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afrizbaf@yahoo.com 

 

  چکیده

ای کسب فعالیت ه ادامه ت ها و کسب و کارهای ایرانی تامین منابع مالی برای اجرای پروژه ها و یاامروزه یکی از مشکالت شرک

 و کار خود  می باشند. که می توان این مشکل را از چندین راه حل کرد:

یق ، از طرا روژه هپاز طریق پرداخت تسهیالت ، از طریق اولویت دهی به برخی پروژه ها و تعیین بودجه مستقل به آن نوع  

فت اآقای وارن ب شویم. سرمایه گذاران داخلی و در نهایت سرمایه گذاران خارجی. در اینجا با اصل موفقیت وارن بافت آشنا می

ان همچنین سومین میلیارد دالر ثروت، اولین ثروتمندترین سرمایه گذار جه 47متولد شده است و با بیش از  1930در سال 

نای روش بن زیر ی سرمایه گذار موفق کسی است که اولویت اول او حفظ سرمایه اش باشد. و ایثروتمند جهان است. بنظر و

 است. ی دیگرسرمایه گذاری وی است.پس توجه به سرمایه گذاران جدید و حتی خارجی برای ما با صرفه تر از گزینه ها

 

 واژگان کلیدی

 FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی،GDP  ،اقتصاد باز، درآمد خالص ، آلودگی.تولید ناخالص داخلی 
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 مقدمه

و غیر  1یکی از مهمترین راههای توسعه اقتصادی کشورها جذب سرمایه گذاران خارجی است که کال به دو شکل مستقیم

طریق کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت صورت می پذیرد. سرمایه گذاری خارجی مستقیم از 2مستقیم

طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط و سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم از سرمایه گذاران داخلی صورت می گیرد

 .سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد

 ه شده اندر شمردقبل از هرچیز به نقاط قوت و ضعف سرمایه گذاری خارجی که توسط اقتصاددانان و جامعه شناسان پیشین ب

 زیم:می پردا

 دبان بوجوتغییرات اساسی و مثبتی در ساختار کشور میزمخصوصا از طریق شرکتهای فراملیتی سرمایه گذاری خارجی  

 آورند برخی از آنها عبارتند از:می

  می شوند.تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد 

  دارند.آثار مثبتی بر تخصیص منابع 

  ب افزایش های فعال و مولد شده و سبتواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدسرمایه گذاری خارجی می

 تولید و کنترل تورم گردد. 

 مین علت باید ه سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی نیز می باشدو به

 3با تورم رابطه مستقیم دارد اشتغال)زیراتر بررسی شوند طرحهای پیشنهادی این شرکتها توسط دولت با شکلی دقیق

).  

 م وغیر مستقی سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و می تواند به دو صورت

 مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمك کند. 

 فزایش می ابازار  شود و در نتیجه حجم معامالتبا حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می

 د.ی کنمبیشتر  را یابد. از سوی دیگر، حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه

 کنند. در مك مینیز ک سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطالعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار

ص مناسبی ر، شاخقیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیك تر می شود و قیمت تعیین شده در بازابازار کارآ 

 .می باشدبرای ارزش واقعی اوراق بهادار 

 با  حسابداری داردهای. آنها از طریق تقاضا برای استان می شودبهبود زیر ساختهای بازار  باعث سرمایه گذاری خارجی

  .می کنندمك کازار مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای ب کیفیت، قوانین و مقررات

 اکثرمواردن روابط دراقتصاد بین المللی است.ای و ارتباط بین این کشورها و ایجاد پیوند باعث سرمایه گذاری خارجی ،

 شوندر مینتقال تکنولوژی برقرادرمجموع نتایج مثبتی دربردارندواز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وا

  ی چون عوامل می توانند تکنولوژی الزم جهت تولید محصوالتی با کیفیت صادراتی وتضمین ها همچنین شرکت این

 است.تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که الزمه بازاریابی صادراتی 

                                                           
1.FPI (Foreign Portfolio Investment) 

2 .FDI(Foreign Direct Investment) 

فتن نرخ تورم نیز ممکن است و نه تنها تورم باعث پایین آمدن قدرت خرید می شود بلکه موجب باال ر باال ‚معموال با افزایش نرخ اشتغال 3

 ..رفتن هزینه های دولتی مثل چاپ اسکناس های جدید و .

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

390 
 

  ورندمی آیزبان کشور م و دسترسی به آنها را با خود به اطالعات مربوط به بازارهای صادراتی ها شرکت این باالخره و. 

