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 چکیده

در کشیور اییرا   2891-1122گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلیی ییی دهر  در این تحقیق به بررسی اثر سرمایه

تفاد  شید  اسیت. متریرهیای میورد ( اسیGMM)1گشتاهرهای تعمیم یافتیه پرداخته شد  است. جهت بررسی این اثر از رهش

-ها(ی دهلت، درآمد حاصل از صادرات نفت، آزادی تجاری ه خالص هرهد سیرمایهاستفاد  در این بررسی عبارتند از انداز )هزینه

گذاری فیزیکی ه تحصیالت به عنوا  متریرهای ابزاری باشند. همچنین از متریرهای اشترال، سرمایهگذاری مستقیم خارجی می

ها(ی دهلت بر تولید ناخالص داخلی ایرا  اسیت. مترییر فاد  شد  است. نتایج تحقیق بیانگر اثر منفی ه معنادار انداز )هزینهاست

آزادی تجاری ه همچنین درآمد حاصل از صادرات نفت نیز اثر منفی ه معنادار بیر تولیید ناخیالص داخلیی دارنید. خیالص هرهد 

 ثیر مثبت ه معنادار بر تولید ناخالص داخلی است.گذاری مستقیم خارجی دارای تأسرمایه

 

 ، ، : JELیبقه بندی 

 گذاری خارجی، قیمت نفت، رشد اقتصادی: سرمایههاکلید واژه
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 مقدمه-1

تواند از منابع مالی رهد که میینیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی به شمار مانباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش

تنها مکملی برای پس انداز داخلی بود  ه در هاقع،  داخلی )پس اندازها( ه خارجی تأمین مالی شود. منابع مالی خارجی نه

است. در کشورهای در حال  4کند، بلکه را  حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزیرا پر می3 سرمایه گذاری -شکاف پس انداز

های مالی نشأت گرفته از منابع متعدد، های دهجانبه کشورهای توسعه یافته، جریا سعه، منابع مالی خارجی شامل کمکتو

( FDI)6گذاری مستقیم خارجی( ه سرمایهFPI)5یگذاری غیرمستقیم خارجای، سرمایههای منطقهنظیر بانک جهانی ه بانک

را در برداشته ه اغلب از سوی  9ه مشکالت مربوط به خدمات بدهی 7هاهیاست. فارغ از ده مورد اهل که در هاقع بحرا  بد

هسیله بخش خصوصی ه گیرد، ده مورد اخیر بیشتر بالمللی پول ه بانک جهانی صورت میها ه موسساتی نظیر صندهق بیندهلت

)دامن شود یاد می 21( صورت گرفته ه از آ  به عنوا  جریا  خصوصی سرمایهMNCs)8های چند ملیتیه در قالب شرکت

ه سرمایه به عنوا  موتور رشد ه توسعه اقتصادی از ارکا  بنیادین اقتصاد ب (.2393داههدی، به نقل از  (،2382کشید  ه دیگرا )

کنند ه با هیژ  کشورهای در حال توسعه، برای رسید  به توسعه اقتصادی بسیار تالش می رهد. بسیاری از کشورها بهشمار می

 گذاری تأمین نمایند.کوشند تا اشترال کامل ه رشد اقتصادی مستمر خود را در گره سرمایههای اقتصادی میاستاتخاذ سی

گذاری گذاری عمومی ه اعطاء امتیازات هیژ  درصدد ایجاد فضای مناسب برای سرمایهی از یریق تشویق سرمایهیچنین کشورها

کارگیری گذاری از یریق بهباشند. استفاد  از امکانات سرمایهداخلی می گذاری خارجی همنظور جلب ایمینا  سرمایهملی به

شود. از دیدگا  نظری، تزریق سرمایه به اقتصاد بهینه منابع تولید از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی محسوب می

بدیهی است که تأمین مالی  دانند.یه میگیرد که اقتصادانا  موتور رشد ه توسعه اقتصادی را سرمااز این اعتقاد نشأت می

اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی ه... های خارجی، استفاد  از پستشکیل سرمایه از یرق مختلفی از جمله بدهی

انداز گذاری ه پساندازهای داخلی کشورهای در حال توسعه قادر به پوشاند  شکاف بین سرمایهکه پس پذیر است. از آنجاامکا 

های جذب سرمایه خارجی قدم بایست در جهت استفاد  از رهشی قرار دارد، میییستند ه بازارهای سهام آنها در مراحل ابتدان

 .(2382، احمدپوربه نقل از  (،2382)دامن کشید  ه دیگرا ) برداشت
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 ادبیات موضوع -1

 سرمایه گذاری 2-1

گذاری، سیرمایه. (2376اخوی، گیرد)کال  مورد بحث قرار می قتصادبارترین جزء مخارج کل است که در ا گذاری نوسا سرمایه

گذاری در سرمایه. (2373رهد)تفضلی،کار میای برای تولید کاالها ه یا خدمات دیگر بهفراگردی است که در آ ، کاالهای سرمایه

ت. معمیوال ییک جامعیه بیرای ای ه تولییدی ییک جامعیه اسیهای کاالهیا ه امکانیات سیرمایهحقیقت مربوط به افزایش ذخیر 

اندازهای خود را تجهیز کنید ه قسیمتی از تولیید دهر  فعلیی خیود را مصیرف نکیرد  ه بیرای سیاختن گذاری، باید پسسرمایه

مطالعیه .  (2378یبیبییا ،  نیات مصیرفی بیشیتری فیراهم گیردد)هیای آینید  امکاکار برد، تیا در دهر های تولیدی بهظرفیت

کند حائز اهمیت است؛ از یک سیو بخیش بزرگیی از مخیارج کیل را ای که در اقتصاد ایفا میل نقش دهگانهدلیگذاری بهسرمایه

گذارد ه از سوی دیگر، نقش مهمی بیر عرضیه ه تولیید دارد؛ شود ه بدین سبب ترییر آ ، اثر قابل توجّهی بر تقاضا میشامل می

سرمایه گذارا  همیشه در پی حداکثر منفعیت ه بیه . (2395 ردبچه،کاست) گر افزایش موجودی سرمایهگذاری بیا زیرا سرمایه

هیایی را در خصیو  کارگیری منابع مادی خود در زمینه های مختلف هستند. اغلیب میردم در بیشیتر مواقیع تصیمیم گییری

ید دارند که بیا توجیه دهند در نهایت امهایی که انجام میدهند، افراد در تجزیه ه تحلیلگذاری در زندگی خود انجام میسرمایه

هیا که بنگا  نگرش خرد است، اما از جمع بنگا گذاری، بازد  متناسب با آ  را به دست آهرند. یک بنگا  )با اینبه ریسک سرمایه

کند، که انتظار کسب سود داشیته باشید. سیود گذاری میدست آهرد(، هنگامی اقدام به سرمایهتوا  هزینه ه سود کال  را بهمی

-هیای سیرمایهبرای تبیین نظرییه (. 2395 کردبچه،گذار است)گیری سرمایهتصمیمترین عامل ینی شد  برای یرح، مهمبپیش

گیذاری، نظرییه هجیو  های مختلفی ارائه گردید  است که مهمترین آنها عبارتند از تئیوری نئوکالسییک سیرمایهگذاری تئوری

 توبین. qه تئوری گذاری، گذاری، تئوری شتاب سرمایهداخلی سرمایه

ها مبتنی است. از نظر این گره  ها، بر رفتار ه حداکثرسازی سود بنگا گذاری نئوکالسیکنظریه سرمایه : 22هانظریه نئوکالسیک

های خیود را با فرض ثابت بود  درآمد بنگا  با توجه به ثابت بود  سطح تولید، بنگا  برای رسید  به سیود بیشیتر بایید هزینیه

 هزینه استفاد  از سرمایه عبارتست از:  کاهش دهد.

