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بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي برخي از كشورهاي 
 منطقه منا

 1فرهاد غفاري
 2الهام نيك نژاد

 21/6/1391پذيرش:      17/4/1391دريافت: 

 چكيده
هاي مختلف در رابطه با رشد اقتصادي ، متغير هاي جديدي به عنوان منشا رشد با گذشت زمان و بسط تئوري ها و الگو 

مطرح مي شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب مي كنند . در اين ميان نقش و جايگاهي كه سرمايه و سرمايه گذاري 
يه گذاري و جريانات آن به در الگوهاي رشد و توسعه به خود اختصاص داده است به لحاظ پيچيده تر شدن و تنوع سرما

طور مداوم مورد بازنگري و بررسي قرار مي گيرد.نظر به اهميت خاص سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي 
 كشورها،  محققان زيادي به بررسي اثر آن بر رشد و نيز بررسي عوامل موثر بر ايجاد وجذب آن پرداختند.

گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي برخي كشورهاي منطقه منا (ايران  در اين مقاله به بررسي تاثير سرمايه
ميالدي مي پردازيم و به اين منظور از  1992-2010،مصر،عربستان ، مراكش، اردن، تونس، تركيه ،يمن) طي سال هاي 

تاثير سرمايه گذاري اقتصاد سنجي داده هاي ادغام شده استفاده شده است.نتايج برآورد اين مدل نشان مي دهد  روش
مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو ، طي دوره مورد بررسي ،مثبت و معني دار مي باشد .همچنين اثر درجه 
آزادي تجارت و موجودي سرمايه نيز بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو طي دوره مورد بررسي  مثبت و معني دار مي 

 باشد.
 

 ستقيم خارجي  ، رشد اقتصادي  ، اقتصادسنجي داده هاي ادغام شده: سرمايه گذاري م واژگان كليدي
 JEL:F21,F43,C23طبقه بندي

 

  

                                                            
 مسئول)(نويسنده . استاديار دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران،1

Email:farhad.ghaffari@yahoo.com  
   Email: niknejadelham@yahoo.com . كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات،2

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 1391فصلنامه علوم اقتصادي، سال ششم، شماره بيستم، پاييز                                                    148

 مقدمه .1-1

 امروزه بسياري از كشور هاي جهان به واسطه عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري
 ، تمايل شديدي به جذب سر مايه هاي خارجي پيدا كرده اند .از سوي ديگر سرمايه گذاران

خارجي به ويژه شركت هاي فرا مليتي جهت ارتقاي سطح رقابت پذيري و كسب سود بيشتر 
. همچنين در طي دو دهه متمايل به سرمايه گذاري در مناطق مستعد و مزيت دار شده اند

گذشته با ارتقاي سطح تكنولوژي امكان انتقال سرمايه به ميزان قابل توجهي افزايش يافته 
، رشد سريع سرمايه گذاري خارجي در كشور هاي مختلف عوامل فوق. نتيجه طبيعي است

گذاري به بعد رشد سر مايه 1970از دهه  .اعم از توسعه يافته ويا در حال توسعه شده است
خارجي بسيار شديد شده و از رشد تجارت پيشي گرفته به طوري كه بيش از دو برابر رشد 

 تجارت كاالها و خدمات بوده است.

مهمترين نتايج حاصل از تحليل هاي تئوريك بر اين مطلب داللت مي كنند كه اثر ورود 
سرمايه بر رشد اقتصادي در طول زمان در حال افزايش است كه از بين جريانات مختلف 

، سرمايه گذاري مستقيم خارجي نقش اثر گذار ترين متغير را روي سرمايه گذاري خارجي
ه با توجه به عوامل ايجاد كننده آن ، از چشم انداز با ثبات رشد اقتصادي كشورها دارد ك

تري جهت استفاده در برنامه ريزي هاي اقتصاد كالن برخوردار است . برنامه ريزي هايي 
 كه هدفشان تنها افزايش رشد اقتصادي است.

همچنين مي دانيم سرمايه گذاري خارجي ورشد نيروي كار اثر معني دار مطلوبي بر رشد 
 .ادي كشورهاي در حال توسعه در آسيا دارنداقتص

 ارتقاي كانال از هم و سرمايه موجودي افزايش كانال از هم سرمايه گذاري مستقيم خارجي
 نقش فقط حاضر تحقيق در ولي كند مي كمك اقتصادي رشد به عوامل كل وري بهره

 .شود مي آزمون وري بهره ارتقاي كانال از اقتصادي رشد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي
نتايج نشان مي دهد كه كارآيي سرمايه گذاري مستقيم خارجي نسبت به سرمايه گذاري 

از چندين كانال بر رشد اقتصادي اثر  سرمايه گذاري مستقيم خارجيداخلي بيشتر است . 
. از طرف ديگر دارد و همچنين به طور غير مستقيم هم روي رشد اقتصادي اثر مي گذارد

، اشتغال بر ساير متغير هاي اقتصاد كالن نظير صادرات ري مستقيم خارجيسرمايه گذا
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، پس انداز و مصرف نيز تاثير دارد كه هر يك از اين متغير ها نيروي كار ماهر و غير ماهر
 .به تنهايي روي رشد اقتصادي موثرند

كه نيازمند با توجه به اين كه كشورهاي منطقه منا اكثرا كشورهاي در حال توسعه هستند 
رشد و توسعه روزافزون اقتصادي مي باشند و با توجه به اثر مثبت جذب سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در روند رشد و توسعه اقتصادي ضرورت ايجاب مي كند ميزان و نحوه تاثير 

 اين نوع سرمايه گذاري در حوزه برخي كشورهاي مذكور بررسي گردد.
بر اين است كه با استفاده از روش اقتصادسنجي داده هاي  از اين رو در اين تحقيق سعي ما

گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي برخي كشورهاي بررسي تاثير سرمايه ادغام شده به
 ميالدي بپردازيم. 1992-2010منطقه منا طي دوره 

 . پيشينه تحقيق1-2

شكلي كه صورت مطالعات نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و 
هاي كالن اقتصادي از جمله افزايش رشد اقتصادي پذيرد اثرات قابل مالحظه اي روي متغير

. با ، توسعه صادرات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد، كاهش واردات، افزايش اشتغال
 توجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف ، مطلوبيت يك يا چند

. به عنوان مثال گذاري مستقيم خارجي كافي نخواهد بودمتغير به تنهايي براي تشويق سرمايه
كشور جذب كننده  140نشان مي دهد رتبه ايران در بين  2005گزارش آنكتاد در سال 

است كه عدم اطمينان و بي ثباتي سياسي و اقتصادي   130سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
يل اصلي عدم موفقيت ايران در جذب آن باشد .به هر حال جذب مي تواند يكي از دال

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، بدون تغيير نگرش در ميان سياستمداران و كارشناسان و 
ايجاد بستر مناسب براي ورود آن امكان پذير نيست و قوانين جديد نمي تواند كار زيادي 

، سياسي و ... مناسب فراهم رهنگي، اجتماعيانجام دهد. به همين دليل تا زماني كه شرايط ف
، كشورها و شركت هاي خارجي عالقه چنداني به سرمايه گذاري در ايران از خود نشود

