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 چکیده

 کشورهاي خصوص به مختلف کشورهاي اقتصادي هاينظام هايدغدغه اقتصادي یکی از مهمترین توسعه و رشد

 و اندازپس محدودیت به توجه گذاري در این کشورها دارد. باسرمایه  افزایش به زیادي باشد که وابستگیمی یافته توسعه

از  یکی است. برخوردار باالیی اهمیت از کشورها تولیدي افزایش توان براي کشورها سایر هايسرمایه از استفاده داخلی، سرمایه

 برخی از تحقیقات، عدم با این وجود،باشد. می خارجی مستقیم گذاريکشورها سرمایه سایر هايسرمایه جذبهاي راه

کشورها را به دلیل وجود بازارهاي مالی توسعه  از بعضی در اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم يگذارسرمایه مثبت تأثیرگذاري

گذاري مستقیم به بررسی اثر سرمایه تحقیق این محور بودن بخش مالی در ایران، دربا توجه به بانک  دهد.نیافته نشان می

 9531تا  9531هاي خارجی بر رشد اقتصادي با وارد کردن شاخص ترکیبی توسعه مالی از چهار شاخص بانکی براي سال

مدت و بلندمدت را نشان داد ر کوتاهگذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي داثر منفی سرمایه تحقیق . نتایجشودمیپرداخته 

  دار شد.که این اثر با وارد کردن اثر همزمان توسعه مالی در مدل مثبت و معنی

 

 گذاري مستقیم خارجی، رشد اقتصادي، بخش بانکی، ایرانسرمایه واژگان کلیدی:
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 مقدمه-1

 کشورهاي خصوص به مختلف کشورهاي اقتصادي هاينظام هايدغدغه مهمترینیکی از  اقتصادي توسعه و رشد

  خصوص به گذاريسرمایهدر این کشورها دارد.  گذاريسرمایه افزایش به زیادي وابستگی که باشدمی یافته توسعه

 جذب و طرف یک از عمرانی مخارج خصوص به دولت مخارج و خصوصی بخش اندازپس به کشور هر در ثابت گذاريسرمایه

 .است وابسته دیگر، طرف از اقتصادي يهاطرح مالی منابع تأمین منظور به کافی سرمایه

 توان افزایش براي کشورها سایر هايسرمایه از استفاده داخلی، سرمایه و اندازپس محدودیت به توجه با رو این از

 هايسرمایه جذب در سعی مختلف طرق از کشورها اخیر سالهاي در نتیجه در است. برخوردار باالیی اهمیت از کشورها تولیدي

 خارجی مستقیم گذاريسرمایه  عنوان تحت روشها این از یکی که نمایندمی کشورشان در گذاريسرمایه  براي کشورها سایر

 داخلی ناخالص تولید افزایش در مؤثر عوامل از یکی عنوان به خارجی مستقیم گذاريسرمایه  شاخص افزایش امروزه باشد.می

 .است کشورها از بسیاري در دولتمردان مدنظر کشور

 رشد طریق از و بخشدمیرونق  را اقتصادي رشد، خارجی سرمایۀ نمودن فراهم با خارجی مستقیم اريگذسرمایه

 تکنولوژي همراه به خارجی معموالً مستقیم اريگذسرمایه این بر عالوه .یابدمی گسترش خارجی گذارسرمایه منافع اقتصادي،

 در رشد موتور عنوان به خارجی مستقیم اريگذسرمایه شودمی کشور وارد برتر مدیریت و سازماندهی مدرن، و پیشرفته

 وسیله به را محلی اريگذسرمایهتواند می خارجی مستقیم اريگذسرمایه ورود. است شده شناخته یافته توسعه کمتر کشورهاي

 به شده ساخته هاينهاده خارجی، هايکه شرکت هنگامی تولید، زنجیرهدر  ارتباطات طریق از داخلی اريگذسرمایه افزایش

 و عرضه محلی يهابنگاه براي را واسطه هاينهاده خارجی، يهابنگاه هنگامی که یا و نمایندمی خریداري را محلی صورت

افزایش  را میزبان کشور صادرات ظرفیتتواند می خارجی مستقیم اريگذسرمایهورود  عالوه به .نماید تحریک ،کنندمیتأمین 

 و جدید شغلی يهافرصت ایجاد با همچنین .نماید جذب را بیشتري ارزي درآمد توسعه، حال در کشور شودکه باعث و دهد

مطالعات زیادي در مورد  گردد.می میزبان کشورهاي در اقتصادي رشد بهبود کلی باعث و است مرتبط تکنولوژي، انتقال افزایش

؛ 2192، 5؛ ري و مندال2192، 2سلطانی و اچیگذاري مستقیم خارجی و رشد اقتصادي انجام شده است)رابطه بین سرمایه

 رابطه در بسیاري نظراتبا این وجود،  (؛2195، 6آنتیوي و همکاران ؛2192، 3کرستوسکا و پتروسکا ؛2192، 4همکارانآدنیی و  

 رابطه که کندمی بیان اقتصادي يهامدل از برخی دارد. وجود اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم گذاريسرمایه  مبهم اثر با

از جمله درجه توسعه یافتگی بازارهاي مالی  دیگر عوامل به مداخله اقتصادي رشد و خارجی مستقیم گذاريمیان سرمایه

گذاري مستقیم خارجی قتصادي و همچنین لزوم توجه به سرمایهبدین منظور با توجه به اهمیت رشد و توسعه ا .است مشروط

در مدل توسعه مالی  تأثیرگذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي با وارد کردن بررسی اثر سرمایهبه مقاله در کشور، در این 

 پرداخته شده است.

                                                            
2 Soltani & Ochi 
3 Roy & Mandal 
4 Adeniyi et al. 
5 Krstevska, & Petrovska 
6Antiwi et al. 



 

 نظري اختصاص مبانی به دوم بخشدر  مقدمه، این از پسبه طوریکه  .این مقاله در پنج بخش کلی آورده شده است

به نتیجه  پنجم بخش و سرانجام در تشریح بخش چهارم نتایج تجربی . درشودمیپس از آن متغیرها و الگوي مطالعه بیان  دارد.