 رهد. کار میید تجهیزات بهخر برای که پولی فرصتهزینه    .2

 .است سرمایه تجهیزات استهالك نرخ   .1

ماند؛ در نتیجه، بنگا  تنها برای تجهیزات مستهلک های نسبی، تجهیزات مورد نیاز بنگا  ثابت باقی میبا فرض ثابت بود  قیمت

گزینید که هزینه استفاد ، مقدار تولید ه هزینه کار معین باشد؛ بنگا  آ  رهش تولیدی را برمیکند. زمانیگذاری میرمایهشد  س

ای از هزینه اسیتفاد  از ای از مقدار تولید ه تابع کاهند که هزینه تولیدش را حداقل کند، پس حجم موجود سرمایه تابع فزایند 

گذاری در نظر گرفت. های پولی ه مالی را بر حجم سرمایهید  به حجم مطلوب سرمایه باید سیاستسرمایه خواهد بود. برای رس

 گذارد: گذاری اثر میها، به ده یریق بر حجم سرمایهاین سیاست
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 سرمایه مطلوب حجم ترییر یریق از  (2

 گذاریسرمایه انجام برای مناسب زما  ترییر یریق از  (1

دهید؛ در یابد ه این کاهش بهر  هزینه استفاد  از سیرمایه را کیاهش مینبسایی، بهر  اسمی کاهش میبا اعمال سیاست پولی ا

گذاری خالص است؛ البته اثیر سیاسیت شوند که نتیجه آ  افزایش سرمایهبر میها تشویق به برگزید  فنو  سرمایهنتیجه، بنگا 

خ بهر  پایین، سیاست پولی انبسایی ه افزایش حجیم پیول باعیث پولی بستگی به هضعیت اقتصاد دارد؛ در هضعیت رکودی ه نر

یابد؛ در حالت رهنق ه نرخ بهر  باال این سیاست باعث گذاری افزایش میمیزا  اندکی سرمایهکاهش کمی در نرخ بهر  شد  ه به

 شود.گذاری ه تولید میکاهش بیشتر نرخ بهر  ه افزایش سرمایه

هیای گذار باشید، زمیا  مناسیبی بیرای اجیرای یرحقیمیت در اختییار سیرمایهصیورت ارزا بههنگامی که اعتبارات بلندمدت، 

  .ریزی شد  استگذاری برنامهسرمایه

گذاری، عملِ همیرا  بیا مخیایر  ریسیک اسیت. میزا  ریسک ه امنیت اقتصادی؛ سرمایه :21هجو  داخلی سرمایه گذارینظریه  

کیه  دلیل آ را محاسبه کنید؛ هلیی بیهای تصمیم بگیرد، باید بازد  آ گذاری در پرهژ هخواهد برای سرمایگذار، هقتی میسرمایه

صیورت انتظیاری هیا بهنیست. در هضعیت ناایمینیانی قیمت محاسبهصورت دقیق قابل گیرد، بهبازد  پرهژ  در آیند  صورت می

هیای د شد ، بسیار متفاهت باشد. در اقتصیاد غیرب، رهشافتد، با آنچه برآهرشود؛ ممکن است آنچه در هاقع اتفاق میبرآهرد می

ها این اسیت کیه مییزا  ریسیک، گذاری در هضعیت ریسک پیشنهاد شد  است؛ صفت مشترك آ متفاهتی برای تحلیل سرمایه

نند  دریافیت کصورت هزینه تولیید از مصیرفره بهای ریسک بر نرخ بهر  افزهد  ه بهباالتر با نرخ سود بیشتر جبرا  شود. از این

  .شودمی

گذاری، تیابعی از نیرخ گذاشتند که سرمایهاقتصاددانا  کالسیک ه کینز، معموال فرض را بر این می: گذاریسرمایه نظریه شتاب 

کننید  عنوا  یک تعیینای اهمیت نرخ بهر  را بهیور فزایند های پس از جنگ جهانی دهم اقتصاددانا  بهبهر  است. اما از سال

گذاری نسیبت بیه تریییرات نیرخ هیژ ، مطالعات تجربی اهلیه حاکی از آ  است که سرمایهداری مورد تردید قرار دادند. بهایهسرم

تیوا  گذاری ارائه گردید؛ که از آ  جملیه میهای مختلف سرمایهی این مطالعات، تئوریبهر  تقریبا غیر حسّاس است در نتیجه

ح ترین شکل آ  براساس این تصور قرار دارد که ذخیر  الزم سرمایه، بیه سیطشتاب، در ساد  به تئوری شتاب اشار  کرد. تئوری

گذاری، کننید  سیرمایه البته تأکید نظریه شتاب بر این نکته است که عامل تعیین. (2375فرجی،  تولید ه درآمد بستگی دارد.)

ه است. برای تولیید، مقیدار ثیابتی از محصیول ه مقیدار سطح درآمد دهر  جاری نیست؛ بلکه میزا ، سرعت افزایش تولید جامع

معیّنی از عوامل تولید مورد نیاز است. اگر سطح تولید بخواهد باال رهد، عوامل مورد نیاز برای ایجاد آ  نییز بایید افیزایش یابید. 

دهد که در یک دهر ، برای ا  مییابد. نظریه ساد  شتاب نشبنابراین با افزایش تولید، موجودی سرمایه مورد نیاز نیز افزایش می

 .(2394 بختیاری،)تولید یک هاحد محصول به چند هاحد سرمایه نیاز است
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گذاری با سه مسئله مهم انتظارات، هقفه ها ه ریسک رهبره است که پرداختن همزمیا  توبین: تصمیم پیرامو  سرمایه Qنظریه  

این مشکالت را به  Q در نظریه 2868ه  2869های جیمز توبین در سال به آنها برای اقتصاددانا  به سادگی مقدهر نبود  است.