نشان نخواهند داد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي روي رشد 
ت انجام شده در اين اقتصادي برخي كشورهاي منطقه منا است .نمونه اي از ساير مطالعا

 زمينه به شرح ذيل مي باشد:
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) به تحليل 55-80، صفحه 1389علي رضا اميني و هستي ريسمانچي و عليرضا فرهادي كيا (
نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ارتقاي بهره وري كل عوامل در قالب يك تحليل 

وثر بر بهره وري كل عوامل داده هاي تابلويي بين كشوري پرداختند. در اين مقاله عوامل م
كشور ديگر منتخب در دوره  23با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و 

بررسي شده است. بهره وري كل عوامل را از روش ديويژيا اندازه گيري و  2000-1996
ر بر عوامل موثر بر آن با استفاده از تكنيك داده هاي تابلويي شناسايي شده است. عوامل موث

، بهره وري كل در الگوي برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي
انباشت هزينه هاي تحقيق و توسعه ،نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهي ، درجه باز بودن 
اقتصاد و نرخ بهره برداري از ظرفيت. نتايج مطالعه بيانگر تاثير مثبت و معنادار تمامي 

       شده به بهره وري كل عوامل است. بنابراين پيشرفت فني از راه هاي مختلفعوامل ياد
، تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي) بر هزينه هاي تحقيق و توسعه داخلي(

، نرخ بهره برداري از ظرفيت ارتقاي بهره وري موثر بوده است. در بين عوامل ياد شده
ايه گذاري مستقيم خارجي كمترين تاثير را در ارتقاي بهره بيشترين تاثير و انباشت سرم
 وري كل عوامل داشته اند.     
سرمايه گذاري ) به بررسي اثر 113-138، صفحه 1388( هادي زنوز و كمالي دهكردي

كشور كه  67پرداختند. در اين تحقيق 1بر رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان مستقيم خارجي
از  سرمايه گذاري مستقيم خارجيكشور جهان در جذب  140مطابق گزارش آنكتاد در بين 

عملكرد بهتري برخوردار بوده اند انتخاب شده و با كاربرد تكنيك هاي اقتصاد سنجي در 
آن ها انجام برآورد هاي الزم را روي  1998-2004قالب داده هاي تابلويي براي سال هاي 

رشد  سرمايه گذاري مستقيم خارجي. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه اول داده اند
. دوم درجه توسعه كشور ميزبان بر ميزان اقتصادي كشورهاي ميزبان را تقويت مي كند

اثر گذاشته است سوم تفاوت معني داري بين تعيين  سرمايه گذاري مستقيم خارجيجذب 
 ادي در كشورهاي نفت خيز با كشورهاي ديگر وجود دارد.كننده هاي رشد اقتص

                                                            
فصلنامه پژوهش  ،بر رشد اقتصادي كشورهاي ميزبان FDIاثر ، پروانه،، كمالي دهكردي، بهروزهادي زنوز. 1

  39، شماره، سال سيزدهم1388ابستان هاي اقتصادي ايران، ت
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) به بررسي تعيين كننده هاي سرمايه گذاري 1385در مطالعه اي شاه آبادي و محمودي (
پرداختند و عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي  1مستقيم خارجي در ايران
مطالعات آنان ، سرمايه  بر اساس .بررسي نمودند 1338-1382در ايران را طي دوره 

گذاري مستقيم خارجي تابع عواملي از قبيل نرخ بازگشت سرمايه ، درجه آزادي تجارت 
،زيرساختها ،رشداقتصادي ، سرمايه گذاري داخلي ،منابع طبيعي ،سرمايه انساني ، تورم ، نرخ 

نسبت مخارج ارز ، بدهي خارجي ، وضع مالي دولت ، ماليات ، اندازه بازار ، حقوق سياسي و 
دولت به توليد ناخالص داخلي مي باشد . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد الف . منابع طبيعي 
موجود ، سرمايه انساني و زير ساخت ها به صورت مستقيم ومعني دار بر جذب سرمايه 
گذاري مستقيم خارجي در ايران موثرند . ب . متغير حقوق سياسي به طور معكوس و معني 

. عامل درجه . جب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران تاثير داشته استدار بر جذ
آزادي تجارت تاثير مثبت و بي معني و عامل نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي 

 نيز تاثير منفي و بي معني بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران دارد.
به بررسي رابطه علت و معلولي ميان رشد ) 2012( 2از ميان مطالعات خارجي تكين

اقتصادي، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كوچكترين كشورهاي توسعه يافته 
واقعي،  توليد ناخالص داخلياز نوع گرنجر، بين  مي پردازد. وييك رابطه علت و معلولي

وسعه يافته در براي كوچكترين كشورهاي ت سرمايه گذاري مستقيم خارجيصادرات واقعي و 
 ) ميالدي بدست آورد.نتايج اين پژوهش نشان مي دهد يك1970 -2009( دوره زماني

در  توليد ناخالص داخليرابطه علت و معلولي گرنجر بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و 
بنين و توگو وبوركينا فاسو و گامبيا و... وجود دارد . از طرف ديگريك رابطه علت و معلولي 

، يمن و توگو ، نيجر، هاييتي، چادبه صادرات واقعي در بنين رمايه گذاري مستقيم خارجيساز 
، ، روآندا، ماالويرا در ماداگاسكار  سرمايه گذاري مستقيم خارجيو از صادرات واقعي به 

تكنيك مورد استفاده در اين مقاله تكنيك داده هاي اد غام  .سنگال و زامبيارا كشف مي كند
 است. Varو مدل شده

                                                            
، هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران، تعيين كننده، عبداله)، محمودي1385، ابوالفضل(. شاه آبادي1

 پايان نامه كارشناسي ارشد 
2. RifatBarisTekin(2012) 
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) اثر افقي و عمودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بررشد اقتصادي 2008( 1توماس ون
سرمايه گذاري مستقيم كشور ميزبان را بررسي نمود .وي در اين مقاله بيان مي كند كه اثر 

روي رشد اقتصادي كشور ميزبان ، با تمايز بين اثرات سرمايه گذاري مستقيم  خارجي
(كه جايگزين تجارت است) و اثرات  سرمايه گذاري مستقيم خارجي عمودي  خارجي افقي

. نتايج بدست آمده از (كه در جستجوي كارايي است) روي رشد اقتصادي برآورد شده است
اين مقاله نشان مي دهد كه توليد ناخالص داخلي اوليه داراي تاثير منفي روي رشد اقتصادي 

كه كشورهاي فقيرتر سريعتر رشد مي كنند و رشد است كه اين مطلب بدين معني است 
همچنين كارايي را كه  .)جمعيت داراي تاثير منفي بر رشد اقتصادي است (همانند مدل سولو

. مقدار سرمايه براي  بازار سياه انتخاب مي كنند به طور منفي روي رشد اثر گذار است
م خارجي افقي (كه جايگزين گذاري روي رشد تاثير مثبت دارد . سرمايه گذاري مستقي

تجارت است) هيچ تاثير محسوسي روي رشد اقتصادي ندارد ودر نهايت تاثير مثبتي از كل 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي با استفاده از داده هاي آن (در حالت كلي) روي رشد 