 .شودپرداخته می

 

 ادبیات تحقیق  -2

 خارجیمستقیم گذاری تعاریف و مفاهیم سرمایه-2-1

 اريگذسرمایه ،7پول المللی بین صندوق دیدگاه ازاست.  شده ارائه خارجی مستقیم گذارياز سرمایه متعددي تعاریف

 و شودمی انجام گذارسرمایه فرد موطن جز به شوري در پایدار منافع کسب به هدف است که گذاريسرمایه خارجی، مستقیم

 .باشد داشته مؤثري نقش مربوط بنگاه مدیریت در است که آن اريگذسرمایه این از ارگذسرمایه هدف

 مدت بلند مناسبات خارجی متضمن مستقیم اريگذسرمایه 3ملل سازمان توسعه و تحقیقات کنفرانس اعتقاد به

گذار سرمایه موطن از خارج شرکتی در کشور یک حقوقی و حقیقی شخصیت مستمر نفع و کننده کنترل منعکس و باشدمی

 .باشد

 خود موطن خارج ار درگذسرمایه توسط هادارایی تملک ، پالگریو المعارف دایره خارجی در مستقیم اريگذسرمایه

 منفعت منظورکسب به است که اريگذسرمایهاز  نوعی خارجی مستقیم اريگذسرمایه دیدگاه کوین، از است. شده تعریف

 در رأي مؤثر حق کسبآن  نتیجه و گیرد صورت ارگذسرمایه ازکشور کشوري غیر در مستقر اي مؤسسه در همیشگی و دائمی

  (.214، ص 9539باشد) بهکیش، شرکت یا مؤسسه می مددیریت

 گذارسرمایه  توجه نفوذ قابل لزوم خارجی، دیگر هايگذاريسرمایه  از خارجی مستقیم گذاريسرمایه  تمایز وجه

  بودن بلندمدت که کرد نشان خاطر مدت، بایدکوتاه و بلندمدت دوره بین تمایز معیار از است. فارغ بنگاه مدیریت در خارجی

 قدرت و نفوذ آن، متعاقب و پایدار منافع زیرا جستجوي .است آن تبعی هايویژگی از یکی خارجی، مستقیم گذاريسرمایه

 گذاريسرمایه  میتوان نهایت، در .است پذیرامکان بلندمدت گذاريفرایند سرمایه یک در تلویحی طور به مدیریت در نظر اعمال

 منافع کسب آن، از هدف و شودمی انجام مبدأ کشور جز به کشوري در که کرد معرفی گذارينوعی سرمایه را خارجی مستقیم

 مربوط خواهد بنگاه مدیریت کردن کنترل دنبال به حتماً گذارسرمایه  که است آن از حاکی که است بنگاه یک پایدار در

 (.9535شاهمرادي،  و بود)داوودي

 ،1شکل افقی 5 به که است چندملیتی هايشرکت درونی سازمان گسترش واقع در خارجی، مستقیم گذاريسرمایه

 و است همراه هاي چندملیتیشرکت افقی گسترش با ، افقی خارجی مستقیم گذاريسرمایه  .شودمی انجام توأم و 91عمودي

                                                            
7 International Monetary Found (IMF) 
8 United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD) 
9Horizontal  
10 Vertical 



 

 مستقیم گذاريسرمایه  .گرددمی نیز تولید میزبان کشور در ،شودمی تولید کشور داخل در که مشابهی هايکاال حالت، این در

 تولیدي شرکت یک پسین و پیشین هايارتباط پیوند دادن معناي به و بوده چندملیتی هايشرکت به مربوط ، عمودي خارجی

 و اولیه و خام مواد به خارجی مستقیم گذاريسرمایه  دسترسی به منظور که خارجی، مستقیم گذاريسرمایه  نوع این در .است

 طریق از را خود نهایی هايکاال کنندمی سعی گذارسرمایه  هايشرکت گیرد،صورت می هدف هايبازار به شدن نزدیک یا

 نمایند تهیه خود تابعه هايشرکت از را نیاز مورد ساخته نیمه کاالهاي و اولیه مواد وبرسانند  فروش به خود عوامل

 (.2112است) موسی،  عمودي و افقی گسترش بر مشتمل همزمان صورت به نیز توأم خارجی مستقیم گذاريسرمایه

 

 پیشینه پژوهش و مبانی نظری  -2-2

 رشد طریق از و بخشدرونق می را اقتصادي خارجی، رشد سرمایۀ نمودن با فراهم خارجی مستقیم اريگذسرمایه

 مدرن، و پیشرفته تکنولوژي همراه به معموالً FDI این بر عالوه .یابدمی گسترش خارجی گذارسرمایه منافع اقتصادي،

 توسعه کمتر کشورهاي در رشد موتور عنوان به خارجی مستقیم اريگذسرمایه شودمی کشور وارد برتر مدیریت و سازماندهی

 اشاره مورد نیز است شده (،  انجام9113)99لی و گرگوریو برنزیتن، توسط که ايمطالعه مطلب در این .است شده شناخته یافته

 باالتري توسط کارایی اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم اريگذسرمایه سودمند اثرات که اندعقیده این بر هاآن است، واقع شده

 همچنین سرمایه. بیشتر طریق انباشت از صرفاً نه شودمی دارد، حاصل پیشرفته تکنولوژي خاطر به اريگذسرمایه نوع این که

 در سرمایه کارایی افزایش دلیل به اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم اريگذسرمایه مثبت اثر که معتقدند نیز 92دولینگ و رانا

 افزایش براي مهمی ابزار خارجی مستقیم اريگذسرمایه . ورودشودمی حاصل پیشرفته و انرژي ذخیره تکنولوژي انتقال اثر

 محسوب میزبان کشور در سرمایه تشکیل بهبود اريگذسرمایه تواندآن، می تبع به و داخلی اريگذسرمایه براي هاسرمایه عرضه

 طریق از داخلی اريگذسرمایه افزایش وسیله به را محلی اريگذسرمایهتواند می خارجی مستقیم اريگذسرمایه ورود .گرددمی

 یا و نمایندمی خریداري را محلی صورت به شده ساخته يهانهاده خارجی، هايکه شرکت هنگامی تولید، در زنجیره ارتباطات

 میزبان کشور صادرات ظرفیت تواندتأمین می و عرضه محلی يهابنگاه براي را واسطه هاينهاده خارجی، يهابنگاه هنگامی که

 میزبان کشور صادرات ظرفیتتواند دهد می خارجی مستقیم اريگذسرمایهورود  عالوه به .نماید تحریک نمایند،می افزایش را

 شغلی يهافرصت ایجاد با همچنین .نماید جذب را بیشتري ارزي درآمد توسعه، حال در کشور شودکه باعث و افزایش دهد را

 لذا گردد.می میزبان کشورهاي در اقتصادي رشد کلی عنوان بهبود به باعث و است مرتبط تکنولوژي، انتقال افزایش و جدید

 (.3 ، ص9512) اصغري و رفسنجانی پور، نداهشد شناخته اقتصادي رشد فرآیند در مهمی ورودي عاملی يهاجریان و تجارت

. 