پردازا  نیز برای گسیترش ه اصیالح ایین نظرییه کمک ایالعات به دست آمد  از بازارهای مالی به نوعی حل کرد ه دیگر نظریه

های بازرگانی بنا به های بنگا ایی ه بدهیاند. معیار نهایی افزایش ه کاهش تقاضا، رابطة میا  دارتالش های فراهانی را انجام داد 

 qها بنا به قیمت جاری است. تیوبین نسیبت ایین ده مترییر کلیی را قیمت متداهل در بازار ه هزینه جایگزینی دارایی این بنگا 

میدعی نوشیت،  2859توبین در مقالة دیگری تحت عنوا  ترجیح نقدینگی به مثابه رفتاری به سوی خطر که در سیال . نامدمی

های میالی بسیتگی گذاری یکی را انتخاب کنند. بازد  داراییگذارا  میا  متوسط بازد  ه پراکندگی بازد  سرمایهشد که سرمایه

گیری ها به کمک متوسط بازد  که با نیرخ بهیر  انیداز دارد به نرخ بهر  ه کاهش یا افزایش ارزش دارایی. لذا، بازد  رهی دارایی

از ایین ره، انتخیاب  شیود، قابیل تخمیین اسیت.گییری می بازد  که با کاهش ه افزایش ارزش دارایی انداز  شود ه ترییر اینمی

گذار نسبت به متوسط باال ه پراکندگی اهراق قرضه ه سهام که براساس ترجیح سرمایهگذاری عبارت است از ترکیب پول، سرمایه

گیرد)پول البته دارای متوسیط بیازد  صیفر ه پراکنیدگی صیفر اسیت(. کم در مقابل متوسط پایین ه پراکندگی زیاد صورت می

آهری خیود را در نمایند زییرا آنهیا سیودبزرگتر از یک باشند، به حجم سرمایه اضافه می Q های تولیدی دارایهنگامی که بنگا 

سیرمایه کمتیر از منیافع هزینیه  شرایطی که هزینه هاقعی سرمایه کمتر از هزینه مالی آ  باشد) به عبارت دیگر هزینه اسیتفاد 

ییک  ،Q. مدت ارزش شرکت کیاربرد هییژ  داردتوبین در ارزیابی بلند Q دهند. تئوریناشی از افزایش سرمایه باشد( افزایش می

گذار کمک خواهد کرد، از دیدگا  ارزشیابی، بازارهای جذاب ه غیر جذاب را این شاخص فقط به سرمایه ؛شاخص ارزشیابی است

-کند که آیا بهتر است ظرفیت شرکت از یرییق افیزایش سیرمایهتوبین در هاقع بیا  می Q ماید. به عبارت دیگر، شاخصپیدا ن

(، به نقل از حق شناس 2382)دامن کشید  ه دیگرا  )گذاری توسعه یابد یا اینکه دارایی های موجود در بازار را خریداری نماید

 (.2395ه مرادی 

 گذاریسرمایهانواع  2-2

 کنند :بندی میهای مختلفی تقسیمگذاری را به رهشسرمایه

گذاری مالی تقسیم گذاری هاقعی ه سرمایهگذاری بر حسب موضوع به ده دسته سرمایهگذاری : سرمایهبر اساس موضوع سرمایه 

نوعی دارایی هاقعی بدسیت گذاری است که فرد با فدا کرد  ارزشی در زما  حاضر ، گذاری هاقعی نوعی سرمایهشود. سرمایهمی

گیذاری اسیت. در ای از ایین سیرمایهگذاری ، دارایی هاقعی است. خرید ملک یا آپارتما  ، نمونهآهرد. در هاقع موضوع سرمایهمی

گذاری مالی، فرد در ازای فدا کرد  ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آ  معمیوال  جرییانی از هجیو  نقید اسیت سرمایه

گذاری در اهراق بهادار مثل سهام عادی یا اهراق مشارکت ، کیه فیرد در ازای پرداخیت پیول ، محیق بیه سرمایه .آهردمیبدست 

 شود.گذاری مالی محسوب میشود ، سرمایهدریافت جریانی از هجو  نقد به شکل سود می

مدت مدت یا حداکثر تا یکسال ه بلندبه کوتا  توا گذاری را میگذاری : بر حسب زما  ، سرمایهبر اساس زما  یا مدت سرمایه 

 .یا بیش از یک سال تقسیم کرد



 

آید ه نسبت به تحقق این گذاری در آیند  بدست میگذاری: از آنجا که منافع حاصل از سرمایهبر حسب خطر یا ریسک سرمایه 

گیذار ییا ریسیک حقق منافع مورد نظیر سیرمایهها با درجاتی از احتمال عدم تمنافع یقین هجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری

 (.2382(، به نقل از کارگر، 2382د)دامن کشید  ه دیگرا )نامواجه

ای دارد. چگیونگی فیراهم شید  منیابع های تامین ه تخصیص سرمایه اهمیت هییژ گذاری: از آنجاکه را برحسب منابع سرمایه 

دقت ه توجه بسیاری از محققا  علوم اقتصادی را به خود جلیب کیرد  اسیت. سرمایه مورد نیاز ه مورد استفاد  قرار گرفتن آ ، 

های تامین منابع میالی توسیعه اقتصیادی گذاری خارجی به عنوا  یکی از مهمترین را عاله  بر منابع داخلی استفاد  از سرمایه

 توصیه شد  است. 

 (FDI)گذاری مستقیم خارجیسرمایه 2-3

ها خود به کنترل ه میدیریت سیرمایه خیویش دسیت  گیرد ه آ های چند ملیتی انجام میشرکتگذاری توسط این نوع سرمایه

شود که به منظیور کسیب منفعیت در یگذاری ایالق مبه کلیه انتقاالت سرمایه (FDI)گذاری مستقیم خارجیزنند. سرمایهمی

گیرد ه هیدف از آ  باشد صورت میالیت میای مستقر در یک کشوری )مستقل از کشور سرمایه گذار( که مشرول به فعموسسه

 23گیذاری خیارجی در کتیاب فرهنیگ لریت پیالگریوسیرمایه. (2374باشد)نظیفی، کسب حق رأی موثر در مدیریت شرکت می

گذار در خارج هین خود تعریف شید  اسیت. در میواقعی کیه ها )سهام، اهراق بهادار ه غیر ( توسط سرمایهبصورت تملک دارائی

گذاری هیای مختلفیی از سیرمایهعریفت خارجی مستقیم تلقی خواهید شید. یل تجهیزات فیزیکی شود، سرمایه گذارشام هادارائی

بر مبنای ایین  است.UNCTAD (ترین آ  تعریف کنفرانس ملل متحد برای تجارت ه توسعه )آنکتادومیممستقیم خارجی هجود دارد اما ع

کننید  کنتیرل ه نفیع مسیتمر ای که متضیمن مناسیبات درازمیدت ه منعکست از سرمایهگذاری مستقیم خارجی عبارت استعریف سرمایه

گذار سیهام گذاری، سیرمایهدر این نوع سرمایهگذار باشد. شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موین سرمایه

به مدت نامحدهد مالک سهام خود باشد. همچنین، به تواند شود ه میهاحد تولیدی را خریداری کرد  ه در مالکیت آ  سهیم می