 .اقتصادي قابل مشاهده است

 2كشورهاي عضو منطقه منا.  1-3
شمال آفريقا اصطالحي مي باشد كه براي ناميدن كشور هاي عمده  منا به معني خاور ميانه و

توليد كننده نفت كه در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا قرار دارند به كار مي رود. حد اين 
، شرقي ترين منطقه از كشور مراكش در شمال غربي قاره آفريقا  آغاز مي شود و تا ايران

درصد  45درصد منابع نفتي و  60. اين منطقه داراي يابدكشور منطقه خاور ميانه امتداد مي
. اقتصاد اين كشورها رابطه تنگاتنگي با تغييرات جهاني بهاي نفت منابع گازي جهان مي باشد

. اين منطقه يكي از قديمي ترين حوزه هاي برداشت نفت در جهان محسوب مي شود.از دارد
ر از ساير مناطق كره زمين كاهش يافته و اين رو ذخاير نفت كشور هاي اين منطقه بيشت

فرسودگي ادوات حفاري و استخراج نفت نيز مشهود تر است .شاخص هايي كه باعث رشد 
اي  شود به طور خالصه عبارتند از: تكامل و توسعه ساختارهاي منطقهاقتصادي منطقه منا مي

                                                            
1. Thomas  van (2008) 

گزارش ساالنه  كه توسط اداره خاورميانه و شمال آفريقاي اي از گزارش چهارمين  شماره  . بر حسب چكيده2
 .) منتشر شده استMENAبانك جهاني (
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، تغييرات يمواد غذاي، تاثيرات شوك افزايش قيمت ، تورم، سرمايه گذاري مستقيم خارجي
، تاثير ، پيشرفت اصالحات ساختاري، بورس، جريان سرمايه، تجارتمنابع رشد اقتصادي
 افزايش قيمت نفت

 سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز از ديدگاه هاي متفاوت به صورت زير تعريف مي گردد:
 )آنكتاد(متحد  ملل توسعه تجارت كنفرانس تعريف خارجي براساس مستقيم گذاري سرمايه

 كننده منعكس و بوده مدت طوالني مناسبات متضمن كه گذاري سرمايه: از عبارتست
 از خارج در واقع شركتي در كشور يك مقيم حقوقي يا حقيقي شخص دائمي سود و كنترل
 .باشد گذار سرمايه وطن

 سهام، جمله از( ها دارايي تملك صورت به پالگريو جامع كتاب در خارجي گذاري سرمايه
 مواقعي در. است شده تعريف خود موطن خارج در گذار سرمايه توسط) غيره و بهادار اوراق
     تلقي مستقيم خارجي گذاري سرمايه شود توليد فيزيكي تجهيزات شامل ها دارايي كه
 )1376 خاتمي،( شودمي
 سرمايه است الزم كه ميشود تعريف اينگونه عموما خارجي مستقيم گذاري سرمايه ايران در

 سود در ريسك پذيرش و مالي مسئوليت قبول با و باشد داشته فيزيكي حضور خارجي گذار
 اين به. باشد داشته دست در مستقيما نيز را توليدي واحد اداره و كنترل احتماال زيان، و

 گزارش( .دارد موثر نقش توليدي فعاليتهاي اجراي در مستقيم طور به گذار سرمايه ترتيب
 )ايران گذاري سرمايه سازمان
 بورس در قرضه اوراق و سهام خريد طريق از معموال غيرمستقيم خارجي گذاري سرمايه
 شكل به خارجي غيرمستقيم گذاري سرمايه. ميگيرد صورت خارجي گذاران سرمايه توسط

 تشويق قانون در شده تعريف گذاري سرمايه نوع هر انجام امكان كه قراردادي ترتيبات
 . سازد مي فراهم را مستقيم گذاري سرمايه جز به خارجي، گذاري سرمايه

، كشورهاي كه ما در اين تحقيق براي تخمين مدل با توجه به در دسترس بودن داده ها
 ، تونس و تركيه را در نظر مي گيريم.، يمن، عربستان سعودي، مراكش، مصرايران
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 مباني نظري و ارائه مدل تحقيق .1-4
با توجه به نظريات و تئوري هاي موجود اقتصادي و مطالعات انجام شده در ساير كشورها، 
نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي مشهود مي باشد و از اين رو تحليل 

مدلسازي شده است. مدل  )APFداده هاي اين تحقيق در چارچوب تابع توليد كل (
ادسنجي براي برآورد تاثيرات جريان ورودي سرمايه در مطالعات اقتص APFاستاندارد

گذاري مستقيم خارجي و عوامل ديگري نظير تجارت بر رشد اقتصادي در بسياري از 
اين گونه  APFكشورهاي در حال توسعه به طور وسيع مورد استفاده واقع شده است.مدل 
كه در تابع توليد  فرض مي كند كه همگام با نهاده هاي رايج همچون نيروي كار و سرمايه

نئوكالسيكي مورد استفاده قرار مي گيرند، نهاده هايغير رايج همچون سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي نيز ممكن است در مدل قرار بگيرند تا سهم آنها در رشد اقتصادي مشخص شود.بر 

 به صورت زير ارائه مي شود: APF، مدل عمومي1اساس مدل هرز و همكاران

Yt =AtKtαLtβ        )1(  
نشان دهنده بهره وري كل   t،Atنشان دهنده توليد كل اقتصاد در زمان Ytكه در مدل باال 

نشان دهنده تعداد نيروي كار مي Ltنشان دهنده موجودي سرمايه فيزيكي ، Ktعوامل ،
باشد. بر اساس مطالعات ليپسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي روي رشد اقتصادي مي 

) عمل كند.با توجه به اين كه در اين فصل به دنبال Atطريق بهره وري كل عوامل (تواند از 
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي روي رشد اقتصادي از طريق اثراتي كه در بهره 
وري كل عوامل ايجاد مي كند مي باشيم، بنابراين فرض مي كنيم بهره وري كل عوامل 

در  At)، مي باشد . بنابراينCtخارجي و ساير عوامل برونزا (تابعي از سرمايه گذاري مستقيم 
 باال را مي توان به صورت زير نوشت:

At= f(FDIt , Ct) = FDItφCt         )2(  

 در تابع توليد كل ارائه شده در باال داريم :Atبا جايگذاري مقدار 
Yt= CtKtαLtβFDItφ        )3(  

رشد اقتصادي نظير درجه آزادي تجاري و ... مي توان  با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر بر
 معادله باال را به صورت زير بازنويسي كرد:

                                                            
1. Herzer eta,2006 
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Yt= CtKtαLtβFDItφOPNtδ       )4(  
بت به متغيرهاي درجه آزادي ضرايب كشش توليد نس δ ،φ ،β ،αكه در معادله باال 

       ، نيروي كار و سرمايه گذاري ناخالص داخلي گذاري مستقيم خارجي ، سرمايهتجاري
 :مي باشد. با لگاريتم گيري از معادله باال داريم

LnYt= C + αLnKt + βLnLt+ φLnFDIt + δLnOPNt + ԑt    )5(  
خطاي تصادفي  ԑtپارامتر ثابت و  Cكه در معادله ضرايب و متغيرها همانند قبل مي باشد.