در صورت عدم وجود قوانین و مقررات مناسب این  اما سرمایه گذاران خارجی می توانند خطر آفرین نیز باشند بدین گونه که

از آنجایی که سرمایه نوع سرمایه گذار درهر لحظه قادر است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند و در واقع 

گذاری خارجی به تغییرات و بحرانهای داخلی و بین المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در 

 .4منجر شود نیز اقتصاد کشور میزبان

ها بدون وجود  ور)تولید ناخالص ملی( برخی کش  GDPاز زمانی مورد توجه قرار گرفت که سرمایه گذاری خارجیمسئله جذب 

علم  یز با کمكس ما ننامیدند. پ سرمایه گذاری خارجیسوخت های فسیلی باال رفت و اقتصاد دانان یکی از علل این افزایش را 

 اقتصاد سنجی برای آزمایش این مطلب می پردازیم.

 تاریخچه و اهمیت موضوع

توسط استثمارگران مورد بررسی قرار گرفت که آیا  16رون این موضوع از زمانی در مسائل بین المللی ظاهر شد که در اواخر ق

تولیدات انبوه داشتند و  ای مذکور؟ در آن زمان کشورهیا نه باشد موثرهای خارجی در سرنوشت یك کشور می تواند 5سرمایه 

 آنتروپی مثبت دارد و  هآنان به این نتیجه رسیده بودند که اقتصاد بست.خود بودند تولیدات به دنبال راه حلی مناسب برای فروش

مشکالت جدید سازمان را برای مقابله با  قدرت مبادالت اطالعاتی با محیط پیرامونمحکوم به فناست ولی اقتصاد باز به دلیل 

اما با مرور زمان با  شودمتقاضیان کاال یا خدمات فروش بیشتر در نتیجه سود بیشتر آید بنگاه می مقاوم تر میکند. در اقتصاد باز 

ای دقیق تر و بهتری تکنولوژی و... باعث شد رفته رفته تئوریه ،کمبود منابع طبیعی  ،مشکالتی همچون آلودگی محیط زیست 

به قدری تئوریها  پیش رفتند که  کشورهای توسعه یافته جهان در اواخر دهه  ، ودش )فقط فروش بیشتر ( جایگزین تئوری اولیه

های موجود کشورها چه از لحاظ حمل ونقلی و چه از کاهش مسافت به منظورد که تئوری دهکده جهانی را مطرح کردن 19

  لحاظ آسان نمودن پروسه معامالت بین کشوری.

ایه فزایش سرمی با ااز آنجایی که به نظر محققان تولید خالص ملی با سرمایه گذاری خارجی نسبت مستقیم و مثبتی دارد یعن

ادار ین حرکت وازایای ه تولید خالص ملی نیز افزایش یابد ما را برای بررسی اثرات و مگذاری خارجی شرایطی ایجاد می شود ک

 کرد.  

 بیان مسئله

 کت یا کسبیك شر کمبود سرمایه بعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. بعبارت دیگر رشد و توسعه

افتگی توسعه نی ن دلیلخواهد بود، به گونه ای که تقریبا همه متفکراو کار کوچك یا بزرگ بدون انباشت سرمایه امکان پذیر ن

 انند.دبسیاری از کشورهای در حال توسعه را کمبود درآمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می 

انداز و  ن پسیامتفکران استفاده از سرمایه گذاران خارجی بویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری است زیرا شکاف م

ی عه نیافتگثر توسسرمایه گذاری در این کشورهاست که از یك سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، برا

 ی دهد.شکل م بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاران خارجی را

                                                           
 oxinads.comarticle.و   amandishi.neth -مقاله سرمایه گذاری خارجی درکشورهای توسعه نیافته  4
   .خدمات یا به صورت پول رایج مملکت باشد ٬سرمایه می تواند کاال5
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با  مهور دولترئیس ج ایران با مشکالت مدیدی روبرو بوده است که یکی از آن به گفته معاونبا رکود اقتصادی اخیر کشور ما 

قع ریافت بموطرح عمرانی ناتمام مواجه است. یعنی شرکت های پیمانکاری مختلف با مشکل دیرکرد د 2900معضل بیش از 

 ر از حداقل خود می رسند.صورت وضعیت های خود می باشند و به همین دلیل سرعت اجرای پروژه ها به کمت

ت خاص مل با مشکالمشکالت موجود با تامین مالی از طریق سرمایه گذاران خارجی حل می شود اما این ع %90تقریبا بیش از 

نترلی کقررات نیز همراه است، مثال خروج سرمایه کشور میزبان توسط سرمایه گذاران خارجی در صورت نبود قوانین و م

بع مورد اری منابه کمك داده های آم وه به مشکالت و منافع سرمایه گذاران خارجی خواهیم پرداخت مناسب. در این مقال

ستقیم میا رابطه آاد که اعتماد و در نهایت تاثیر سرمایه گذاری خارجی را با تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار خواهیم د

 است.