 شود.گذار اجاز  فرهش کاال ه خدمات تولیدی در داخل ه خارج داد  میسرمایه

گذاری برای کسب منیافع گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه، سرمایه(IMF) بنا به تعریف صندهق بین المللی پول

گذاری، گذار در این نوع سرمایهکند. هدف سرمایهگذار فعالیت میبه غیر از اقتصاد سرمایهبلندمدت در شرکتی که در اقتصادی 

گیذاری ترین هیژگی سرمایهبنابراین مهم .24(1113)ژین کوانگ ه دیگرا داشتن نقش فعال پول ه موثر در مدیریت شرکت است

سیازد، هجیود عنصیر کنتیرل بیر تصیمیمات ه متفاهت می المللیبین یهاگذاریمستقیم خارجی که آ  را با دیگر انواع سرمایه

 های مدیریتی است.سیاست

  گذاران داخلیگذاران خارجی در مقایسه با سرمایهمزایای سرمایه 2-4

گیذارا  خیارجی گذاری مستقیم خارجی به این دلیل نیست کیه سیرمایهفقدا  مبانی پذیرفته شد  عمومی برای توجیه سرمایه

هیا مشیخص اسیت، های گوناگونی هجود دارد. ایین انگییز ی هرهد به کشورهای دیگر ندارند. در هاقع، انگیز دالیل مشخصی برا

                                                            
13 -Palgrave 
14-Zhen Qiang et al(2003) 



 

گذارا  داخلی منابع تواند در مقایسه با سرمایهگذار خارجی میسرمایه. کندفرق می  منتهی شدت ه ضعف آ  در موارد مختلف،

توانید بسییار گذار مییای در شرکت مادر سرمایهد. هزینه فرصت منابع سرمایهای سرشارتر ه ارزانتر در اختیار داشته باشسرمایه

های میالی، تواند به دلیل تواناییکنند. شرکت خارجی میهایی باشد که در اقتصاد ملی فعالیت میکمتر از هزینه فرصت شرکت

اقتصادی محدهدشا  هرگز از چنین امکانیاتی های محلی با توا  المللی دسترسی داشته باشد. حال آنکه شرکتبه بازارهای بین

ای از بهر  مند نیستند. همچنین شرکت چند ملیتی می تواند با دریافت انواع منابع مالی از شرکت مادر، بخیش قابیل مالحظیه

 . (2378)زنوز،  های محلی هرگز چنین توانی را نخواهند داشتکه شرکت نیازهایش را تأمین کند، در حالی

 گذاری مستقیم خارجیهای سرمایهانگیزه 2-5

 گذاری به منظور دسترسی به منابع اولیهسرمایه  2-5-1

گذاری مستقیم خارجی، زمانی به منظور دسترسی به منابع اهلیه خواهد بود که هدف از آ  دسترسی به منابعی است که سرمایه

گذاری مستقیم خیارجی عمیدتا  صیادر ین نوع سرمایهدر کشور اصلی هجود نداشته یا هزینه دسترسی به آ  باال است. خرهجی ا

مستقیم خارجی را به منظور دسترسی به منیابع اهلییه شناسیایی ه معرفیی نمیود   گذاری، سه نوع سرمایه25"دانینگ"شود.می

هایی تتیوا  از شیرکهایی است که در جستجوی منابع فیزیکی هستند. به عنوا  مثال میگذاریاست. اهلین نوع شامل سرمایه

که به دنبال تامین منابع کم هزینه ه تضمین شد  مواد خام، منابع نفت ه گاز، محصوالت کشاهرزی ه مواد معدنی هسیتند ه ییا 

هایی هستند که به دنبیال نییرهی دهم، شرکت های فعال در صنعت خدمات آموزشی ه بهداشتی ه توریسم نام برد. گره شرکت

باشند. این گره  شباهت زیادی با سرمایه گذاری مسیتقیم خیارجی بیه منظیور افیزایش هزینه میکار نیمه ماهر یا غیر ماهر کم

هایی از جمله بازاریابی، مدیریت ه ها ه تجارب در زمینهکارایی دارند. سومین یبقه، سرمایه گذاری با هدف کسب دانش، قابلیت

های استراتژیک بیه کیار م خارجی به منظور استفاد  از داراییگذاری مستقیتوسعه ه بکارگیری فناهری است. این نوع از سرمایه

 رهد.می

 سرمایه گذاری به منظور دسترسی به بازار 2-5-2

-دالییل ایین نیوع سیرمایه "دانینگ"ارائه خدمات ه کاال در بازار محلی ه یا بازار کشورهای همسایه است.  FDIهدف این نوع 

گذاری توسط مشتریا  ییا تیامین کننیدگانی کیه تسیهیالت تولیید هلین نوع سرمایهگذاری را به چهار نوع تقسیم کرد  است: ا

شود. شرکت سرمایه گذار برای حفظ کسب ه کار خود در جستجوی مشتریا  ه تیامین کنند، تعریف میاندازی میداخلی را را 

ه منظور دسترسی به بازار بیا نییاز بیه گذاری مستقیم خارجی بشود. دهمین نوع سرمایهکنندگا  خود هارد بازارهای خارجی می

-شود. تولید کنند  خارجی بده  آشنایی با بازار محلی، هیچ مزیتی در مقابل تولییدتطبیق محصول با سالیق محلی تعریف می

های بیاالی حمیل ه گذاری مستقیم خارجی، عبارت از هزینهکنندگا  داخلی نخواهد داشت. سومین دلیل برای این نوع سرمایه

ها سود دهی صادرات را کیاهش ل ه تعرفه تبیین شد  توسط دهلت ه سایر موانع ایجاد شد  توسط دهلت است. این نوع تعرفهنق

کند. چهارمین دلیل این است که ممکن است یک شرکت حضور در بازاری داد  ه از تولید داخلی در مقابل هاردات محافظت می

                                                            
15 -Dunning, T 1992, p123. 



 

شود ه تاثیر این کیاهش داند، چراکه با هرهد خود به بازار باعث کاهش قیمت میشود، ضرهری برا که توسط رقبایش تحمیل می

 (.54،  2393قیمت بر رقیب، بیشتر از تاثیر آ  بر خود شرکت است)سید نورانی، 

 گذاري به منظور افزايش کاراييسرمايه 2-5-3

ظور دسترسی به بازار ه منابع اسیت. در ایین گذاری مستقیم خارجی به منگذاری، عقالیی کرد  سرمایهمحرك این نوع سرمایه

های محدهد متمرکز شد  ه از اقتصاد به مقیاس ه ارائه محصوالت به بازارهیای مختلیف سیود گذاری، تولید در مکا نوع سرمایه

ا بیا ، افزایش کارایی اسیت، معمیوال  بیزر  ه متنیوع بیود  ه محصیوالت اسیتاندارد رFDIهایی که هدف آنها از برد. شرکتمی

 (.54،  2393کنند)سید نورانی، فرآیندهای استاندارد تولید می

گذاری مستقیم خارجی را به منظور افزایش کارایی شناسایی نمود  است. اهلین نوع، درصد سود برد  ده نوع سرمایه« دانینگ»