 مي باشد.
رمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري ناخالص داخلي روي جهت بررسي تاثير س

 رشد اقتصادي ، معادله باال به صورت زير ارائه و برآورد مي گردد:
LnGDPit = C + αLnkit + βLnFDIit + δLnOPNit + ԑit    )6(  

 كه در اين معادله :

Lnkit .سي تاثير سرمايه به منظور برر( : لگاريتم موجودي سرمايه فيزيكي سرانه است
، در اين تحقيق از سرمايه گذاري ناخالص داخلي به عنوان گذاري داخلي بر رشد اقتصادي

 جانشيني بر موجودي سرمايه فيزيكي استفاده مي شود.)
LnFDIit  لگاريتم سرمايه گذاري مستقيم خارجي است كه نشان دهنده شاخص پيشرفت :

 فني و تكنولوژيكي در مدل مي باشد.
LnOPNit لگاريتم درجه آزادي تجاري است .شاخصي است كه نشان دهنده نرخ رشد :

به  GDPدرجه آزادي تجارت است و از تقسيم مجموع ارزش صادرات و واردات به كل 
 .دست مي آيد

itԑ جزء خطاي تصادفي در مدل :« 
LnGDPit  شاخص رشد : 

i,t .به ترتيب نشان دهنده زمان و كشور مي باشند : 
متغير وابسته در اين مدل كه نشان دهنده رشد اقتصادي مي باشد ، توليد ناخالص داخلي 

براي كشورهاي منطقه منا مي باشد.آمارهاي استفاده شده  2000سرانه به قيمت ثابت سال 
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 1براي اين متغير از شاخص هاي توسعه و داده هاي بين المللي ارائه شده توسط بانك جهاني

  گردآوري شده است.
با توجه به اين كه تغييرات رشد اقتصادي طي دوره زماني بلند مدت قابل مشاهده است و با 
توجه به محدوديت منابع آماري در دسترس براي تمام كشورهاي مورد مطالعه، به منظور 

براي  )  ميالدي انتخاب گرديد.1992-2010تخمين مدل رشد اقتصادي باال دوره زماني (
يازمند گردآوري اطالعات و آمار متغيرهاي اين الگو براي برخي تخمين الگوي باال ن

، ليكن از آنجا كه آمار و اطالعات برخي از متغيرهاي مدل كشورهاي منطقه منا هستيم
 استفاده گرديد.  2، الزاما از متغيرهاي جانشينتصريحي وجود نداشت

در حال توسعه بود. بر ، موجودي سرمايه فيزيكيدر كشورهاي ازجمله متغيرهاي اقتصادي
، يكي از عوامل تاثير گذار بر رشد اقتصادي در هر اساس تئوري هاي مختلف رشد اقتصادي

. به جاي كشور موجودي سرمايه فيزيكي است و از عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي است
 موجودي سرمايه در اين تحقيق از متغير جايگزين استفاده شده است.

ي اين مدل كه متغير اصلي مدل نيز مي باشد ، سرمايه گذاري مستقيم ديگر متغير توضيح
خارجي است. از متغير سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان جانشيني براي پيشرفت 
تكنولوژي در مدل هاي رشد نيز استفاده مي گردد. سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 

له منابع با ثبات و پايدار براي تامين مالي گذاري غير مستقيم خارجي از جممقايسه با سرمايه
خارجي است كه نه تنها مشكالت استقراض خارجي را ندارد بلكه يكي از مهمترين عوامل 
جبران كمبود سرمايه كشورها به حساب مي آيد. در عمل، سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

ي مالياتي هدف موجب پر شدن شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري و همچنين درآمدها
گذاري شده دولت و درآمدهاي مالياتي تحقق يافته مي شود. از جمله مزاياي ديگر سرمايه 

، گردش بيشتر منابع گذاري مستقيم خارجي ،مي توان به بهره گيري از بزرگي مقياس توليد
، افزايش قدرت چانه زني و قدرت سياسي اين كشورها به مالي در نظام مالي كشور ميزبان

                                                            
1. world bank,2010 
2. proxy 
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ليل بسط روابط تجاري و سرمايه گذاري با ساير كشورها و همچنين افزايش كيفيت كاالها د
 )1382، ملكي(1و خدمات به دليل افزايش رقابت اشاره نمود .

در دهه هاي اخير جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجييك سياست و راهكار مهم براي 
مي  كشورهاي در حال توسعه به شمار، به ويژه در دستيابي به رشد اقتصادي و پيشرفت

رود. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نه تنها به افزايش سرمايه گذاري و به تبع آن به رشد 
اقتصادي كمك مي كند ، بلكه مي تواند موجب انتقال تكنولوژي پيشرفته به كشور ميزبان 

ميزبان منجر شود كه به تدريج به باالبردن قابليت هاي تكنولوژيكي شركت هاي كشور 
بنگاه هايي كه با سرمايه گذاري مستقيم خارجي راه اندازي مي شوند از  2خواهد شد.

تكنولوژي پيشرفته تر و روشهاي مديريتي نوين در فرآيند توليد استفاده مي كنند و در 
نتيجه ، بهره وري و رشد توليد باالتري دارند. با افزايش سهم بنگاه هاي خارجي در اقتصاد 

ميزبان ، بهره وري كل عوامل در سطح كالن اقتصاد افزايش خواهد يافت كه اين كشور 
 . ، اثر مستقيم جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي استبهبود بهره وري
، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي داراي اثرات سرريز انتقال دانش فني و افزون بر اين

، حضور به بنگاه هاي بومي است. همچنين روش هاي نوين مديريتي از بنگاه هاي خارجي
شركت هاي خارجي در اقتصاد يك كشور ، ممكن است رقابت را در بازارهاي داخلي آن 
كشور افزايش دهد. وجود رقابت ممكن است به شركت هاي داخلي فشار آورد تا كارآيي و 

 .ي هاي جديد كنندبهره وري را باال ببرند و اقدام به ابداع كردن و يا وارد كردن تكنولوژ
به همين دليل سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان پر اهميت ترين كانال انتشار 
تكنولوژي هاي مدرن معرفي شده است. بنابراين با توجه به ويژگي هاي مثبت سرمايه 
گذاري مستقيم خارجي انتظار مي رود اين متغير بر افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد 

. آمار سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز از منابع آماري ثير مثبت داشته باشداقتصادي تا
 منتشره توسط بانك جهاني گردآوري شده است.