                                                            
11 Borensztein, Gregorio, & Lee 
12 Rana & Dowling 



 

گذاري وجود دارد. به نظر مخالفین، این در کشورهاي توسعه نیافته نظریات مخالف و موافقی درباره این نوع سرمایه

ي و تالش براي کنترل مجدد مستعمرات قبلی است و کشور میزبان را به کشورهاي ها نوعی استعمار اقتصادگذاريگونه سرمایه

اندازي هاي خارجی در راهکند. همچنین ورود تکنولوژي نامرتبط با اقتصاد کشور میزبان و کوتاهی شرکتخارجی وابسته می

افقین معتقدند که چون این گونه باشد. موها از جمله دالیل مخالفان میصنایع کشور میزبان یا آموزش صنعتگران آن

 (.9534ها در کشورهاي غربی نتیجه داده است، پس در جاهاي دیگر نیز نتیجه خواهد داد) نجار زاده و ملکی، گذاريسرمایه

) اصغري و باشد گذار اثر اقتصادي رشد بر تواندمی زیر دالیل به خارجی مستقیم گذاريسرمایه به طور کلی 

 :(7ص، 9512رفسنجانی پور، 

 گذاريسرمایه این طرفی از دارد تأثیر اقتصادي رشد بر مستقیم طور به که است سرمایه تشکیل منبع یک 

 اقتصادي کالن سایر متغیرهاي بر که طوري به گذارد،می تأثیر اقتصادي رشد بر مستقیم غیر شکل به

 را اقتصادي رشد حقیقت در متغیرها این رشد ، که یگذارد تأثیر پس انداز و مصرف صادرات، اشتغال،: نظیر

 .است مؤثر نیز گذاريکیفیت سرمایه گذاري مستقیم خارجی برهمچنین سرمایه. میدهد قرار تأثیر تحت

 کشور اختیار در پیشرفته تکنولوژي و کارا مدیریت با مجموعه اي صورت گذاري مستقیم خارجی بهسرمایه 

 .میگیرد قرار میزبان

 اعطاي افزایش باعث خود نوبه به این که شودمی ارزي ذخایر افزایش گذاري مستقیم خارجی باعثسرمایه 

 .گیردمی صورت تولید افزایش ترتیب، این به و گرددمی خصوصی بخش به اعتبارات

 براي تولید داده عنوان به تواندمی میزبان کشور گذاري مستقیم خارجی درسرمایه از ناشی تولیدات 

 .شود رشد افزایش باعث و گیرد قرار استفاده مورد داخلی گذارانسرمایه

، 95و گرینوي دارد)جرج وجود اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم گذاريسرمایه  مبهم اثر با رابطه در بسیاري نظرات

 به مداخله اقتصادي رشد و خارجی مستقیم گذاريسرمایه  میان رابطه که کندمی بیان اقتصادي يهامدل از برخی (.2114

 اثر که کنندمی بینیپیش شد ارائه (،2115)94لنسینک و هرمس توسط که مدلی مثال، عنوان به .است مشروط دیگر عوامل

است)فزرین و همکاران،  میزبان کشورهاي مالی بازارهاي توسعه به مشروط اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم گذاريسرمایه

 .(55، ص 9519

دهد. سیستم مالی تخصیص کاراي منابع داخلی رشد را از طریق سطح تکنولوژي تحت تأثیر قرار می مالی سیستم

اندازها حجم منابع مالی براي تأمین بسیج پس با ، طرف یک دهد. ازگذاري را تحت تأثیر قرار میهاي سرمایهمالی در پروژه

را نظارت و غربال  گذاريسرمایهي هاگر، با کاهش هزینه کسب اطالعات پروژهدهد. از سوي دیگذاري را افزایش میمالی سرمایه
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 بهتر تر یافته توسعه داخلی مالی کند. سیستمگذاري انجام شده کمک میي سرمایههاوري پروژهکند که این به افزایش بهرهمی

بپردازد که این به رشد اقتصادي باالتر کمک خواهد  گذاريسرمایه يهاپروژه و نظارت انداز، غربال پس به بسیج بود خواهد قادر

هاي تر از پروژهپذیرریسک ،جدید يهاتکنولوژي اتخاذ یا و بهبود امکانات موجود به مربوط گذاريسرمایه همچنین کرد.

تیجه و در ن هادیگر است. سیستم مالی و به طور خاص مؤسسات مالی خاص، ممکن است به کاهش این ریسک گذاريسرمایه

ي خارجی هاتحریک کارآفرینان داخلی در به روز رسانی تکنولوژي موجود و اتخاذ فناوري جدید معرفی شده توسط شرکت

کمک کنند. بنابراین مؤسسات مالی به طور مثبت بر سرعت نوآوري در فناوري و در نتیجه افزایش رشد اقتصادي تأثیر 

مستقیم  گذاريسرمایهي بیشتر سرریز فناوري هار فناوري که از یک یا کانالگذارند. همچنین این استدالل براي نوآوري دمی

در  گذاريسرمایهي مرتبط با هاشود صادق است. سیستم مالی توسعه یافته تر بهتر قادر خواهد بود ریسکمیخارجی نتیجه 

فی که از طریق آن ممکن است سرریز مختل يهاکانال ما که زمانیبه عالوه،  ارتقاء فناوري قدیمی یا جدید را کاهش دهد.

زمانیکه ارتقاء فناوري و یا اتخاذ  موارد از بسیاري در که شودمی معلوم دهیم ، میفناوري وقوع یابد را مورد بازنگري قرار 

دارند.  گذاريسرمایهنیاز به  داخلی يهاگیرد، شرکتمیفناوري جدید بر اساس اثر تظاهري، اثر رقابتی و یا رابطه هر دو صورت 

 هاگذاريسرمایهي کارکنان آنها) اثر آموزشی(، نیز صادق است.  با این حال، این هاهمین در مورد هدف آنها در ارتقاء مهارت

ي داخلی تا چه حد قادر هاکند که شرکتمیباید تأمین مالی شود. توسعه سیستم مالی داخلی حداقل تا حدودي تعیین 

 یا بازارهاي سهام تحقق بخشند.  هاخود در در مورد امور مالی مورد نیاز در خارج از بانک گذاريسرمایهي هاحخواهند بود به طر

 گرفتن قرض به قادر خارجی يهاشرکت حد چه تعیین کند که تا است ممکن داخلی مالی سیستم توسعه نهایت، در

ي هااین دامنه سرریز فناوري بیشتر به بنگاه که ، بود خواهندمیزبان  کشور ي خود درهاخالقانه فعالیت گسترش منظور به