اقتصادی مشابه ه بیا هیدف سیود های عوامل متفاهت در کشورهای مختلف است. دهمین نوع، در کشورهایی با ساختار از هزینه

افتید. عیواملی نظییر کیفییت منیابع تیامین کننید  ه برد  از اقتصاد مقیاس، اقتصاد دامنه ه قابلیت تیامین مختلیف اتفیاق می

 (.45،  2395دهد)شاهردی، گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار میهای دهلت، این نوع سرمایهسیاست

 های استراتژیکور استفاده از داراییگذاری به منظسرمایه 2-5-4

بیرداری از گذاری است. این هدف از یرییق بهیر سرمایه پذیری بین المللی شرکت، در صدد حفظ یا بهبود رقابتFDIاین نوع 

های خیارجی بیا هیدف تقوییت هیای شیرکتشود اما اغلب در صدد کسیب داراییای یا بازاریابی خا  حاصل میمزایای هزینه

 (.43،  2391ت رقابتی است)نیلی، موقعی

 مطالعات تجربی -2
گذاری مستقیم خیارجی بیر رشید اقتصیادی کشیورهای ای در رابطه با تاثیر سرمایههای اخیر تحقیقات تجربی گسترد در سال

لیه رشید میزبا  صورت گرفته است. که عمدتا  به بررسی اثرات این متریر بر متریرهای کال  اقتصادی کشورهای میزبا  )از جم

گذاری مستقیم اقتصادی، صادرات، هاردات، اشترال، تورم ه...( پرداخته شد  است. بدین ترتیب با توجه به اهمیت موضوع سرمایه

خارجی ه رشد اقتصادی در سطوح مختلف توسعه اقتصادی کشورهای مختلف، در این بخش به برخی از مطالعات صورت گرفته 

 شود:در این راستا اشار  می

 مطالعات تجربی داخلی 3-1

-گذاری بخش خصوصیی پرداختنید. در ایین تحقییق سیرمایه( به بررسی اثر ناایمینانی تورم بر سرمایه2382دقیقی ه صیامی)

گذاری ه مصرف بخش خصوصی به عنوا  عوامل موثر در نظر گرفته شد  است. نا ایمینانی تورم یکی از عمد  عوامل میثثر بیر 

گیذارد. بیرای ارزییابی ایین های بخش خصوصی تاثیر مییگیریاری است. ناایمینانی تورم بر تصمیممیزا  مصرف ه سرمایه گذ

ساله نشا  داد  اسیت کیه 26های فصلی در یک فاصله استفاد  شد  است. ارزیابی داد   GARCHه   ARCHمدل فرضیه از 

 زاد  ه  ملکحسین .گذارداما برمیزا  مصرف تاثیر نمی گذاری در ایرا  دارد،ایمینانی تورم اثر منفی ه معنی داری بر سرمایهنا



 

 از پیس تحقییق، ایین ایرا  پرداختنید. در در کار ه کسب گذاری هسرمایه نهادی (، در تحقیقی به بررسی موانع2381الساداتی)

 در اییرا ، کشور در رکا ه کسب اصحاب ه گذارا نگرانی سرمایه ه ناامنی احساس کار، ه کسب نهادی های محیطمثلفه بازخوانی

 مطالعه بانک از حاصل نتایج کمک با ه آمد  دست به نتایج از استفاد  با است. سپس گیری شد انداز  ذهنی متریر چندین قالب

 هدف با های متعددیاست، فرضیه گیری کرد  انداز  توسعه یافته کشورهای نیز ه جها  کل برای را مزبور متریرهای که جهانی

 کشیورهای ه جهیا  )کیل مرجیع جامعیه ده در کیار کسب ه نهادی محیط با ایرا  جامعه در کار ه کسب نهادی محیط مقایسه

 ه کسب نهادی محیط های تشکیل دهند مثلفه که دهدمی ها نشا این آزمو  است. نتایج گرفته قرار آزمو  توسعه یافته(، مورد

دارد. کیه  قیرار تیریمناسیب نیا هضیعیت در جها  کل ه توسعه یافته کشورهای به نسبت اتفاق موارد، به قریب در ایرا ، در کار

بیر رشید اقتصیادی  FDIاثیر "ای بیا عنیوا  ( در مقالیه2399بخشی از آ  به دلیل ناایمینانی اقتصادی است. زنیوز ه کمیالی)

گیذارد ه دی تاثیر مثبت مییگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصابه این نتیجه رسیدند که سرمایه "کشورهای میزبا  منتخب

تیاثیر "ای بیا عنیوا  ( در مقاله2397باشد. حسینی ه موالیی)اثرگذار می FDIهمچنین درجه توسعه یافتگی کشورها بر جذب 

-به بررسیی اثیر سیرمایه 2357-2392های سری با استفاد  از داد  "گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایرا سرمایه

گیذاری مسیتقیم اند. نتایج این الگوها بیانگر تیاثیر مثبیت سیرمایهارجی بر رهی رشد اقتصادی ایرا  پرداختهگذاری مستقیم خ

کند. از سوی دیگیر افیزایش نیرخ باشد ه مبین آ  است که سرمایه انسانی اثر آ  را نیز تقویت میخارجی بر رشد اقتصادی می

گذاری مسیتقیم ای اثر سرمایه( در مقاله2393را  اثر منفی دارند. مهدهی )تورم، مالیات ه مخارج دهلتی بر رشد اقتصادی در ای

در شش کشیور بررسیی کیرد   2875-1111های سری زمانی ه برای دهر  زمانی خارجی بر رشد اقتصادی را با استفاد  از داد 

ی مورد مطالعه است ه بر اسیاس بر رشد اقتصادی کشورها FDIدار است. مطالعه تجربی این تحقیق بیانگر نقش مثبت ه معنی

پذیری ساختارهای تولیدی ه قدرت گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به قابلیت انعطافگذاری سرمایهنتایج آ  میزا  اثر

گذاری از یک یرف ه میزا  نیاز این کشورها به منابع میالی خیارجی از ییرف دیگیر بسیتگی دارد. سیید آقیازاد  جذب سرمایه

گذاری مستقیم خارجی بر رشید کشیورهای در حیال توسیعه ییی اثر سرمایه"در تحقیق پایا  نامه خود، تحت عنوا  ( 2377)

کشیور در حیال  24ه رشد اقتصادی در  FDIبا استفاد  از یک مدل تجربی ه رهش پانل دیتا رابطه  "(2873-2883های )سال

بایسیت ده چییز قبیل از هرهد ذاری مسیتقیم خیارجی اسیت، میگکند که اگر هدف جذب سرمایهتوسعه را آزمود  ه مطرح می

، در نهاییت نتیجیه FDIهای کال  اقتصادی ه چگونگی تجهیز منابع داخلی برای انجام سرمایه به کشور مشخص شود. سیاست

