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Abstract 

Capital is one of the factors of growth and development. The required capital 

can be provided through both domestic and foreign investment. Foreign 

direct investment can play an effective and important role in the growth and 

development of developing countries. Attracting this type of investment 

requires study and research. Therefore, the present study investigates the 

effective and affective variables of attracting foreign direct investment. In 

this regard, the Mimic method and data from 1995 to 2020 have been used. 

The results of the model estimation show that increase in GDP, trade, and 

interest rates lead to an increase in foreign direct investment in Iran. In 

addition, increase in foreign direct investment will increase per capita 

income and as well as the trend of greenhouse gas emissions. Therefore, it is 

suggested that related organizations and bodies such as the Chamber of 

Commerce, the Ministry of Industry Mine and Trade, in order to motivate 

increasing foreign investment, try to expand trade and promote trade 

relations, and define appropriate environmental standards for foreign 

investors in cooperation with Department of Environment. 
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  گذاري خارجي در كشورشناسايي عوامل اثرپذير و اثرگذار در انگيزه سرمايه
 

 2نسيبه زارعي، 1مراديانشيرين ظريف
  

  27/11/1400تاريخ پذيرش:     12/10/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
گذاري داخلي و وجود سرمايه است. سرمايه مورد نياز از دو طريق سرمايهيكي از عوامل رشد و توسعه، 

گذاري خارجي مستقيم  نقش مؤثر و مهمي در رشد و توسعه كشورهاي شود. سرمايهخارجي تأمين مي
گذاري نيازمند مطالعه و تحقيق است. بنابراين، تحقيق كند. جذب اين نوع سرمايهتوسعه ايفا ميدرحال

گذاري مستقيم خارجي پرداخته است. در ررسي متغيرهاي اثرگذار و اثرپذير در انگيزه سرمايهحاضر، به ب
استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل،  2020تا  1995هاي  اين راستا، از روش ميميك و داده

و نرخ بهره  دهنده اين است كه افزايش توليد ناخالص داخلي، سهم تجارت از توليد ناخالص داخلينشان
. همچنين، افزايش انگيزه شودگذاري مستقيم خارجي در ايران ميموجب افزايش انگيزه سرمايه

اي خواهد شد. گذاري مستقيم خارجي سبب افزايش درآمد سرانه و روند انتشار گازهاي گلخانهسرمايه
هاي مرتبط ها و ارگانسازمان گذاري خارجي،شود، در راستاي افزايش انگيزه سرمايهبنابراين، پيشنهاد مي

مانند وزارت اقتصاد، اتاق بازرگاني و وزارت صمت، سعي در گسترش تجارت و ارتقاي روابط تجاري 
گذاران زيستي مناسبي براي سرمايهزيست كشور، استانداردهاي محيطزمان، با همكاري سازمان محيطو هم

  خارجي تعريف و مشخص كنند.
   

  واژگان كليدي
روش  ؛توليد ناخالص داخلي ؛تجارت ؛گذاري مستقيم خارجيانگيزه سرمايه ؛ايانتشار گازهاي گلخانه

     ميميك.
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  مقدمه
وجود  توسعه كنوني،ترين عوامل رشد و توسعه كشورهاي درحاليكي از مهم

گذاري مستقيم خارجي است؛ البته برخي اقتصاددانان بر اين باورند كه سرمايه
گذاري مستقيم خارجي داراي آثار منفي است و باعث نابرابري اقتصادي در كشور سرمايه

 مستقيم گذاريسرمايه كه معتقدند نظرانميزبان خواهد شد. برخي ديگر از صاحب
 رايز( دهدمي تحت تأثير قرار زيست رامحيط كيفيت خارجي با تأثير بر رشد اقتصادي،

 اكسيدكربنگاز دينامطلوب مانند انتشار  يهايخروج ها،كارخانه تعداد شيافزا با همراه
 محيطيزيست فرضيه بر تأكيد پردازان، بااين دسته از نظريه ).ابدييم شيافزا زين

 اين چپ نيمه در هنـوز كـه توسعهدرحال كشورهاي كه كننداستدالل مي ،1كوزنتس
 اقتصادي رشد به كه خارجي مستقيم گذاريسرمايه ميزان با افزايش دارند، قرار منحني
 بيان با نيز محققان از برخي. كنندمي بدتر را خود محيطيوضعيت زيست كند،مي كمك
 به خارجي مستقيم گذاريسرمايه ورود كه گيرندمي آلودگي، نتيجه پناهگاه فرضيه

 اين. شودمي زيستمحيط و تخريب آلودگي افزايش منجر بـه توسعهدرحال كشورهاي
 اين ورود نتيجه و شودمي انجام مستقيم گذاريو سرمايه تجارت قالب در كار

 استانداردهاي سطح با ميزبان كشورهاي خارجي براي مستقيم گذاريسرمايه
(ميرزايي، است  آلودگي افزايش نيز دارند، پاييني درآمد اغلب كه پايين محيطيزيست

گذاري در توان منكر اين بود كه نقش و اهميت سرمايه)، اما نمي1398حري و صادقي، 
اغلب نظريات رشد و توسعه اقتصادي مورد  فرايند رشد و توسعه اقتصادي جوامع، در

). با داشتن مديريت علمي و كارآمد، 1393تأكيد است (عليزاده، بابايي، جعفري و خدايي، 
يابد؛ زيرا بسياري از متغيّرهاي گذاري خارجي ورودي كاهش ميآثار منفي سرمايه

ديگر، عبارتارند. بهگذاري مستقيم خارجي اثرگذنوع و... سرمايه اقتصادي نيز بر مقدار،
عنوان متغيّري مهم در اقتصاد، بر برخي از متغيرهاي كالن اقتصادي به متغير مورد بررسي،

  اثرگذار و از برخي اثرپذير است.