مستقیم خارجی چنانکه به وسیله داده جریان مالی اندازه گیري شود، ممکن است تنها  گذاريسرمایهدهد. میداخلی را افزایش 

تأمین مالی شده از  اريگذسرمایهمستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه به عنوان اندکی از  گذاريسرمایهبخشی از 

 بازارهاي کیفیت و بودن دسترس در باشد. بنابراین، میزبان کشور در مالی بازارهاي در سهام صاحبان طریق بدهی یا حقوق

قرار  تأثیر تحت را میزبان کشور در فناوري گسترش بر آن تأثیر و خارجی مستقیم گذاريسرمایهاست  ممکن نیز داخلی مالی

 پایان، در انتشار ممکن است در بازارهاي مالی توسعه یافته تر در کشور میزبان کارامدتر عمل کند. بنابراین، دهد. این فرایند

 باشد که موجبمی مکمل فناوري، انتشار فرایند افزایش به توجه با داخلی مالی بازارهاي و خارجی مستقیم گذاريسرمایه

 (.2115 ،93لنسینک و شوند)هرممی اقتصادي رشد افزایش نرخ

بر رشد اقتصادي با در نظر  گذاري مستقیم خارجیسرمایهمطالعات بسیاري در خارج و داخل کشور در مورد اثر 

دار در همه این مطالعات به اهمیت توسعه بازارهاي مالی در اثرگذاري مثبت و معنی وگرفتن بازار مالی انجام شده است 

 شود:ها اشاره میکه در ذیل به برخی از آن پرداخته شده استگذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي سرمایه
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اقتصادي با  رشد خارجی و مستقیم گذارياي به بررسی ارتباط علی بین سرمایه(، در مطالعه2192آدنیی و همکاران)

در دوره زمانی سیرالئون  و نیجریه غنا، گامبیا، عاج،' وارد کردن توسعه مالی براي پنج کشور کوچک در حال توسعه ساحل

گیري از پرداختند. نتایج نشان داد که اندازه توسعه مالی در کشورهاي غنا، گامبیا و سیرالئون به منظور بهره 2113تا  9171

مالی را به منظور کسب رشد  ساختار رسانی روز اقتصادي مهم است. آنها به رشد بر خارجی مستقیم گذاريسرمایه مزایاي

 گذاري مستقیم خارجی را پیشنهاد کردند.  ارتقاء سرمایه مطلوب اقتصادي بر اثر

اقتصادي با توجه  رشد بر خارجی مستقیم گذاري (، به بررسی تأثیرگذاري سرمایه2111)96لی و پینگ چانگ چیانگ

ساالنه براي هاي انباشتگی  از داده هم و خطا تصحیح از مدل استفاده به سطح توسعه مالی پرداختند. آنها براي این منظور با

هاي توسعه مالی اثر کشور جهان استفاده کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص 57براي  2112تا  9171دوره زمانی 

 گذارند. خارجی در رشد اقتصادي در بلندمدت می مستقیم گذاري بزرگتري نسبت به سرمایه

 را در پاکستان براي اقتصادي رشد و داخلی الیم بخش خارجی، مستقیم گذاريسرمایه(، ارتباط بین 2117)97خان

نتایج مطالعه که با استفاده از رویکرد هم  .کند بررسی را 2113-9172مورد بررسی قرار داد.  2113تا  9172 دوره طول

داخلی حداقل در سطح  مالی مدت در صورتیکه سیستم بلند و مدت کوتاه انباشتگی آزمون باند انجام شد نشان داد که در

 دهدمی نشان بیشتر نتایج اقتصادي خواهد داشت. رشد بر مثبتی تاثیر FDI خاصی از توسعه یافتگی قرار داشته باشد، جریان

 مزایاي بلکه کند،پاکستان کمک می در گذاريسرمایه براي خارجی يهاشرکت به جذب تنها نه بهتر داخلی مالی شرایط که

 رساند.میخارجی را به حداکثر  گذاريسرمایه

گذاري مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادي در چارچوب (، به بررسی ارتباط سرمایه2115) 93عمران و بلبل

گذاري مستقیم بانک است، پرداختند. نتایج نشان داد که سرمایه بر ها مبتنیکشورهاي عربی که عمدتا سیستم مالی آن

 رهاي مالی متقابال اثر کند اثر مطلوبی بر رشد اقتصادي خواهد داشت.  اي از توسعه متغیخارجی اگر با سطح آستانه

 بر خارجی مستقیم گذاري (، به بررسی نقش توسعه نظام مالی در تأثیرگذاري مثبت سرمایه2115لنسینک ) و هرم

استفاده کردند. از  9113تا  9171کشور در دوره زمانی  67ها براي پرداختند. آنها براي این منظور از مجموعه داده رشد

آسیا  التین و امریکا در کشورها این از بسیاريکشور آن از سیستم مالی به اندازه کافی توسعه یافته که  57کشور  67مجموعه 

 آفریقا صحراي زیر کشورهاي از شده گرفته يهانمونهباشند. در بر رشد اقتصادي، می FDIباشند به منظور اثرگذاري مثبت می

 توسعه که کردند استدالل مقاله این اثر مثبتی بر رشد اقتصادي نداشته است. آنهادر FDIبودند،  ضعیفی مالی بخش داراي که

 .است اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم گذاريتأثیر مثبت سرمایه براي مهم شرط پیش کننده دریافت مالی کشور سیستم

 ایران در اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه و مالی بازار تأثیربه بررسی  (،9511مهدوي و مهدوي )

 نیست حدي در ایران مالی بازار توسعۀ داد که نشان نتایجپرداختند.  ARDLبا استفاده از روش  9537تا  9546براي سالهاي 
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 بر مالی بازار شاخص این، بر عالوهد. گرد داخلی ناخالص تولید بر خارجی مستقیم گذاريسرمایه معنادار تأثیرگذاري موجب تا

 .داد را نشان منفی تأثیر داخلی ناخالص تولید

گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي ایران از مسیر (، به بررسی اثر سرمایه9533جالئی، و صباغ پورفرد )

 اقتصادي رشد مدل در مالی بازار نقش تعیین براي مختلف متغیرهاي بازارهاي مالی پرداختند. بدین منظور آنها با وارد کردن

آنها نتیجه گرفتند  است. داشته باثباتی و دار معنی تأثیر اقتصادي رشد بر مستقیم خارجی سرمایه گذاري که کردند مشخص

 .شد ایران خواهد در اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه تأثیر ثبات و افزایش موجب مالی توسعه بازارهاي که

گذاري مستقیم خارجی بر تأثیر توسعه ي بازار مالی در تأثیرگذاري سرمایه(، به بررسی 9533مهدوي و همکاران )

پرداختند.   2113تا  9111کشور در دوره زمانی  37هاي تابلوئی برايرشد اقتصادي کشورهاي میزبان با استفاده از روش داده

به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي  نتایج نشان می دهد که در کشورهاي توسعه یافته

مثبت و معنی دار و در کشورهاي کم تر توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي 

 معنی دار نیست.