 گذاری داخلی ه سطح سرمایه انسانی رابطه مستقیم دارد.با رشد اقتصادی سرمایه FDIگیرد که می

 تجربي خارجي مطالعات 3-2

(، در مقاله خود به بررسی تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر حساب سرمایه ه تولید ناخالص داخلی برای کشور 1121)26سارهد

هند پرداخت. نتایج تحقیق هی نشا  می دهد که سرمایه گذاری خارجی در هند نه تنها تولید ناخالص داخلی را ترییر        

ه تراز پرداختها را نیز ترییر خواهد داد. هی تأثیر سرمایه گذاری بر حساب جاری ه سرمایه را نیز می دهد، بلکه هضعیت تجارت 

بررسی نمود ه نشا  داد که سرمایه گذاری خارجی دارای اثر منفی بر حساب جاری ه اثر مثبت بر  2887-1122در سالهای 

تباط بین سرمایه گذاری خارجی، صادرات، تولید (، به بررسی ار1122)27حساب سرمایه در کشور هند می باشد. هالموس

                                                            
16 - Sushant Sarvorde 
17 -Kornel Halmos 



 

ناخالص داخلی ه نابرابری درآمد در کشورهای شرق ارهپا پرداخت. هی به این نتیجه رسید که رابطه مثبت ه معناداری بین 

ادرات افزایش نابرابری درآمد ه افزایش سرمایه گذاری خارجی هجود دارد. همچنین نتایج مطالعه هی نشا  داد که افزایش ص

(، در مقاله ای به بررسی اثر رشد اقتصادی در 1121) 29باعث کاهش دستمزدها در این کشورها خواهد شد. هانگ ه هانگ

صنعت الجستیک بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در  کشور چین پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری در 

-تاثیر ناایمینانی نرخ ارز بر سرمایه (،1118)28اکسوزلر گذاری خارجی دارد بخش الجستیک رابطه ی مستقیمی با سرمایه

توضیح جمعی میانگین متحرك  را با استفاد  از فرآیند خود 2871-1114گذاری ثابت بخش خصوصی را در ترکیه برای دهر  

(ARIMAه آزمو  هم )قعی تاثیر منفی اما به لحاظ آماری جمعی مورد مطالعه قرار داد. براساس نتایج، ناایمینانی نرخ ارز ها

رشد اقتصادی را  FDIآیا "( در پژههش با عنوا  1117) 11لورا آلفاره. گذاری ثابت بخش خصوصی داردبی معنی بر سرمایه

انتخاب کرد  ه به این  1111-1113های سه گره  کشور با ساختار مالی قوی، متوسط ه فقیر را برای سال "دهد؟ارتقاء می

تری بر رشد اقتصادی کشور میزبا  دارد تا کشور فقیر، افزه  اثر قوی FDIرسد که در کشورهای با ساختار متوسط، ینتیجه م

 ه اشمیت .شود.تر میگسترد  FDIهای محلی ه بنگا  حامل تر باشد ارتباط بنگا بر آ  هرچه ساختارهای مالی قوی

. اندداد  نشا  خارجی مستقیم گذاریسرمایه رهی  بر را ارز نرخ راتیتریه  رزا نرخ ناایمینانی تاثیر ای مقاله در (،1116)12لبره

 ه صنعتی خارجی مستقیم گذاریسرمایه ه گرفته قرار آزمو  مورد متحد  ایاالت 1114 – 2894 زمانی باز  در  تحقیق این

 به ارز هاقعی نرخ ترییرات بکارگیری با پسس داد  قرار بررسی مورد کشور 6 مقابل در هاسال این یی در را آمریکا صنعتی غیر

 خارجی مستقیم گذاریسرمایه رهند بر ارز نرخ ریسک کاهند  تاثیر به ، ارز نرخ ریسک میزا  گیری انداز  برای شاخصی عنوا 

 شورک پول ارزش افزایش به خارجی مستقیم گذاریسرمایه رهند که بود  این از حاکی نتایج .یابدمی دست ها صنعت تمام

در یک تحقیق به اثرات گوناگو  جریا  سرمایه بر رهی فرایند رشد  11(1116. عبدالملک هزبیدی )دارد بستگی میزبا 

مدت ه بر رهی رشد اقتصادی در هر ده دهر  کوتا  FDIاند. نتایج تحقیق نشانگر اثرات مثبت کشورهای شرق آسیا پرداخته

رهی رشد اقتصادی بیشتر از پس انداز  FDIاند که اثرات کند. آنها نشا  داد یتر ممدت است که نظرات قبلی را پررنگبلند

 13گذاری داخلی است. تانسننسبت به سرمایه FDIداخلی است ه همچنین برخی شواهد حاکی از کارایی باالتر جریا  هرهدی 

به این نتیجه رسید که  "دهد؟ا شتاب می، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته رFDIآیا "ای با عنوا  ( در مقاله1113)

FDI گذارد؛ هلی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه رهشنی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می

های یی سال 15ا بر رشد اقتصادی کشورهای آسه FDI(، در تحقیقی به بررسی اثرات 1112) 14دست نیافت. اسالتر ه فورد

( نه تنها منجر به تحریک FDIگذاری مستقیم خارجی )رسند که سرمایهپردازند ه در نهایت به این نتیجه میمی 2886-2871

 گردد بلکه اثر آ  از سرمایه انسانی ه عوامل تکنولوژیک هم بیشتر است. رشد اقتصادی کشورها می

. 

                                                            
18 - Yang wang,luqiqnwang 
19 - Oksuzler 
20 - Laura Alfaro (2007) 
21 - Wilhelm Schmidt &Lucien Levy Bruhl 
22 - Marwan Abdul – Malek, Ahmad zubaidi (2006) 
23 - Townsen I 
24 - slater and ford 
25 - Association of south East Asian nation (ASEAN) 



 

 تصریح مدل و تحلیل نتایج -3
 تصريح مدل 4-1

گذاری مستقیم خارجی در کنار متریرهای انداز )هزینه ها( دهلت، درآمد حاصل از صادرات ثر سرمایهدر این تحقیق به بررسی ا

 شود.پرداخته می 2891-1122نفت ه آزادی تجاری در ایرا  یی دهر  

د های نفتی ه اقتصیا(، در تحقیق خود تحت عنوا  شوك1115در این تحقیق مدل تعریفی برگرفته از مدلی است که همیلتو )

 کال  آمریکا مورد استفاد  قرار داد  ه  به شرح زیر یراحی شد  است:

=   +  + +  

 

 باشند:بر اساس این مدل متریرها ه منابع کسب ایالعات به شرح زیر می

 تغیر. متغیرها و منابع کسب اطالعات مربوط به هر م1جدول

 منبع توضیح متغیر

LGDP  است. 2005لگاريتم تولید ناخالص داخلي به قیمت ثابت دالر سال World Bank(2013) 

 World Bank(2013) گذاري مستقیم خارجي است.سرمايهلگاريتم خالص ورود  

LOIL .لگاريتم درآمد حاصل از صادرات نفت به هزار بشکه است WWW.OPEC.ORG 

(2012) 