 تحقیق  و روش مواد

 کرد: باشند که هر کدام را برای آشنایی بیشتر بصورت مختصر می توان تعریفمواد تحقیق شامل موارد زیر می 

ر در  کسب و کا به نوعی از سرمایه گذاری گفته می شود که کشور خارجی به صورت مستقیم : سرمایه گذاری مستقیم خارجی

  ند. کشور میزبان سرمایه گذاری می کند و می تواند بصورت سهام دار کسب و کار نیز فعالیت ک

 .شودیمشور تولید ، معموالً یك سال، در یك کدوره معین ارزش مجموع کاالها و خدماتی که طی یك :  تولید ناخالص داخلی

ر راق بهاداس و اوسرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی: به نوعی از سرمایه گذاری گفته می شود که کشور خارجی از طریق بور

 کند.در کشور میزبان سرمایه گذاری می 

دامه ایی برای زش باالاقتصاد باز : اقتصادی است که با محیط خارجی خود در حال تبادل است و معامالت بین المللی در آن ار

 حیاتش دارد.

 رد.بدست می آو که معموال یکساله در نظر گرفته می شود معین یزمان دورهدر  درآمدی که یك کشورمیزان درآمد خالص : 

ه عمده ه سه دستهرچیزی که مشکالتی را برای سالمتی انسان و محیط باشد گفته می شود و معموال بآلودگی به آلودگی : 

ر نظر دی هوا را آلودگ یعنی آلودگی صوتی ، آلودگی آب و آلودگی هوا نامیده می شوند ولی ما در این تحقیق نوع سوم آن یعنی

 میگیریم.

ده است. بعد از جمع شجمع آوری  1393نك جهانی و مرکز آمار جهان تا سال اطالعات و داده های آماری این پایان نامه از با

تایج نآوریم و  در می آوری و در کنار هم قرار دادن اطالعات. برای تفسیر بهتر اطالعات آنهارا بصورت نمودارهای معنی دار

 اری خارجیایه گذالص داخلی با سرمجالب و قابل توجهی بدست می آید و همچنین برای اثبات وجود وابستگی بین تولید ناخ

دین ی باشد بممی پردازیم. تحقیقات فوق صرفا برای روشن شدن مسیر تامین مالی کشور در حال توسعه ما  R2به بررسی 

اقتصادی  توسعه قرض ها با بهره های کالن مسیر این معنا که قرض های دریافتی از صندوق بین المللی پول و بازپرداخت

 ن نمی باشد.کشور ما ایرا

 نتایج مورد انتظار

انتظار داریم که مطالعات به ما بیان کند که دولت می تواند با تدوین مقررات و ضوابط قانونی مناسب و همچنین با ایجاد زیر 

ساخت های مناسب اقتصادی و سیاسی هم درآمد فزاینده ای را با کمك سرمایه گذاران خارجی به ذخایر درآمدی داخلی خود 

اید و در حین تامین مالی برای پروژه های ناتمام داخلی بتواند علم و تکنولوژی تولیدات داخلی خود چه در زمینه خط بیفز
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و همچنین بودجه و حمایت له نیازمند مطالعات بیشتر و دقیقتر تولید و چه در زمینه مدیریتی افزایش دهد. با اینکه این مقا

بانك مرکزی ایران می باشد اما من نیز به نوبه خودم سعی بر آن داشتم تا تر از ی دقیقبیشتری برای تامین داده های آمارمالی 

مورد استفاده قرار دهم. انتظار می رود رابطه مستقیمی بین تولیدات ناخالص داخلی و  مقالهاز اطالعات قابل رجوع تری در این 

ه توسط سرمایه گذاران خارجی در صورت استفاده سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد بدین مفهوم که هر دالر وارد شد

صحیح و وجود قوانین و زیرساخت های اقتصادی به طور مستقیم سبب افزایش در تولید ناخالص داخلی و همزمان باعث 

 افزایش تکنولوژی تولیدات داخلی خواهد بود.   