 

 بر رشد اقتصادی خارجی مستقیم گذاریسرمایه تأثیرگذاری بر مؤثر عوامل-2-3

اري مستقیم خارجی تحت تأثیر عواملی است که این عوامل بستر الزم براي رشد اقتصادي را فراهم گذسرمایه

 (:9535کند) مهدوي، می

در چه بخشی جذب شود،  FDIبه نظر برخی اقتصاددانان، این مسأله که  :FDIالگوي تخصیص  -9

گذاري مستقیم خارجی سرمایهکند که (، بیان می9131)91اثر متفاوتی بر رشد اقتصادي خواهد گذاشت. سینگر

هاي اولیه این بیشتر در بخش FDIدر کشورهاي کمتر توسعه یافته اثرات سودمندي را به همراه ندارد زیرا 

نظر درآمدي بی کشش است و منافع حاصل از تغییر شود، تقاضا براي این کاالها از کشورها جذب می

شود و از ها به مصرف کننده منتقل میها، در اثر کاهش قیمتدر این بخش FDIتکنولوژیکی ایجاد شده توسط 

در بخش صنایع مدرن منجر به رشد اقتصادي  FDIشود. اما طریق افزایش درآمد به تولیدکننده منتقل نمی

شود بلکه به بدین دلیل که سطح عمومی تحصیالت، ل آنکه تولید سریع تر را موجب میشود، نه تنها به دلیمی

 همراه خود دارد. ها، ابداعات و ذخیره تکنولوژي و ایجاد تقاضاي جدید را بهمهارت

بر رشد  FDI(، اثر 9114درجه توسعه یافتگی کشور: با توجه به مطالعه انجام شده توسط تیسی) -2

 کمتر توسعه یافته بیشتر است.اقتصادي در کشورهاي 

بسته به توسعه  FDIاستراتژي تجاري: بگواتی در فرضیه معروف خود به آزمون کارایی ناشی از  -5

میانگین نرخ ارز  EPکند که استراتژي پردازد. او چنین استدالل می( میIS( یا جایگزینی واردات)EPصادرات)
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سازد. بنابراین این استراتژي از نظر تجارت، خنثی واردات برابر میمؤثر در صادرات را با میانگین نرخ ارز مؤثر در 

منجر به افزایش نرخ ارز مؤثر وارداتی نسبت به نرخ ارز مؤثر صادراتی  ISاست یا تورشی ندارد. اما استراتژي 

کند که یي جانشین واردات تورش دارد. بنابراین بگواتی استدالل مهاشده و بنابراین به سمت حمایت از فعالیت

دارد و عالوه بر این، در استراتژي  FDI، گرایش بیشتري به جذب EP، استراتژي ISدر مقایسه با استراتژي 

EPکند زیرا  وابستگی گذاري مستقیم خارجی به صورت کاراتر در پیشبرد رشد اقتصادي عمل می، سرمایه

هاي تجاري به عنوان ابزارهاي اصلی استراتژي، منجر به اختالالت عظیمی در ها و سهمیهبه تعرفه ISشدید 

هاي تولیدي که شدیدا با موجودي عوامل در اقتصاد متفاوت است شود و از روشبازارهاي محصول و عوامل می

رشد اقتصادي کمتري را با شود بلکه کمتري در کشور جذب می FDIکند و بدین ترتیب نه تنها استفاده می

هاي ، تأکید بر خنثی بودن سیاست بین بخشEPشاهد خواهیم بود. در طرف مقابل در استراتژي  FDIجذب 

تواند منجر به بازار آزاد عوامل و تخصیص منابع بر اساس وارداتی و صادراتی است. بنابراین این استراتژي می

شود بلکه رشد اقتصادي بیشتري را نیز یشتري به کشور وارد میب FDIمزیت نسبی شود و بدین ترتیب نه تنها 

گذاري در سرمایه و سرمایه R&Dشاهد خواهیم بود زیرا رقابت به وجود آمده منجر به تشویق  FDIبا جذب 

 هاي رشد درونزا منجر به رشد اقتصادي بیشتر خواهد شد.شود که بر اساس مدلانسانی می

هاي الزم جهت یستم مالی در کشور میزبان یکی از پیش شرطتوسعه سیستم مالی: توسعه س -4

بر رشد اقتصادي است. سیستم مالی توسعه یافته منجر به تخصیص کاراي منابع و بهبود  FDIاثرگذاري مثبت 

شود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی می FDIهاي ورودي قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریان

هاي مختلفی را که از طریق آنها تکنولوژي دار ماکزیمم خود خواهد رسید. هنگامی که کانالبه مق FDIناشی از 

هاي آموزشی، به وجود آمدن رقابت و غیره( در نظر کند) زمینهبه کشور میزبان سرایت می FDIناشی از 

ي مورد استفاده خود و هاي داخلی به منظور تقویت تکنولوژشویم که در بیشتر موارد بنگاهگیریم، متوجه میمی

گذاري نمایند. بدین ترتیب در صورتیکه سیستم مالی داخلی توسعه به کارگیري تکنولوژي جدید باید سرمایه

تواند سرمایه مورد نیازش را یافته باشد، حداقل تا حدودي مشخص خواهد شد که بنگاه داخلی تا چه میزان می

وه بر این توسعه مالی بر کارایی تخصیص منابع مالی پروژه ها یا بازار بورس تأمین نماید. عالاز بانک

گذارد. بنابراین سیستم مالی از دو طریق در رشد اقتصادي مؤثر خواهد بود. اول آنکه منجر گذاري اثر میسرمایه

 افزاید. دوم آنکه،می گذاريشود و بر حجم منابع در دسترس براي تأمین مالی سرمایهبه تحرک پس اندازها می

شود. همچنین توسعه سیستم مالی داخل ممکن است گذاري میهاي سرمایهمنجر به پوشش و کنترل پروژه

در  هاهاي ابداعی آنهاي خارجی فعال در داخل در جهت گسترش فعالیتامکاناتی را جهت اعطاي وام به بنگاه

هاي جدید به یت تکنولوژيکشور فراهم آورد که بدین ترتیب به صورت غیر مستقیم منجر به افزایش سرا