                                                            
، بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي با تاكيد بر كشورهاي صادر ، مهران. ملكي1

 82، تابستان، دانشگاه تربيت مدرسكارشناسي ارشد، پايان نامه كننده نفت
2.Pessoa ,A(2005).FDI and TFP in OECD countries: evidence from aggregate 
data.FEP working papers,n,188 
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يكي ديگر از متغيرهاي اقتصادي كه در اين تحقيق به عنوان عامل تاثيرگذار بر رشد 
بيانگر  اقتصادي در نظر گرفته شده است درجه آزادي تجارت مي باشد. مطالعات تجربي

تجاري و درجه آزادي تجارت  آن است كه توسعه صادرات و واردات ناشي از آزادسازي
مي تواند به افزايش بهره وري كل عوامل و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي جامعه كمك 
كند و آزادسازي تجاري موجب ايجاد فضاي رقابتي براي صنايع داخلي از طريق توسعه 

يا استفاده كارا از عوامل توليد مي شود و همچنين آزادسازي تكنيك هاي توليد جديد 
تجاري موجب انتخاب وسيع تري در مورد كيفيت باالي نهاده هاي واسطه اي با قيمت هاي 
پايين تر براي فعاليت هاي اقتصادي شده كه اين امر موجب بهبود بهره وري كل عوامل و 

در اين تحقيق جهت تعيين درجه  در نتيجه افزايش توليد و رشد اقتصادي مي شود.
آزادسازي تجاري از شاخص مجموع صادرات و واردات تقسيم بر توليد ناخالص داخلي 

 استفاده شده است.

 . روش تحقيق1-5
هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي برخي 

و درجه آزادي تجارت با روش كشورهاي منطقه منا در كنار موجودي سرمايه فيزيكي 
ميالدي مي باشد.در اين راستا روش اقتصادسنجي  1992-2010اقتصادسنجي در بازه زماني 

، ادغام داده هاي مقطعي و سري ) poolingمورد استفاده در اين تحقيق روش پانل ديتا ( 
، تعداد  مجموعه داده هاي ادغامي به دليل داشتن تعداد مشاهدات بيشتر زماني مي باشد.

، كاهش يا عدم وجود هم خطي ،تصريح و برآورد ساختارهاي عمومي تر و كاهش قيد كمتر
به منظور  تورش برآورد مزيت عمده اي نسبت به داده هاي مقطعي و سري زماني دارد.

بنابراين  تخمين مدل تحقيق الزم است تا نوع روش تخمين داده هاي ادغامي تعيين شود.
وجود يا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه براي هر يك از كشورها از ابتدا براي تعيين 

. پس از مشخص شدن اين كه عرض از مبدا براي كشورهاي ليمراستفاده مي شودF آزمون
، بايد اين فرضيه را آزمون كنيم كه براي تخمين مدل از روش اثرات مختلف يكسان نيست

. بدين منظور از آزمون هاسمن استفاده مي شودثابت استفاده كنيم يا از روش اثرات تصادفي
) و آنكتاد 2010مطالعه از داده هاي بانك جهاني ( داده هاي مربوط به متغيرهاي مورد
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استخراج گرديده است. الزم به ذكر است كه با توجه به عدم وجود آمار و اطالعات  برخي 
كشور اين منطقه  7از اطالعات ، از كشورهاي منطقه منا براي همسان سازي آمار و اطالعات

 ، مراكش و يمن استفاده شده است.، تركيه، تونس، عربستان، مصر: ايرانشامل

 . برآورد و ارزيابي مدل تحقيق 1-6

 .آزمون هاي صورت گرفته جهت تخمين و برآورد مدل 1-6-1

 جهت شناسايي و تخمين مدل F.آزمون  1-6-1-1
، همانطور كه در ابتداي فصل براي برخي كشورهاي منطقه منابه منظور تخمين مدل تحقيق 

، الزم است تا نوع روش تخمين داده هاي ادغام شده تعيين شود. بنابراين ،توضيح داده شد
ابتدا براي تعيين وجود و يا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه براي هر يك از كشورها از 

 ليمراستفاده مي كنيم. F آزمون
به  Fن وجود يا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه براي هر يك از كشورها از آمارهبراي تعيي

براي تمام كشورها ثابت است و iαصورت زير استفاده مي شود. فرض صفر بيان مي كند كه 
 مي توان روش حداقل مربعات عادي را به كار برد:

H0 : α0 = α1 =...= αn = α 

H1: αi ≠ αj 

F(n-1,nt-n-k) = ((RSSUR - RSSR)/(n -1))/((1 - RSSUR)/(nt -n -k)) 

نشان دهنده مدل مقيد با  ،Rمشخص كننده مدل غير مقيد و عالمت  UR، در رابطه فوق
 n، تعداد متغيرهاي توضيحي در مدل ، kيك عبارت ثابت براي كليه گروه ها مي باشد.

 محاسبه Fاگر مورد نظر مي باشد.دوره زماني tتعداد كل مشاهدات و   N=nt،تعداد كشورها
) بزرگتر باشد آن گاه فرض صفر رد nt - n -k) و (n -1جدول با درجه آزادي ( Fشده از 

مي شود لذا رگرسيون مقيد داراي اعتبار نمي باشد و بايد عرض از مبداهاي مختلفي را در 
يد و مقيد به مدل رشد اقتصادي براي رگرسيون غير مق Fبرآورد مدل لحاظ نمود. آماره 

به شرح ذيل  Eviews6ترتيب اثرات ثابت و حداقل مربعات معمولي با استفاده از نرم افزار 
 مي باشد:
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 ليمر جهت شناسايي الگوي تحقيق Fنتايج آزمون  .1جدول
 

آماره  F احتمال درجه آزادي 
9,2430 )24،5(  0,0001 

 

 : يافته هاي پژوهشگرمنبع

 95 در سطح اطمينان 24و  5ليمربا درجه آزادي  F ) آزمون1(كه طبق جدول  از آن جايي
رد شده و اثرات گروه پذيرفته مي شود و  H0درصد از لحاظ آماري معني دار است، فرض 

 بايد عرض از مبدا هاي مختلفي را در برآورد لحاظ نمود.
ين ، بايد اپس از مشخص شدن اين كه عرض از مبدا براي كشورهاي مختلف يكسان نيست

فرضيه را آزمون كنيم كه براي تخمين مدل از روش اثرات ثابت استفاده كنيم يا از روش 
. لذا براي اين منظور از ، كه اين روش ها در قسمت بعد توضيح داده مي شوداثرات تصادفي

 آزمون هاسمن استفاده خواهيم كرد.

 2يا تصادفي1آزمون هاسمن: انتخاب بين اثرات ثابت. 1-6-1-2

رد شده باشد، اكنون اين پرسش  H1در مقابلH0ليمر فرضيه Fاگر بعد از انجام دادن آزمون 
مطرح است كه فرضيه درست كدام است؟ ومدل در قالب كدام يك از مدل هاي اثرات 

 ثابت و اثرات تصادفي قابل بيان و بررسي مي باشد.
اثرات تصادفي برآورد براي آزمودن اين كه مدل با بهره گيري از روش اثرات ثابت يا 

 گردد، از آزمون هاسمن به صورت زير استفاده مي شود:

H0 :اثرات تصادفي است 
H1: در غير اين صورت 

فرضيه صفر اين است كه تخمين زن هاي مدل اثرات تصادفي و اثرات ثابت به طور اساسي 
ات تصادفي تفاوتي با يكديگر ندارند. اگر فرض صفر رد شود نتيجه مي گيريم كه روش اثر

آماره آزمون هاسمن داراي  .مناسب نيست و بهتر است از روش اثرات ثابت استفاده كنيم
دو با درجه آزادي برابر تعداد ضرايب تخمين زده شده در مدل مي باشد. اگر  -توزيع كاي

                                                            
1. Fixed Effect 
2. Random Effect 
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دو جدول بزرگ تر باشد در اين  -آماره محاسبه شده در سطح احتمال معين از توزيع كاي 
 صفر رد مي شود. صورت فرض

 . نتايج آزمون هاسمن جهت انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي2جدول
 

 احتمال درجه آزادي آماره كاي دو
14,377483 3 0,0024 

 

 : يافته هاي پژوهشگرمنبع

 3با درجه آزادي  χ) نشان مي دهد از آنجا كه آماره آزمون2نتايج بيان شده در جدول (
درصد از لحاظ آماري معني دار است ، فرضيه صفر رد شده و بنابراين  95در سطح احتمال 

 روش اثرات تصادفي مناسب نيست و از روش اثرات ثابت استفاده مي كنيم.