 
 آنالیز آماری

مه داده هبدست آمده اند.  برای کشور ایران  World Bankتبرسایتهای مع زازمانی هستند  -که به صورت سریاطالعات زیر

 .اعالم نشده اندکشور ما ایران  توسطند داده هایی که وجود ندار .می باشندبر حسب دالر  1393-1353تاریخ  ها از
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 رسم کنیم به چنین نتایجی دست پیدا می کنیم: ر بخواهیم نمودار اطالعات فوق رااگ

 تولید ناخالص داخلی – 1جدول شماره 

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی  – 2جدول شماره 

 درآمد خالص – 3جدول شماره 

 میزان آلودگی هوا با کربن دی اکسید – 4جدول شماره 
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که  شان می دهدجدول فوق نبپردازیم زیرا  2شماره  موجود در جدول و نوسانات پیش از هر اقدامی بهتر است به شوک های

 قتصادرشد اا. آقای محسن کالنتری کارشناس می دهدنشان شدیدی واکنش ری خارجی به زمان و عوامل سیاسی سرمایه گذا

 به چهار دوره تقسیم کرده است : 1377تا تاریخ  1310در مقاله خود نوسانات را از تاریخ 

I. ( 1334-1310دوره اول دوره اعطای امتیازات انحصاری است ) 

II. ( در این1357-1334دوره دوم ) دوران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تصویب مجلس رسید به همین 

 و صعودی برخوردار است.دلیل از سیری منظم 

III. ( این دو1372-1358دوره سوم ) قانون اساسی جمهوری  85ره مصادف با پیروزی انقالب اسالمی و تصویب اصل

ده شمنع  اسالمی است که به موجب این اصل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع استراتژیك از جمله نفت

ه های ران است. به همین دالیل ما شاهد نزول سرمایساله ای 7است در ضمن مصادف با شروع جنگ تحمیلی 

ی به ایران میلیارد ریال کمك سرمایه ا 12)که کشور ژاپن  1360خارجی و حتی در زمان جنگ تحمیلی بجز سال 

 کرده است( مقدار سرمایه های خارجی به عدد صفر نیز می رسد.

IV.  ای زیرا کشور بر د سرمایه های خارجی به کشور است( این دوره نقطه عطفی برای ورو1372دوره چهارم )بعد از سال

ی با خارج بازسازی مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ،منع استقراض از خارج و کمبود پس انداز به سرمایه های

 ویم.راهکارهای مناسب اجازه ورود به کشور داده شد به همین علت دوباره با صعود منحنی روبرو می ش

 یریم.نظر می گ قیق دردالیل نوسانات در نظر گرفت حال فرضیه های زیر را به عنوان فرضیه های تح که همه آن ها را می توان

 فرضیه های تحقیق

  متغیر وابستهGDP 

 مستقل یر متغFDI 

  متغیر مستقلNet Income 

  متغیر مستقلPollution 

یم ذاری مستقرمایه گسولید ناخالص داخلی و چهار متغیر تاگر تحریم های اخیر کشورمان را در نظر نگیریم متوجه خواهیم شد 

 سیحبصورت  در حال افزایش هستند و پسدی اکسید کربن  گازهایخارجی و درآمد خالص و میزان آلودگی محیط زیست با 

 یر وابستهن را متغآرابطه ای بین این چهار متغیر خواهیم شد پس بعلت بزرگ بودن متغیر تولید ناخالص داخلی وجود متوجه 

ی خود ه به بررسو متغیردصورت  گیریم و ابتدا به متغیر دیگر را متغیرهای مستقل و تاثیرگذار به متغیر وابسته در نظر می 3و 

 :  خواهد بود ازه ما عبارت فرمول رگرسیونی دو متغیرآغاز می کنیم و 

 
GDP = C (1) + C (2)*FDI +r 

 

رمایه گذاری ضریب س C(2)و  در نظر گرفته شده استعلم ریاضی  درعدد ثابت یا همان عرض از مبدا C(1) در فرمول ما 

ین نرم افزار امروزه چند .ی موجود در تحلیل های ما فرض شده استمیزان خطا  rمستقیم خارجی یا همان شیب نمودار و 

مورد ای  لیقهص بصورتکه  Excelو حتی  SPSSو   E-Views:که بعضی از آنها عبارتنداز حلیل های آماری دارندت قابلیت

زیر   5انتخاب کرده ایم و جدول خود  های تحلیل را برایE-Views  آماریرم افزارما در اینجا ن که استفاده قرار می گیرند