 

هاي آزادي اقتصادي است ريتم اندازه دولت است. اين شاخص خود از شاخصلگا

است. که  100تا  0که توسط سازمان هريتیج منتشر گرديده است. هر شاخص بین 

 باالترين سطح آزادي است. 100در آن 

World Bank(2013) 

 

لگاريتم آزادي تجاري است که از نسبت مجموع صادرات و واردات بر تولید 

 خالص داخلي بدست آمده است.نا
World Bank(2013) 

LL .لگاريتم اشتغال است، که به عنوان متغیر ابزاري در مدل استفاده شده است World Bank(2013) 

LK 
است، که به عنوان متغیر ابزاري در مدل استفاده  سرمايه ثابت ناخالصلگاريتم 

 شده است.
World Bank(2013) 

LSCH 
در مدارس متوسطه است که به عنوان متغیر ابزاري که نشان  لگاريتم ثبت نام

 دهنده شاخص توسعه انساني است، در نظر گرفته شده است.
World Bank(2013) 

هاي هاي حاکم بر اقتصاد کشور در فاصله سالمتغیر مجازي است. متغیر مجازي در اين مدل، بیانگر تحريم 

 در نظر گرفته شده است. 1هاي تحريم عدد مي باشد. لذا براي سال 2011الي  1890

باشد.جمله خطاي مدل مي   

 
های تحقیقمنبع: یافته  



 

اند. لذا به یور متریرهای نیرهی کار، سرمایه گذاری فیزیکی ه تحصیالت به عنوا  متریرهای ابزاری در مدل لحاظ شد * 

 .گیردها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میغیرمستقیم اثر آ 

 (GMM)26روش گشتاورهای تعمیم یافته 4-1-1

های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درهنزا بود   متریرها ه همبسیتگی بیین متریرهیا، تخمیین از جمله رهش

( بیرای اهلیین بیار از شییو  بیرآهرد 1112)17( است. کاسیلی ه همکیارانشGMMمدل با استفاد  از گشتاهرهای تعمیم یافته )

GMM (، تعییین 1113)19های رشد اقتصادی استفاد  کردند. بیر اسیاس دییدگا  سیاچز  های تابلویی پویا در برآهرد مدلداد

(، به یور تفصیلی استفاد  از این رهش را در 1112)18ای بوند ه همکارا های پویا انجام پذیرد. در مقالهدرآمد سرانه باید با مدل

تخمین زنند  قدرتمندی است که بر خالف رهش حداکثر راستنمایی، نیاز  GMM رهشاند. های رشد بررسی کرد برآهرد مدل

شود، مبتنی بر این فیرض به ایالعات دقیق توزیع جمالت اخالل ندارد. رهش مزبور که در داد  های تلفیقی پویا بکار گرفته می

های اثیرات ثابیت ییا تصیادفی بیه د. مدلباشهمبسته میاست که جمالت اخالل در معادالت با مجموعه مترییرهای ابزاری غیر

تواند منجر به ارائه برآهرد کنند  ناسیازگار لحاظ آنکه ممکن است جمله خطا با مترییرهای تاخیری، همبستگی داشته باشد، می

 OLSشود، دیگر برآهرد های داری شود. هنگامی که مدل متریر هابسته به صورت هقفه در سمت راست مدل ظاهر مییا تورش

یا رهش گشتاهرهای تعمیم یافتیه   (2SLS)مرحله ای سازگار نخواهد بود. در چنین شرایطی الزم است از رهش های برآهرد ده

(GMM) .گذاری ه تحصیالت به عنوا  متریرهای درهنزا در نظر گرفته در این تحقیق متریرهای اشترال، سرمایه استفاد  شود

تحصیالت ه اشترال نیز دارای اثیر دهسیویه ه متقابیل بیا رشید گذاری، درهنزا، سرمایه های رشد اقتصادیاند. بر اساس مدلشد 

یور اشترال رشد اقتصادی افزایش یافته ه متقابال  اقتصادی هستند. بنابراین با افزایش سطح تحصیالت ه سرمایه انسانی ه همین

  یور سطح اشترال خواهد شد.  مینرشد اقتصادی باال ه درآمد باالتر منجر به بهبود سرمایه انسانی ه ه

 : GMM نتایج تخمین مدل تحقیق با روش 4-2

D(LGDP) = 2.07*D(LGDP(-1)) + 0.01*D(LFDI(-1)) - 0.77*D(LGOV) - 0.37*LOPE - 0.02*DU1 - 

0.03*LOIL  

 

 GMMنتايج تخمین با روش  (،2جدول )
Prob. t-Statistic Coefficient Variable 

0.0077 6.396759 2.075712 D(LGDP(-1)) 

0.0060 6.982517 0.017072 D(LFDI(-1)) 

0.0161 -4.922950 -0.772583 D(LGOV) 

0.0251 -4.170938 -0.378868 LOPE 

0.0017 -10.80794 -0.024545 DU1 

                                                            
26 -Generalized Method of Moments estimation 
27 -Caseli , et al 
28- Sachs  
29 -Bond et al  



 

0.0305 -3.869453 -0.030184 LOIL 

0.84 R-squared 

2.4 Durbin-Watson stat 

3.22 J-statistic   

0.36 Prob(J-statistic) 

 منبع: محاسبات تحقیق                                      

 دهد، نتایج تحقیق به شرح زیر است:( نشا  می1یور که جدهل )هما 

LGDP (-1) : ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی با یک دهر  هقفه دارای اثر مثبت ه معنادار بر تولید ناخالص داخلیی سیال

-درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش می 1ری است ه با افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال قبل جا

 یابد.

LFDI (-1): 1012گذاری مستقیم خارجی با یک هقفه، بر رشد اقتصادی مثبت ه معنیادار بیود  ه برابیر سرمایه ضریب متریر 

این نتیجیه  یابد.درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می 1012سرمایه گذاری خارجی  است؛ لذا با افزایش یک درصد افزایش در

 باشد.های قبل سازگار بود  ه در جهت تأیید آنها میبا نتایج ه تئوری

LGOV  دهند  باشد ه نشا درصد می 1077: انداز  دهلت تأثیر منفی ه معنادار بر رشد اقتصادی دارد؛ این تأثیر منفی به میزا

یابد؛ درصد کاهش می 1077انداز ( ی دهلت، تولید ناخالص داخلی به میزا  )ها این است که به ازاء یک درصد افزایش در هزینه

 است. برخوردار ناکارایی از دهلت د هردا اقتصادی رشد بر اثر منفی دهلت بزرگتر انداز  دهند  این است کهه این نشا 

LOPEبود  ه دارای اثر منفی ه معنادار بر رشد اقتصادی است. برخالف آنچیه انتظیار  1037ی : آزادی تجاری دارای ضریب منف

 می رهد آزادی تجاری باعث بدتر شد  رابطه مبادله ه کاهش رشد اقتصادی در این دهر  شد  است.