 . تخمين و برآورد مدل تحقيق1-6-2

رهاي منطقه منا و دي دربرخي كشو. تخمين مدل تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصا1-6-2-1
 تفسير ضرايب آن

همان طور كه در قسمت هاي قبلي عنوان شد بهترين نوع برآورد مدل ، اثرات ثابت انتخاب 
، شد . براساس آزمون هاسمن كه دال بر استفاده از روش اثرات ثابت در تخمين مدل بودند

 نتايج برآورد مدل به صورت زير گزارش مي شود:

گذاري مستقيم خارجي روي رشد اقتصادي برخي نتايج بررسي تاثير سرمايه .3جدول
 كشورهاي منطقه منا

 

متغير وابسته : لگاريتم توليد ناخالص داخلي
 تخمين مدل به روش اثرات ثابت

آماره احتمال t متغيرهاي توضيحيضرايب 
 ضريب ثابت-5,396717-0,249887 0
موجودي سرمايه ناخالص سرانهرشد6,3822830,011321 0
رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي با وقفه7,5235300,023773 0
تجارت آزادي درجه6,8724151,403518 0  

0,741759R2 

0,662301R2   تعديل شده 
0,0000006  9,335161F - statistic 

: يافته هاي پژوهشگرمنبع  
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) نشان داده شده است. با 3اثرات ثابت در جدول (نتايج حاصل از تخمين مدل به روش 
توجه به اين كه بر اساس آزمون هاي انجام شده روش اثرات ثابت مناسب ترين روش 

، در ادامه به تفسير نتايج حاصل از اين روش خواهيم جهت تخمين مدل انتخاب گرديد
ريب تعيين و ) با توجه به آماره هاي ض3پرداخت. صحت نتايج ارائه شده در جدول (

ضريب تعيين تعديل شده مورد تاييد قرار گرفت. همچنين تمام ضرايب به دست آمده براي 
 متغيرهاي تحقيق با تئوري هاي اقتصادي موجود سازگاري دارند.

بوده و به لحاظ آماري در 0,023ضريب متغير سرمايه گذاري مستقيم خارجي با وقفه برابر 
مي باشد. اين نتيجه به دست آمده حاكي از اين است درصد معني دار  95سطح اطمينان 

كه افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مورد بررسي منطقه منا باعث 
افزايش رشد اقتصادي در اين كشورها ، طي دوره مورد بررسي شده است. در توجيه اين 

رمايه گذاري مستقيم نتيجه به دست آمده در اين تحقيق مي توان گفت ، از آن جايي كه س
خارجي به صورت مجموعه اي از سرمايه ارزان ، مديريت كارا، تكنولوژي پيشرفته ، دستيابي 

، مي تواند بر رشد اقتصادي تاثير راحت تر به بازارهاي بين المللي و ... تعريف مي شود
ي مثبت داشته باشد. در واقع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طريق اثرات مثبت

 مانند كسب دارايي ، انتقال تكنولوژي ، معرفي فرآيندهاي جديد ، تقويت توان مديريتي
كاركنان و دسترسي به بازارهاي خارجي مي تواند باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي در 
كشور ميزبان گردد. الزم به ذكر است ، در قالب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، توليدات 

به بازار داخلي (كشور ميزبان) معرفي مي شوند و شركت هاي داخلي از  يا تكنولوژي جديد
انتشار سريع تكنولوژي جديد منتفع مي گردند. با ورود تكنولوژي به كشور ، جابه جايي 
نيروي كار نيز اتفاق مي افتد. به اين صورت كه نيروي كار از خارج به شركت هاي داخلي 

ري و در نتيجه رشد اقتصادي مي گردد. افزايش منتقل مي شود و باعث افزايش بهره و
سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طرف ديگر مي تواند باعث افزايش ذخاير ارزي به عنوان 
اجزا اصلي پايه پولي و در نتيجه افزايش اعتبارات به بخش خصوصي گردد وبه اين ترتيب 

افزايش سرمايه گذاري باعث افزايش توليد در اين بخش و در نتيجه كل اقتصاد گردد. 
مستقيم خارجي مي تواند منجر به صادرات بخشي از توليدات حاصل از آن گردد و به 

 دهايـث افزايش درآمـشور كمك كرده و باعـادرات و بهبود تراز بازرگانييك كـتوسعه ص

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

 163  منطقه منا ياز كشورها يبرخ يبر رشد اقتصاد يخارج يممستق يگذار يهسرما يرتاث يبررس

 ارزي و در نتيجه رشد و پيشرفت كشور گردد.
بوده و از لحاظ آماري  0,0113معادل  ،ضريب متغير تشكيل سرمايه ناخالص داخلي سرانه

درصد معني دار است. اين ضريب نشان دهنده اين است كه افزايش  95در سطح اطمينان 
سرمايه گذاري فيزيكي سرانه همچنان يكي از عوامل بسيار موثر بر رشد توليد ناخالص 

ورهاي داخلي است و يكي از مولفه هاي رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و كش
 منطقه منا محسوب مي شود.

ضريب متغير درجه آزادي تجارت در مدل برآوردي براي كشورهاي در حال توسعه و 
درصد  95بوده و به لحاظ آماري در سطح اطمينان  1,4035كشورهاي منطقه منا برابر 

رجي . يكي از داليل اين تاثير مثبت را مي توان اثر سرريز تحقيق و توسعه خامعني دار است
اي با تكنولوژي پيشرفته به  به شكل انتقال فناوري از طريق واردات كاالهاي سرمايه

، تجارت كشورهاي در حال كشورهاي در حال توسعه منطقه منا دانست. شايان ذكر است
توسعه با كشورهاي پيشرفته به لحاظ فناوري باعث مي شود كشورهاي در حال توسعه از 

، يعني با واردات توسعه كشورهاي پيشرفته برخوردار شوند فوايد هزينه هاي تحقيق و
كاالهاي سرمايه اي با دانش فني پيشرفته و تحقيق بر روي آنها و بومي كردن آن مي توانند 
سريعتر سطح دانش فني خود را ارتقا دهند. هر چه كشورهاي در حال توسعه از نيروي كار 

تجارتشان با كشورهاي پيشرفته در مرز متخصص و ماهر بيشتر بهره مند باشند و سهم 
، تاثير درجه آزادي تجارت بر رشد اقتصادي افزايش بيشتري دانش فني را افزايش دهند

، افزايش درجه آزادي تجارت از طريق گسترش رقابت بين افزون بر اين .خواهد داشت
ي بنگاه هاي داخلي ، يعنبنگاه هاي داخلي و خارجي به بهبود بهره وري بنگاه ها كمك مي كند

انگيزه بيشتري براي ارتقا كارايي خود براي بقا در بازار خواهند داشت. از طرف ديگر همان 
) مشاهده مي شود با توجه به ضرايب برآوردي مي توان گفت 3طور كه از جدول شماره (

درجه آزادي تجارت به عنوان يكي از عوامل اصلي مدل هاي رشد اقتصادي بيشترين تاثير 
 را بر رشد اقتصادي كشورهاي انتخاب شده منطقه منا طي دوره مورد بررسي داشته است.  