 .استآمده بدست 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

397 
 

 
Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 11/08/16   Time: 22:16   

Sample: 1353 1393   

Included observations: 39   

GDP=C(1)+C(2)*FDI   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     

C(1) 1.07E+11 1.84E+10 5.812714 0.0000 

C(2) 80.72177 10.10922 7.984963 0.0000 

     
     

R-squared 0.632789 Mean dependent var 1.93E+11 

Adjusted R-squared 0.622865 S.D. dependent var 1.52E+11 

S.E. of regression 9.32E+10 Akaike info criterion 53.40401 

Sum squared resid 3.21E+23 Schwarz criterion 53.48932 

Log likelihood -1039.378 Hannan-Quinn criter. 53.43461 

F-statistic 63.75964 Durbin-Watson stat 0.426502 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 5جدول 

 

 قویارتباط ری خارجی مشاهده می شود بین دو متغیر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذا E-views استخراجیاز اطالعات 

یا چه به یك  این عدد هر واست  %63که اگر درصد ضرب کنیم چیزی حدود  R-squared=0.632789وجود دارد زیرا 

ت که این اس سوال پیش آمده حالنزدیك باشد رابطه قوی تر خواهد بود و عدد فوق بیش از نصف عدد یك است. %100همان

دن نتایج دست آوردر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است جواب سوال کمی پیچیده است ولی ما برای بچه مقدار رابطه فوق 

ی را خلی بیشترلید دارا بیشتر در نظر بگیریم به این گونه که داده های موثر تر به تو قابل ملموس تالش می کنیم بسط خود

داخلی ص ناخالد دی اکسید کربن که هردو با افزایش تولیوارد معادله خود می کنیم مثال درآمد خالص یا میزان آلودگی 

 توجه کنید: 6به جدول  افزایش بیشتری خواهند داشت.

 متغیره ما عبارتند از : فرمول رگرسیونی چهار 

 
GDP = C (1) + C (2)*FDI + C (3)*Net Income + C (4)*Pollution + r 
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Dependent Variable: GDP   
Method: Least Squares   
Date: 11/09/16   Time: 10:34   
Sample (adjusted): 1353 1392   
Included observations: 38 after adjustments  
GDP=C(1)+C(2)*FDI+C(3)*INCOME+C(4)*POLLUTION  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C(1) -1.76E+09 2.58E+09 -0.680712 0.5007 

C(2) 0.043422 1.978911 0.021942 0.9826 
C(3) 1.171066 0.023013 50.88688 0.0000 

C(4) 9.408340 1.818447 5.173832 0.0000 
     
     R-squared 0.996771 Mean dependent var 1.87E+11 

Adjusted R-squared 0.996486 S.D. dependent var 1.49E+11 
S.E. of regression 8.83E+09 Akaike info criterion 48.73898 

Sum squared resid 2.65E+21 Schwarz criterion 48.91136 

Log likelihood -922.0406 Hannan-Quinn criter. 48.80031 
F-statistic 3498.345 Durbin-Watson stat 1.400605 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 6جدول 

 

اخالص داخلی تولید ن) وابستهبا متغیر  %99متغیر تعیین شده توسط ما تقریبا رابطه  3نشاندهنده این موضوع است که  6جدول 

 .دارند وابسته( دارند یعنی دارای رابطه قوی با متغیر 

 نتیجه گیری

 م در مقابل دیگرمستقیسرمایه گذاری خارجی نقش با گسترش متغیرها براحتی متوجه خواهیم شد که  6و  5با مقایسه جداول 

 .که این نتیجه بسیار جالب و قابل اهمیت است می شودمتغیرها کم رنگتر 

ن می را نشاونی ما نمودار رگرسی نقطه شروعبر اساس فرمول رگرسیونی ما اعداد ثابت هستند و تنها  C(1) 6و  5ول ادر جد

 6دول شماره بسیار بزرگتر از ج 5شماره  در نظر گرفته شده در اطالعات جدول FDIکه ضریب رگرسیونی C(2) ولی دهند

متری اثرگذار بسیار ضعیف عمل کرده و با شیب ک متغیرهای دیگردر کنار  FDI که نشاندهنده آن است این عملمی باشد 

 است. 

