللی شرکتهای چند ملیتی و تسهیل ورود به بازار جهانی برای کشور 

ن، اثر بر اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوند های بین میزبان، برانگیختن رقابت بین بنگاه های اقتصادی کشور میزبا

 است. سازگار  ( 1699( و هادی زنور و کمالی دهکردی)1696مهدوی)این نیتجه با مطالعات صنایع تاثیر گذار باشد.  

 FDIدار بر ( نشان می دهد تورم اثر مفنی ولی غیرمعنا7در مورد تورم نتیجه متفاوت بدست آمده است. همانگونه که جدول)

 منجر به بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی،تورم می تواند افزایش اگرچه مشخصاً  .این نتیجه قابل توجیه استالبته دارد. 

تقاضای موثر یا قدرت خرید در اقتصاد کشور میزبان را کاهش می دهد و تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 اثر بخشی بیشتری دارند. FDIبر مللی، درجه بازبودن اقتصاد ولی متغیرهای دیگری همچون اندازه بازار، شرایط بین ال دارد

 OLSبا استفاده از روش  FDIی ( نتایج برآورد الگو4جدول )

 Prob انحراف معیار ضرایب متغیر های مستقل

 37332 1401770 -902.7777 عرض از مبدا

GDP 7719 1741 373331 

INF 147.0 14772 370477 

CRIS 439277.- ..2775 373017 

 منبع: یافته های تحقیق و محاسبات پژوهشگر

 نتیجه گیری و خالصه

است. نتایج  1631-1611هدف این مقاله، بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در دوره 

حاصل از الگوی اقتصاد سنجی برای ایران نشان داده شد که اثر بحران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی منفی و معنادار است. 
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ثر منفی و غیر معنادار می اثر مثبت و معنادار دارد، درحالی که نرخ تورم دارای ابه عنوان شاخص اندازه بازار  GDPهمچنین 

اثر بخشی بیشتری  FDIمتغیرهای دیگری همچون اندازه بازار، شرایط بین المللی، درجه بازبودن اقتصاد بر  باشد زیرا وجود

 دارند.

 بازارهایبه هنگام بحران،  بتواند کهدر ایران  نهادهایی یا نهاد وجود ضرورتبا توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، 

. احساس می شود کند، نظارت امور گردش بر حسن و هدایت و تنظیم مند قانون و یکنواخت صورتی به را سرمایه چهریکپا

 می را اییراج های برنامه و اهداف در سویی ضرورتاً هم سرمایه یکپارچه بازارهای برای کننده هدایت و نهادی نظارتی تأسیس

 اخیر مالی بحران مدیریت برای می تواند دولت.است کشور در مالی و پولی مقامات اهداف در سویی آن هم الزمه که طلبد

 بحران از خروج منظور به بانکها سرمایه طریق افزایش از و موقع به ی گیر تصمیم و درست مدیریت اعمال و با نماید مداخله

 .نماید اقدام

در کشورهای جهان به خصوص کشورهای  مبارزه با اثرات منفی بحران بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی،در مجموع، 

و بازگرداندن اعتماد در کسب  FDIمستلزم سیاست های مناسب جهت ایجاد شرایط مطلوب جهت  درحال توسعه مانند ایران، 

ن افزایش نرخ رشد تولید در اقتصاد کشور میزبان سبب افزایش جریان ورودی و کار بین المللی می باشد زیرا در شرایط اطمینا

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد شد.
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