 نتايج كلي تخمين حكايت از اين دارد كه :
درصد متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل در باال توضيح داده مي شود  0,74 . تقريبا1ً
 يح داده نشدهـتقل مدل توضـته توسط متغيرهاي مسـدرصد از تغييرات متغير وابس 0,36 و
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 است كه نشان دهنده قدرت توضيح دهندگي باالي مدل تصريح شده مي باشد.
مي باشد. اين مطلب بدين  9,3351به دست آمده  F، مقدار آماره . براساس مدل تحقيق2

معني است كه كل متغيرهاي برآوردي مدل از لحاظ آماري در سطح بسيار بااليي به طور 
 دار هستند و ضرايب به دست آمده قابل تفسير و اظهار نظر مي باشند. همزمان معني

ر كشور ايران و تفسير ضرايب تخمين مدل تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي د 1-6-2-2
 آن

در ادامه مدل ديگري جهت بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي 
اختصاصي، همانند مدل اول ، برآورد شده است .همان طور كه در كشور ايران به طور 

قسمت هاي قبلي عنوان شد بهترين نوع برآورد مدل ، اثرات ثابت انتخاب شد . براساس 
ليمروآزمون هاسمن كه دال بر استفاده از روش اثرات ثابت در تخمين مدل بودند ، Fآزمون

 نتايج برآورد مدل به صورت زير گزارش مي شود:
 نتايج بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي روي رشد اقتصادي كشور ايران. 4جدول

 

 متغير وابسته : لگاريتم توليد ناخالص داخلي
 6,16 تخمين مدل به روش اثرات ثابت

 متغيرهاي توضيحي ضرايب tآماره  احتمال
 ضريب ثابت 0,054190  
سرمايه ناخالص سرانهرشد موجودي  0,0230124 6,5100141 0  

 رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي با وقفه 0,001701 2,582027 0,0188
تجارت آزادي درجه 0,200361 3,550423 0,0023  

0,9121 R2 

0,7998 R2تعديل شده 
0,000017 8,1220 F - statistic 

 

 : يافته هاي پژوهشگرمنبع

به آماره هاي ضريب تعيين و ضريب تعيين ) با توجه 4صحت نتايج ارائه شده در جدول (
تعديل شده مورد تاييد قرار گرفت. همچنين تمام ضرايب به دست آمده براي متغيرهاي 

 تحقيق با تئوري هاي اقتصادي موجود سازگاري دارند.
 بوده و به لحاظ آماري 0,0017ضريب متغير سرمايه گذاري مستقيم خارجي با وقفه برابر 
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. در توجيه اين نتيجه به دست آمده در اين درصد معني دار مي باشد 95در سطح اطمينان
تحقيق مي توان گفت سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند بر رشد اقتصادي تاثير مثبت 

. در واقع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند باعث افزايش توليد و داشته باشد
 .رشد اقتصادي در كشور ايران گردد

بوده و از لحاظ آماري  0,023، معادل ضريب متغير تشكيل سرمايه ناخالص داخلي سرانه
 درصد معني دار است.  95در سطح اطمينان 

بوده  0,2003ضريب متغير درجه آزادي تجارت در مدل برآوردي براي كشور ايران برابر 
 درصد معني دار است. 95و به لحاظ آماري در سطح اطمينان 

 ندي و نتيجه گيري.جمع ب 1-7
 ،امروزه بسياري از كشورهاي جهان به دليل عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري

تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند. نظر به اهميت خاص سرمايه 
گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورها ، محققان زيادي به بررسي اثر آن بر رشد 

ز بررسي عوامل موثر بر ايجاد وجذب آن پرداختند كه اين موضوع منجر به بسط مباني و ني
نظري سرمايه گذاري مستقيم خارجي گرديد. مهمترين نتايج حاصل از تحليل هاي تئوريك 
بر اين مطلب داللت مي كنند كه اثر ورود سرمايه بر رشد اقتصادي در طول زمان در حال 

انات مختلف سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري مستقيم افزايش است كه از بين جري
خارجي نقش اثر گذار ترين متغير را روي رشد اقتصادي كشورها دارد كه با توجه به عوامل 
ايجاد كننده آن ، از چشم انداز با ثبات تري جهت استفاده در برنامه ريزي هاي اقتصاد 

 ان تنها افزايش رشد اقتصادي است.كالن برخوردار است . برنامه ريزي هايي كه هدفش
همچنين رشد توليد ناخالص داخلي با سرمايه گذاري ناخالص داخلي سرانه ، سرمايه گذاري 

 مستقيم خارجي و درجه آزادي تجارت همبستگي مثبت دارد.
درصد  95در سطح احتمال  24و  5ليمر با درجه آزادي  Fبا توجه به اين كه آماره آزمون

معني دار است فرض صفر رد شد و اثرات گروه پذيرفته شد و لذا عرض از از لحاظ آماري 
 مبداهاي مختلفي را در برآورد لحاظ نموديم.

 ضريب متغير سرمايه گذاري مستقيم خارجي با وقفه براي كشورهاي انتخاب شده از منطقه
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ني دار درصد مع 95بوده و به لحاظ آماري در سطح اطمينان  0,023منا در مدل اول برابر 
مي باشد. اين نتيجه به دست آمده حاكي از اين است كه افزايش سرمايه گذاري مستقيم 

، طي دوره خارجي در كشورهاي منطقه منا باعث افزايش رشد اقتصادي در اين كشورها
 مورد بررسي شده است كه با تئوري هاي موجود در اقتصاد سازگار مي باشد.  