 هاي داخلی و بنابراین افزایش رشد اقتصادي خواهد شد. بنگاه



 

 مدل ها و روش برآوردمتغیرها، منابع داده -3

 شود:با توجه به هدف این مقاله متغیرهاي مورد نظر جهت بررسی به صورت ذیل بیان می

FDIمستقیم خارجی ورودي به تولید ناخالص داخلی گذاري گذاري مستقیم خارجی از میزان سرمایه: سرمایه

 شود.محاسبه می

FD :2 شاخص توسعه مالی به صورت میانگین وزنی از چهار شاخص نسبتM نسبت 21داخلی ناخالص تولید به ،

، 22هاي بانک مرکزي به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی29بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی

 ترکیبیبه عنوان شاخص هاي اصلی به مؤلفهبا روش تجزیه  25پذیر به تولید ناخالص داخلیهاي سپردههاي بانکدارایی نسبت

 توسعه مالی در مدل بکار رفته است.

RYN تولید ناخالص داخلی سرانه که از نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر تعداد جمعیت به دست آمده :

 است.

F :شاخص F دست آمده  به خارجی مستقیم گذاريسرمایه و توسعه مالی هايشاخص به مربوط متغیر دو ضرب از

 است.

OPEN صورت حاصل جمع صادرات و واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص : درجه باز بودن اقتصاد است که به

 داخلی محاسبه شده است.

IY: آید.به دست می تولید ناخالص داخلیگذاري به سرمایهگذاري است و از نرخ سرمایه 

HC :میانگین وزنی نرخ ثبت نام و نرخ باسوادي است.به صورت  شاخص سرمایه انسانی 

Lدهد.: کل نیروي کار را نشان می 

هاي جنگ در مدل استفاده شده براي وارد کردن اثر سال (DUMبه عالوه در این تحقیق از یک متغیر مجازي)

 صفر در نظر گرفته شده است. هاهاي تأثیرگذار جنگ عدد یک و براي بقیه سالاست. این متغیر براي سال

از سایت بانک مرکزي، مرکز آمار ایران و همچنین بانک جهانی، کنفرانس  9531تا  9531ي هاها براي سالداده

هاي انجام شده است. همچنین داده Microfitه سازمان ملل متحد استخراج و  برآوردها با استفاده از نرم افزار تجارت و توسع

 محاسبه شده است. SASهاي اصلی با نرم افزار به مؤلفهشاخص توسعه مالی با روش تجزیه 

 

 

 

                                                            
20. Ratio of Liquid Liabilities to GDP 
21. Private Credit by Deposit Money Banks to GDP 
22. the Ratio of Central Bank Assets to GDP 
23. the Ratio of Deposit money Bank Assets to GDP 



 

 نتایج برآوردها -4

مورد بررسی، داراي درجه انباشتگی بیشتر از یک قبل از انجام آزمون همگرایی باید مطمئن شویم که متغیرهاي 

( و حنان SBC)23بیزین_(، شوارتزAIC)24توان از معیارهاي آکائیکهاي بهینه مینیستند. براي تعیین تعداد وقفه

بیزین انتخاب شده است. این معیار در تعداد  _( استفاده نمود. در این مطالعه وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتزHQC)26کویین

 دهیم. کند و در نتیجه تعداد درجات آزادي کمتري از دست میها صرفه جویی میوقفه

 ( ارائه شده است:9-4فولر به طور خالصه در جدول )_نتایج آزمون ریشه واحد دیکی 

 

 : نتايج آزمون ريشه واحد در سطح متغيرها1-4جدول

 با عرض از مبدأ با روند با عرض از مبدأ بدون روند 

آماره  ADFمرتبه  متغير

 محاسباتي

آماره  ADFمرتبه  مقدار بحراني

 محاسباتي

 مقدار بحراني

RYN ADF(1) 92/9- 16/2- ADF(4) 94/2- 36/5- 

FD ADF(1) 293/5- 16/2- ADF(1) 73/5- 5533- 

FDI DF 93/2- 16/2- DF 23/5- 36/5- 

F DF 1/9- 16/2- DF 23/2- 36/5- 

IY ADF(1) 21/5- 16/2- DF 33/5- 36/5- 

L DF 59/1- 16/2- DF 62/9- 36/5- 

OPEN DF 19/9- 16/2- DF 54/5- 36/5- 

HC DF 959/9 16/2- DF 63/5- 36/5- 

 مأخذ: محاسبات تحقيق

 

(، HCشود آماره محاسباتی در سطح براي متغیرهاي سرمایه انسانی)( مشاهده می9-4جدول ) همان طور که در

بزرگتر از آماره بحرانی)بدون در نظر گرفتن عالمت(، ( IYگذاري به تولید ناخالص داخلی)( و نسبت سرمایهFDتوسعه مالی)

 هاي مذکور در سطح پایا هستند و بقیه متغیرهاتغیرتوان رد کرد. پس میا وجود ریشه واحد را می H0و بنابراین فرضیه  است

ها از یافته مربوط به آنفولر تعمیم-فولر و دیکی-گیري از متغیرها، آماره دیکیدر سطح ناپایا هستند اما با یک مرتبه تفاضل

 ( به صورت خالصه ارائه شده است.2-4شود. نتایج در جدول )مقادیر بحرانی بزرگتر شده و پایا بودن متغیرها تأیید می

                                                            
24 Akaike Information Criterion 
25 Schwarz Bayesian Criterion     
26 Hannan-Quinn Criterion 



 

 

 حد براي تفاضل مرتبه اول متغيرها:  نتايج آزمون ريشه وا2-4جدول

 با روند بدون روند 

 ADFمرتبه  متغير
آماره 

 محاسباتي
 ADFمرتبه  مقدار بحراني

آماره 

 محاسباتي
 مقدار بحراني

dRYN DF 4/5- 16/2- ADF(3) 73/3- 36/5- 
dFDI DF 33/3- 16/2- DF 73/3- 36/5- 

dOPEN DF 91/6- 16/2- DF 22/6- 36/5- 

dF DF 13/3- 16/2- DF 13/4- 36/5- 
dL DF 74/5- 16/2- DF 15/4- 36/5- 

  مأخذ: محاسبات تحقيق

 

به کار برده شده  ARDLبه دلیل متفاوت بودن درجه پایایی متغیرها، براي تعیین وجود رابطه بلندمدت روش 

 است. 