 

 :ویسی می شودزیر بازن رگرسیونی مابصورت فرمول E-Viewsبدست آمده از نرم افزار اعداد با جاگذاری 

 
GDP = -1.76E+09 + 0.043422*FDI + 1.171066*Net Income + 9.408340*Pollution  

رابطه  GDPبه خاطر مثبت بودن مقدارشان با  Pollutionو  Net Incomeو  FDIاست که فرمول فوق نشان دهنده آن 

و  Net Incomeهمچنین ضرایب  نیز افزایش می یابد. GDPمستقیم دارند یعنی با افزایش مقدار هر کدام از آنها 
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Pollution  بمراتب بیشتر از ضریبFDI ا با متغیر وابسته بگیریم می باشد در نتیجه اگر مشتق هر یك از متغیر ها رFDI  با

بعد از اعمال ضرایب فرمول رگرسیون مقدار متغیر هر کدام از متغیر ها را مشتق گرفته و  اثر می گذارد. GDPشیب کمتری به 

اعمال GDP  تغییرات بیشتری را به X3را بدست می آوریم و بعد از رسم نمودار متوجه می شویم مقدار  GDPوابسته یعنی 

 GDPبرای افزایش است کهصنعتی کشور  های دلیل عمده آن فعالیتافزایش یابد  Pollutionبدین معناکه هرچه  د.می کن

افزایش نشان می  GDPواحد  9تقریبا افزایش یابد  Pollutionواحد  1یا بصورت ساده تر اگر  بلعکس.و  خود تالش می کند

ضربدر ضرایب خودشان که از نرم   Xری اعداد فرضی برای واحدهایجاگذاهای ما که از  Y نشان دهنده 7جدول شماره دهد. 

  می باشد. بدست آمده اند  e-viewsافزار 

 7جدول 
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Y3 =  مقدار آلودگی 

Y2 = مقدار درآمد خالص 

Y1 = سرمایه گذاری مستقیم  

 خارجی

8جدول   
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نتیجه  ی توانمبصورت فوق بدست می آیند که  8سه متغیر مستقل ما در جدول شیب های  7با رسم نمودار داده های جدول 

 درولی  و ضریب کمتری دارد در کنار متغیرهای دیگر بسیار ضعیف عمل می کند گذاری مستقیم خارجی سرمایهگرفت 

به هنوز  چون ارد امابر تولید ناخالص داخلی دکمتری اثر سرمایه گذاری خارجی  می توان ادعا کرد که هرچنددوباره هرصورت 

متغیر  3 تنهانی ما بایستی در نظر داشت که در فرمول رگرسیوبطور مستقیم اثر گذار است همچنین است یا منفی نرسیده صفر 

ثال ذار است ماثر گ مستقل را تعیین کرده در صورتی که متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که بر متغیر تولید ناخالص داخلی

 د بلکهان نمی کنر میزبکشو خود تنها پول و سرمایه را وارد کشور سرمایه گذار با ورود زیرا که تکنولوژی علم ودانش و متغیر

ه های اهش هزینک باو این عمل  می کندنیز وارد کشور  و سبك مدیریتی خود راآالت  اطالعات و تکنولوژی تولید و ماشین

اده و یر قرار دیز تحت تاثنرا تولید ناخالص داخلی  محصوالت ، تغییر روش های انبارداری و ....، افزایش کیفیت تولید محصوالت 

 ور غیر مستقیم تحریك می کند.به ط

 منابع
  "بدهی و کنترل تولید ناخالص "مقاله با عنوان ( ،2015سالواتور دالربا و دنیس رین هارت)

  "انع و را حل های آندر ایران ، مو سرمایه گذاری مستقیم خارجی"عنوان  تحتمقاله ( ، 2014فرید شوهانی و بابك نوید سال)

Hill Charles.w.l 2009. International business 7th edition. McGraw-Hill/Irwin 

عنوان حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه گذاری مستقیم( ، مقاله با 2004ابوالقاسم مهدوی )  

بررسی نظری و تجربی پیرامون تاثیر متغیرهای درون زا و برون زا بر فراز "( ،  1377سال)، ی بروجردیرحیم علیرضا دکتر

2چاپ ، "رمایه گذاری خارجی در ایرانسرمایه و س  

 :مانند اطالعاتی و آماری سایتهایو 

http://www.fao.org 

http://www.factbook.org 

http://www.WorldBank.com 

http://www.unicef.com 

 

 

 واژه نامه

 التین معادل فارسی

 Foreign Direct Investment (FDI) سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ناخالص داخلیتولید   Gross Domestic Product (GDP) 

 Foreign Portfolio Investment (FPI) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی

 Opened Economy (OE) اقتصاد باز

 Net Income (NI) درآمد خالص

 Pollution آلودگی
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