بوده و از لحاظ آماري  0,0113لص داخلي سرانه ، معادل ضريب متغير تشكيل سرمايه ناخا
درصد معني دار است. اين ضريب نشان دهنده اين است كه افزايش  95در سطح اطمينان 

سرمايه گذاري فيزيكي سرانه همچنان يكي از عوامل بسيار موثر بر رشد توليد ناخالص 
ر حال توسعه و كشورهاي داخلي است و يكي از مولفه هاي رشد اقتصادي در كشورهاي د

 موجود در اقتصاد سازگار مي باشد.منطقه منا محسوب مي شود كه با تئوري هاي 
ضريب متغير درجه آزادي تجارت در مدل برآوردي براي كشورهاي در حال توسعه و 

درصد  95بوده و به لحاظ آماري در سطح اطمينان  1,4035كشورهاي منطقه منا برابر 
ي از داليل اين تاثير مثبت را مي توان اثر سرريز تحقيق و توسعه خارجي معني دار است . يك

به شكل انتقال فناوري از طريق واردات كاالهاي سرمايه اي با تكنولوژي پيشرفته به 
كشورهاي در حال توسعه منطقه منا دانست كه با تئوري هاي موجود در اقتصاد سازگار مي 

رهاي در حال توسعه با كشورهاي پيشرفته به لحاظ باشد. . شايان ذكر است ، تجارت كشو
فناوري باعث مي شود كشورهاي در حال توسعه از فوايد هزينه هاي تحقيق و توسعه 

، يعني با واردات كاالهاي سرمايه اي با دانش فني كشورهاي پيشرفته برخوردار شوند
طح دانش فني خود را پيشرفته و تحقيق بر روي آنها و بومي كردن آن مي توانند سريعتر س

ارتقا دهند. هر چه كشورهاي در حال توسعه از نيروي كار متخصص و ماهر بيشتر بهره مند 
، تاثير باشند و سهم تجارتشان با كشورهاي پيشرفته در مرز دانش فني را افزايش دهند

يش ، افزا. افزون بر ايندرجه آزادي تجارت بر رشد اقتصادي افزايش بيشتري خواهد داشت
درجه آزادي تجارت از طريق گسترش رقابت بين بنگاه هاي داخلي و خارجي به بهبود بهره 
وري بنگاه ها كمك مي كند ، يعني بنگاه هاي داخلي انگيزه بيشتري براي ارتقا كارايي خود 

) مشاهده 3براي بقا در بازار خواهند داشت. از طرف ديگر همان طور كه از جدول شماره (
وجه به ضرايب برآوردي مي توان گفت درجه آزادي تجارت به عنوان يكي از مي شود با ت

عوامل اصلي مدل هاي رشد اقتصادي بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي برخي كشورهاي 
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 مالي موسسه يك شود مي منطقه منا طي دوره مورد بررسي داشته است. همچنين پيشنهاد
 گذاري سرمايه خروج و ورود ثبت منظور به هر كشور عضو منطقه منا در كارگروه يك يا

 اطالعات داشتن اختيار در بر عالوه تا گردد تشكيل آن از حاصل منافع و خارجي مستقيم
 جذب در را صعودي روند يك سال هر تحقيقات، هزينه كاهش با تا نمايد تالش مناسب
 بالقوه گذاران سرمايه جذب هاي زمينه و باشد داشته خارجي مستقيم گذاري سرمايه
 نقش گرفتن نظر در و تحقيق نتايج به توجه با .نمايند فراهم كشور خود در را خارجي
 همچنين و منا منطقه كشورهاي اقتصادي توسعه و رشد در خارجي مستقيم گذاري سرمايه

 مسئوالن ميكند ايجاب ضرورت توسعه، امر در موفق كشورهاي تجربه گرفتن نظر در با
 در جامعه در آن اجراي و جديد قوانين تهيه به عضو منطقه منا ،نسبتهر كشور  محترم

 جذب موانع رفع با و نموده اقدام...  و برق توليد ارتباطات، همچون ديگر اقتصادي بخشهاي
 سرمايه ورود براي امنيتي اجتماعي، اقتصادي، الزم بسترهاي خارجي مستقيم گذاري سرمايه
 .نمايند فراهم خارجي در كشور خود را گذاران
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Dependent Variable: GGDP?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 08/15/12   Time: 12:13   
Sample: 1998 2005   

Included observations: 8   
Cross-sections included: 6   

Total pool (unbalanced) observations: 35  
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.249887 0.046304 -5.396717 0.0000 
GKSA? 0.011321 0.001774 6.382283 0.0000 

GFDI?(-1) 0.023773 0.003160 7.523530 0.0000 
OPN? 1.403518 0.204225 6.872415 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_IRN--C -0.018574    

_SAU--C 0.157057    
_MOR--C -0.136399    
_TUN--C 0.168633  
_TUR--C 0.173883    
_YEM--C -0.688439    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

 Weighted Statistics   

R-squared 0.741759    Mean dependent var 0.145295
Adjusted R-squared 0.662301     S.D. dependent var 0.261186 

S.E. of regression 0.143079     Sum squared resid 0.532260 
F-statistic 9.335161     Durbin-Watson stat 2.355179 

Prob(F-statistic) 0.000006    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.825884     Mean dependent var 0.085616 
Sum squared resid 0.697826     Durbin-Watson stat 3.060237 
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Dependent Variable: GGDP?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 10/25/12   Time: 10:16   
Sample (adjusted): 1994 2006   

Included observations: 7 after adjustments  
Cross-sections included: 6   

Total pool (balanced) observations: 42  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.031203 0.029258 -1.066493 0.3003 
_IRN--GKSA_IRN 0.230124 0.035349 6.510061 0.0000 

_SAU--GKSA_SAU -0.007908 0.002659 -2.974452 0.0081 
_MOR--GKSA_MOR 0.552998 0.432452 1.278751 0.2172 
_TUN--GKSA_TUN 0.290773 0.203660 1.427736 0.1705 
_TUR--GKSA_TUR 0.067088 0.028650 2.341678 0.0309 

_YEM--GKSA_YEM -0.001340 0.001038 -1.290096 0.2133 
_IRN--GFDI_IRN(-1) 0.001701 0.000659 2.582027 0.0188 

_SAU--GFDI_SAU(-1) -0.004752 0.004617 -1.029332 0.3170 
_MOR--GFDI_MOR(-1) 0.001708 0.001562 1.093701 0.2885 
_TUN--GFDI_TUN(-1) -0.010207 0.009232 -1.105545 0.2835 
_TUR--GFDI_TUR(-1) -0.033096 0.013991 -2.365517 0.0294 

_YEM--GFDI_YEM(-1) -0.002390 0.001831 -1.305219 0.2083 
_IRN--OPN_IRN 0.200361 0.056433 3.550423 0.0023 

_SAU--OPN_SAU 1.682810 1.445799 1.163931 0.2596 
_MOR--OPN_MOR -0.208680 0.705574 -0.295759 0.7708 
_TUN--OPN_TUN 0.954137 0.620544 1.537580 0.1415 
_TUR--OPN_TUR 5.553434 1.801209 3.083171 0.0064 

_YEM--OPN_YEM -0.042702 0.054146 -0.788640 0.4406 
Fixed Effects (Cross)     

_IRN--C 0.054190    
_SAU--C 0.044987    

_MOR--C 0.064040    
_TUN--C 0.001304    
_TUR--C -0.270502    
_YEM--C 0.105981    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

Weighted Statistics  

R-squared 0.912113     Mean dependent var 0.082703 
Adjusted R-squared 0.799812     S.D. dependent var 0.085533 
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S.E. of regression 0.027142     Sum squared resid 0.013261 
F-statistic 8.122080     Durbin-Watson stat 2.904811 

Prob(F-statistic) 0.000017    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.850672     Mean dependent var 0.057890 
Sum squared resid 0.013261    Durbin-Watson stat 2.908945
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