شود در دهد. همان طور که مشاهده میمدت را  نشان میکوتاه ARDLنتایج تخمین مدل (، 5-4جدول )

گذارد. اما با وارد کردن اثر درصد اثري منفی بر رشد اقتصادي می 11گذاري مستقیم خارجی در سطح سرمایه مدتکوتاه

روي کار با یک . همچنین درجه باز بودن اقتصاد و کل نیشودمیداري مثبت توسعه مالی در مدل این اثر به صورت معنی

درصد با عالمت منفی در نتایج ظاهر  11گذارند. متغیر مجازي نیز در سطح داري بر درآمد سرانه میوقفه اثر مثبت و معنی

 شده است.

به  11/1برابر  یا ضریب تعیین تعدیل شده براي تمامی رگرسیون �̅�2با توجه به این که در این مدلبه عالوه، 

اند درصد توانسته 11ها به میزان توان نتیجه گرفت که متغیرهاي توضیحی موجود در این رگرسیوندست آمده است می

 Fدهنده درجه صحت تخمین رگرسیون است، اعداد باالي نشان Fمتغیر وابسته را توضیح دهند. با توجه به این که آماره 

 تخمین مدل است.داري کلی باال نیز گویاي معنی در رگرسیون

، همسانی واریانس، عدم تورش هاي تشخیص عدم خودهمبستگیشود در آزمونطور مشاهده میهمچنین همان

 نماید.توان رد نمود. در نتیجه مدل برآوردي فروض کالسیک را تأمین میتصریح و نرمال بودن جزء خطا را نمی

 

 ARDLمدت با استفاده از رويکرد :  تخمين ضرايب کوتاه3-4جدول
ARDL(1,0,0,0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion 

t  متغير ضريب انحراف معيار [احتمال] آماره 

]111/1[3/7 137913/1 67135/1 RYN (-1) 

73/9- [ 117/1 ] 91357/1 54771/1- FDI 



 

] 12/1 [36/2- 23136/1 6654/1- FD 

] 131/1 [12/2 5966/1 65395/1 F 

] 122/1 [393/2 2634/1 6674/1 OPEN 

] 626/1 [413/1 62513/1 51369/1 IY 

] 949/1 [349/9 7752/9 7522/2 HC 

]143/1[9369/2 1194/1 115/1 L(-1) 

]964/1[4319/9- 6975/1 3132/1- C 

]919/1[759/9- 191126/1 154412/1- TR 

]114/1[ 2431/5- 142367/1 95397/1- DUM 

13/1 R-Bar-Squared 11/1 R-Squared 

93/2 DW ]111/1[91/956 F 

Diagnostic Tests 

F Version LM Version Test Statistics 

9316/9 (212/1) 1439/9 (965/1) A:Serial Correlation 

3356/1 (563/1) 4544/9 (259/1) B:Functional Form 

- 5752/1 (35/1) C:Normality 

5716/1 (345/1) 4195/1 (326/1) D:Heteroscedasticity 

 مأخذ: محاسبات تحقيق

 
وقفه بهینه متغیرها انتخاب شده و سپس وجود رابطه  SBCابتدا بر اساس معیار   tهمچنین بر اساس آزمون 

با محاسباتی  tچنانچه اعداد مربوط به  شود.که در بخش قبل شرح داده شد آزمون می tبلندمدت بین متغیرها با محاسبه آماره 

جمعی( رد شده و وجود رابطه تعادلی بلندمدت )عدم وجود هم 0Hشود، فرضیه کمیت بحرانی بنرجی، دوالدو و مستر مقایسه 

نتایج آزمون وجود همگرایی بلندمدت در جدول زیر آمده است. با توجه به هدف اصلی تحقیق فقط آزمون  شود.تأیید می

 شود.همگرایی براي دو متغیر اصلی برآورد می

 

باشد که از قدرمطلق مقدار بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و می -67/5محاسبه شده برابر   tبه عالوه آماره 

 شود.درصد بیشتر است. در نتیجه، فرض صفر رد شده و وجود رابطه همگرایی بلندمدت تأیید می 13ر سطح (، د9112مستر )

 ( نتایج اثر4-4جدول شماره )میکنیم.  تفسیر و زده تخمین را آن ت،بلندمد يبطهرا دجوو از نطمیناا از پس

(، 5-4شود مشابه نتایج جدول )طور که مالحظه میدهد. همان توسعه مالی بر سرمایه انسانی را در افق بلندمدت نشان می

گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي مثبت شده با وارد کردن اثر شاخص چندبُعدي توسعه مالی، اثر منفی سرمایه

باشد. دار میدرصد مثبت و معنی 11درصد، کل نیروي کار در سطح  11است. همچنین درجه باز بودن اقتصاد در سطح 



 

داري در نتایج درصد با عالمت منفی و معنی 11دهند و متغیر مجازي در سطح داري را نشان نمیغیرها نتایج معنیدیگر مت

 ظاهر شده است.

 

 ARDL:  تخمين ضرايب بلندمدت با استفاده از رويکرد 4-4جدول

ARDL(1,0,0,0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion 
t  متغير ضريب انحراف معيار [احتمال] آماره 

]942/1[3574/9- 71633/1 1365/9- FDI 

]145/1[9315/2- 13152/1 172/2- FD 

] 917/1[6143/9 9762/9 1159/9 F 

]166/1[1353/9 1661/9 1343/2 OPEN 

]62/1[31425/1 1996/9 16533/1 IY 

]953/1[365/9 4313/3 3556/3 HC 
]115/1[4517/5 1129/1 11722/1 L 
]951/1[3472/9- 3172/9 716/2- C 
]994/1[6693/9- 164356/1 91775/1- TR 

]126/1[491/2- 9734/1 45934/1- DUM 

 مأخذ: محاسبات تحقيق
 

دهنده درصد تعدیل نشان ضریب ینا دهد.( نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطا را نشان می3-4جدول شماره )

 وابسته در هر دوره در حرکت به سمت رابطه بلندمدت است.عدم تعادل متغیر 

 52دهد که حدود تخمین زده شده است و نشان می -52197/1شود ضریب تصحیح خطا همان طور که مشاهده می 

 شود، ظاهر عالمت منفی با که صورتی در خطا، تصحیح ضریبشود. درصد از عدم تعادل رشد اقتصادي در دوره بعد تعدیل می

 . بود خواهد بلندمدت به تعادل میل و خطا تصحیح سرعت نشانگر

 

 

 

 

 انتخابي ARDL:  تخمين ضرايب تصحيح خطا براي مدل 5-4جدول
ARDL(1,0,0,0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion 

t  متغير ضريب انحراف معيار [احتمال] آماره 

73/9- [ 117/1 ] 91357/1 54771/1- dFDI 

] 12/1 [36/2- 23136/1 6654/1- dFD 



 