LOILفیی بیه ازاء هیر ییک : متریر درآمد حاصل از صادرات نفت دارای اثر منفی ه معنادار بر رشد اقتصادی است. این اثیر من

 درصد کاهش در رشد اقتصادی  همرا  خواهد بود. 1013درصد افزایش درآمد نفتی به انداز  

( استفاد  شد  است که دارای اثر منفی ه معنیادار DU1همچنین در این مدل، به خایر هجود تحریم در ایرا  از متریر مجازی)

  باشد.بر رشد اقتصادی ایرا  می

 

 ارائه پیشنهاداتگیری و نتیجه-5

 
گذاری مستقیم خارجی به دلیل بازدهی نزهلی سرمایه فیزیکی، تنها های رشد نئوکالسیکی نظیر سولو، سرمایهدر چارچوب مدل

گذاری مستقیم خیارجی را گذارد ه قادر به ترییر نرخ رشد بلندمدت نیست، اما دانینگ سرمایهبر رهی سطح تولید سرانه اثر می

داند. بنیابراین در چهیارچوب نظرییه های سازمانی ه مدیریتی میانتقال سرمایه ه شامل انتقال تکنولوژی، مهارتچیزی فراتر از 



 

گذاری مستقیم خارجی نه تنها بر رهی سطح تولید زا است، سرمایههای نئوکالسیک ه رشد دره های نوین که بر پایه ی نظریه

زا بازگشت سرمایه را افزایش داد  ه به رشید ه تأثیرات جانبی که دارد به یور دره  گذارد، بلکه با انتقال تکنولوژیسرانه اثر می

ی گذاری مستقیم خارجی نه تنها ابزار مناسبی برای تیأمین سیرمایه ه توسیعهکند. در این الگوها سرمایهاقتصادی مساعدت می

ی جدید، مدیریت، پرسنل فنی، تحقیق ه نوآهری های شرلی در کشورهای در حال توسعه است. بلکه همرا  خود، تکنولوژفرصت

گیذاری مسیتقیم دهد. بنابراین به لحیاظ تئیوری، سیرمایهپذیر قرار میهای آ  را نیز در دسترس کشور سرمایهدر تولید ه رهش

ناهری، تقوییت پذیری، ترییر فخارجی با افزایش انباشت سرمایه در کشور میزبا ، بهبود کارایی بنگا  های محلی، افزایش رقابت

های چند ملیتی، رشید را تحیت تیأثیر قیرار سرمایه انسانی، افزایش صادرات ه افزایش پیوندهای پسین ه پیشن تولید با شرکت

 (.312887، هانسو  ه هریسو 1114 32، ایتکن1114 31دهد)لی ه لیومی

 گشتاهرهای تعمیم یافته با استفاد  از رهشگذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی در این تحقیق به بررسی اثر سرمایه

(GMM برای دهر  زمانی )در کشور ایرا  پرداخته شد  است. متریرهای مورد استفاد  در این بررسی عبارتند از  2891-1122

از باشند. همچنیین انداز )هزینه ها(ی دهلت، درآمد حاصل از صادرات نفت، آزادی تجاری ه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می

گذاری فیزیکی ه تحصیالت به عنوا  متریرهای ابزاری ه درهنزا استفاد  شد  است. بیر اسیاس نتیایج متریرهای اشترال، سرمایه

باشید. اکثیر تحقیقیات گذاری مستقیم خارجی با یک هقفه، بر رشد اقتصادی مثبت ه معنادار مییسرمایه تحقیق، ضریب متریر

ستقیم خارجی حاکی از تاثیر مثبت آ  بر رشد اقتصادی ه متریرهای خرد ه کال  اقتصادی گذاری مانجام شد  در مورد سرمایه

توانید در گیذار خیارجی مییسیرمایهباشد.  های قبل سازگار بود  ه در جهت تأیید آنها میاین نتیجه با نتایج ه تئوریباشد. می

ای در تر در اختیار داشته باشید. هزینیه فرصیت منیابع سیرمایهای سرشارتر ه ارزانگذارا  داخلی منابع سرمایهمقایسه با سرمایه

کننید. شیرکت هایی باشد که در اقتصاد ملی فعالییت مییتواند بسیار کمتر از هزینه فرصت شرکتگذار میشرکت مادر سرمایه

های محلیی بیا تیوا  شرکتالمللی دسترسی داشته باشد. حال آنکه های مالی، به بازارهای بین تواند به دلیل تواناییخارجی می

تواند با دریافت انواع منابع مالی اقتصادی محدهدشا  هرگز از چنین امکاناتی بهر  مند نیستند. همچنین شرکت چند ملیتی می

های محلی هرگز چنین توانی را نخواهنید که شرکت ای از نیازهایش را تأمین کند، در حالیاز شرکت مادر، بخش قابل مالحظه

. ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی با یک دهر  هقفه دارای اثر مثبت ه معنادار بر تولیید ناخیالص داخلیی (2378، داشت)زنوز

 دهلیت بزرگتیر انداز  دهند  این است کهسال جاری است. انداز  دهلت تأثیر منفی ه معنادار بر رشد اقتصادی دارد؛ ه این نشا 

 بیا عمیومی هیایگیذاریسرمایه شد  دار عهد  مثال، برای است. برخوردار ناکارایی زا دهلت د هردا اقتصادی رشد بر اثر منفی

-سیرمایه بیرای را امکانیات میالی، خیدمات ه بانیک انرژی، صنعت، های کشاهرزی،بخش در ناکارا مالکیت ه سنگین هایهزینه

 بر عاله  دارد. اقتصادی بر رشد منفی راث دهلت بزرگتر انداز  بلندمدت در نتیجه در دهد،می کاهش خصوصی های بخشگذاری

 در ه دهیدمیی قیرار فشیار تحیت را خصوصی مالی هایسیستم ه خارجی، داخلی های بدهی یریق از دهلت بودجه تامین این

(. آزادی تجیاری دارای اثیر منفیی ه 2881باره گیرد)می خصوصی هایبخش از را آهر سود هایگذاریسرمایه هایفرصت نتیجه

بر رشد اقتصادی است. برخالف آنچه انتظار می رهد آزادی تجاری باعث بدتر شد  رابطه مبادله ه کاهش رشد اقتصادی  معنادار

هیایی از در این دهر  شد  است. متریر درآمد حاصل از صادرات نفت دارای اثر منفی ه معنادار بر رشد اقتصادی است. لذا نشیانه
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شود؛ هلی زمانی که با درآمد حاصل از آ  به تنهایی منجر به کاهش رشد اقتصادی نمی شود. نفت هپدید  نفرین منابع دید  می

هیای اثرگیذار بیر متریرهای دیگر همرا  شود دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد بود. جهت جلوگیری از آ  باید مکانیسیم

 رهنق اقتصادی دست یافت.رشد اقتصادی را شناسایی نمود ه با مدیریت صحیح این درآمدها به افزایش 
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