] 131/1 [12/2 5966/1 65395/1 dF 

] 122/1 [393/2 2634/1 6674/1 dOPEN 

] 626/1 [413/1 62513/1 51369/1 dIY 

] 155/1 [243/2- 124212/1 134611/1- dHC 
]143/1[9369/2 1194/1 115/1 dL(-1) 
]964/1[4319/9- 6975/1 3132/1- dC 
]919/1[759/9- 191126/1 154412/1- dTR 

]114/1[ 2431/5- 142367/1 95397/1- dDUM 

]112/1[6793/5- 137913/1 52197/1- Ecm(-1) 

 مأخذ: محاسبات تحقيق

 

 

 

 

 :و پیشنهادات گیرینتیجه-5

 

 کشورهاي خصوص به مختلف کشورهاي اقتصادي هاينظام هايدغدغه اقتصادي یکی از مهمترین توسعه و رشد

 سرمایه و اندازپس محدودیت به توجه گذاري در این کشورها دارد. باسرمایه افزایش به زیادي باشد که وابستگیمی یافته توسعه

هاي راهاز  یکی است. برخوردار باالیی اهمیت از کشورها تولیدي افزایش توان براي کشورها سایر هايسرمایه از استفاده داخلی،

 تأثیرگذاري برخی از تحقیقات، عدم با این وجود،باشد. می خارجی مستقیم گذاريکشورها سرمایه سایر هايسرمایه جذب

کشورها را به دلیل وجود بازارهاي مالی توسعه نیافته نشان  از بعضی در اقتصادي رشد بر خارجی مستقیم يگذارسرمایه مثبت

گذاري مستقیم خارجی بر رشد به بررسی اثر سرمایه تحقیق این مالی در ایران، در با توجه به بانک محور بودن بخش دهد.می

تا  9532ها براي سالهاي داده اقتصادي با وارد کردن شاخص ترکیبی توسعه مالی از چهار شاخص بانکی پرداخته شده است.

رت و توسعه سازمان ملل متحد استخراج و از سایت بانک مرکزي، مرکز آمار ایران و همچنین بانک جهانی، کنفرانس تجا 9531

با استفاده از نرم افزار  ARDLبه دلیل متفاوت بودن درجه پایایی متغیرها، براي تعیین وجود رابطه بلندمدت از روش 

Microfit هاي اصلی با نرم افزار به مؤلفهشاخص توسعه مالی با روش تجزیه هاي استفاده شده است. همچنین دادهSAS 

درصد اثري منفی بر رشد  11گذاري مستقیم خارجی در سطح سرمایه مدتدر کوتاه دهد کهنتایج نشان می شده است. محاسبه

 از نطمیناا از پسشود. داري مثبت میگذارد. اما با وارد کردن اثر توسعه مالی در مدل این اثر به صورت معنیاقتصادي می

گذاري مدت، با وارد کردن اثر شاخص چندبُعدي توسعه مالی، اثر منفی سرمایهمشابه نتایج کوتاه تبلندمد يبطهرا دجوو

درصد  52دهد که حدود نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطا نشان می شود.مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي مثبت می

 شود. از عدم تعادل رشد اقتصادي در دوره بعد تعدیل می



 

گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهاي خارجی، به تأمین سیاستشود که ه نتایج پیشنهاد میبا توجه ب

هاي الزم و توسعه منابع اطالعاتی و ارتباطی براي افزایش توان رقابتی کشور و جذب بهتر سرریزهاي احتمالی زیرساخت

هاي الزم جهت هاي مالی از پیش شرطاین که گسترش سیستمگذاري مستقیم خارجی بپردازند. همچنین با توجه به سرمایه

باشد، لذا باید جهت انسجام بازارهاي پولی و مالی، کاهش موانع هاي ورودي سرمایه بر رشد اقتصادي میاثرگذاري مثبت جریان

 هاي ارتباطی و بهبود تأسیسات مالی اقدامات الزم صورت پذیرد.ها، تقویت تکنولوژيو محدودیت

 

 منابع و مؤاخذ:

 کیفیت بر خارجی مستقیم اريگذسرمایه جریان تأثیر(. 9512پور، سمیه )اصغري، مریم؛ و ساالر نظر رفسانجانی

 . 51-9، 1اقتصادي،  توسعه تحقیقات فصلنامه، منا حوزه منتخب کشورهاي زیست محیط

ي مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي ایران از گذارسرمایهبررسی اثر  (.9533) مینا ،صباغ پورفرد؛ وعبدالمجیدجالئی، 

 . 933-979(، 2)1، پژوهشنامه اقتصادي، مسیر بازارهاي مالی

در  خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب بر مؤثر عوامل (. بازشناسی9535داوودي، پرویز؛ شاهمرادي، اکبر )

 .995-39، 21ایران،  اقتصادي پژوهشهاي فصلنامهتلفیقی،  الگوي یک چارچوب در جهان کشور 46ایران و  اقتصاد

 رشد بر خارجی مستقیم گذاريسرمایه اثر (. بررسی9519فر، فاطمه )فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا؛ و فهیمی

 .62-21( ، 69)21هاي اقتصادي، ها و سیاستاقتصادسنجی، فصلنامه پژوهش و دینامیک سیستم روشهاي تلفیق :اقتصادي

، 66گذاري خارجی در رشد اقتصادي، مجله تحقیقات اقتصادي، (. تحلیلی بر نقش سرمایه9535لقاسم )مهدوي، ابو

939-213. 

 تأثیرگذاري در مالی بازار ي توسعه (. تأثیر9533اهلل؛ جهانگرد، اسفندیار؛ و ختائی، محمود ) مهدوي، روح

 تحقیقات تابلوئی، فصلنامه يهاداده روش از استفاده با میزبان اقتصادي کشورهاي رشد بر خارجی مستقیم يگذارسرمایه

 .41-29 ، 2اقتصادي  مدلسازي

 رشد بر مالی بازار توسعه و خارجی مستقیم گذاريسرمایه تأثیرگذاري(، 9511مهدوي، رحمان؛ و مهدوي، روح اهلل  )

 .947-921، 94، نوین تجارت و اقتصاد فصلنامه، ایران اقتصادي

گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي با تأکید بر (، بررسی تأثیر سرمایه9534ملکی، مهران )نجازاده، رضا؛ و 

 . 965-947(، 25)7ي اقتصادي ایران، هاکشورهاي صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهش

 .نی نشر تهران، شدن، جهانی بستر در ایران اقتصاد (.9539مهدي ) بهکیش، محمد
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