 

 

1. Kuznets 
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ها ، ابزار مهمي براي افزايش عرضه سرمايه1گذاري مستقيم خارجي وروديسرمايه
موجب بهبود تشكيل سرمايه در كشور گذاري داخلي است و به دنبال آن، براي سرمايه
). بايد خاطرنشان كرد 1392 اميري و كاظمي، زادهشود (طيبي، پورشهابي، خانيميزبان مي

؛ زيرا اقتصاد توسعه استترين عوامل توليد در كشورهاي درحالسرمايه يكي از مهم
اين، برد. بنابرتوسعه، از كمبود شديد اين عامل رنج مياغلب كشورهاي درحال

هاي توليد و صادرات كشور ميزبان را گذاري مستقيم خارجي ورودي، ظرفيتسرمايه
گذاري با شود. اين نوع سرمايهدهد و باعث جذب بيشتر درآمدهاي ارزي ميافزايش مي

هاي شغلي و افزايش انتقال فناوري، باعث بهبود كلي رشد اقتصادي در ايجاد فرصت
گذاري مستقيم هاي ورودي سرمايهراين، تجارت و جريانشود. بنابكشورهاي ميزبان مي

اميري  زادهخارجي عواملي مهم در فرايند رشد اقتصادي هستند (طيبي، پورشهابي، خاني
گذاري در شرايط كنوني اقتصاد كشور، كمك ). ورود اين نوع سرمايه1392و كاظمي، 

، بايد انگيزه الزم را براي ورود كند. بنابراينشايان توجهي به هموار كردن مسير توسعه مي
ديگر، با ايجاد انگيزه و عبارتگذاري و سرمايه خارجي در كشور فراهم كرد. بهسرمايه

تري گذاري خارجي در كشور، به رشد و توسعه سريعفراهم كردن شرايط براي سرمايه
گذاري رمايهيابيم. درنتيجه، شناسايي عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير در انگيزه سدست مي

در كشور، گام اوليه اين مسير است. در اين مقاله به بررسي متغيرهاي اثرگذار و اثرپذير 
  شود. در اين راستا، پس از مقدمه،گذاري مستقيم خارجي پرداخته ميدر انگيزه سرمايه

شود. در مرحله گرفته در اين باره گزارش ميادبيات موضوع و سابقه مطالعات صورت
شده در قالب مباني نظري پرداخته خواهد شد. پس از ه معرفي متغيرهاي انتخاببعد، ب

بندي و پيشنهادهاي ها و نتايج تحقيق ذكر خواهد شد و درنهايت، جمعآن، مواد و روش
  شود. علمي و كاربردي ارائه مي

  هاپيشينه مرور .1
خارجي زيادي در گذاري مستقيم خارجي، مطالعات داخلي و باتوجه به اهميت سرمايه

گذاري خارجي اين زمينه صورت گرفته، اما مطالعات اندكي به بررسي انگيزه سرمايه
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هاي مورد استفاده پرداخته است كه در ادامه، به چندين مورد از اين مطالعات و روش
  شود.اشاره مي

گذاري مستقيم اي، آثار متغيرهاي سرمايه)، در مطالعه1399سيدنورايي و ديگران (
ها توسعه بررسي كردند. آنخارجي و حكمراني خوب را بر اشتغال در كشورهاي درحال

، به تخمين مدل EGLSو روش  2000ـ2014هاي پانل براي دوره زماني با الگوي داده
گذاري مستقيم خارجي داراي تأثير پرداختند. نتايج حاكي از آن است كه متغير سرمايه

توسعه، اما متغير حمكراني خوب، داراي كشورهاي درحالدار بر اشتغال در مثبت و معنا
  اثر منفي است. 

گذاري مستقيم خارجي را بر آلودگي اثر سرمايه )،1398ميرزايي، حري و صادقي (
هاي داده ، با روش1990ـ2011هاي زيست در ايران و كشورهاي عضو منا طي سالمحيط

گذاري مستقيم بطه مثبت و معناداري ميان سرمايهتابلويي بررسي كردند. نتايج نشان دادند، را
)، به بررسي روابط 1396خندان (اكسيدكربن وجود دارد. گلخارجي و انتشار گاز دي

ترين متغيرهاي كالن مانند نرخ شهرنشيني، گذاري مستقيم خارجي با برخي از مهمسرمايه
توسعه طي دوره درحال كشور 25هاي آماري درآمد سرانه و سالمت پرداخت. او از داده

استفاده   )CUP-FMشده (روزرساني مكرر كامالً تعديلو برآوردگر به 1995ـ2014زماني 
گذاري خارجي در توليد ناخالص داخلي، آمده، سهم سرمايهدستبر اساس نتايج به كرد.

)، به بررسي نحوه 1394بخشد. شهبازي و فتاحي (درآمد سرانه را در بلندمدت بهبود مي
تأثيرگذاري موجودي سرمايه بر ايجاد اشتغال در بخش صنعت ايران طي دوره 

هاي گسترده استفاده وي خودتوضيح با وقفهها از روش الگپرداختند. آن 1358ـ1390
هاي كوتاه موجودي سرمايه در دوره كردند. نتايج حاكي است كه طي دوره مورد بررسي،

و بلندمدت، بر سطح تقاضاي نيروي كار و اشتغال بخش صنعت تأثير مثبت و معناداري 
 ديگرانيم و كننده مكمل بودن دو نهاده نيروي كار و سرمايه است. سلدارد كه بيان

 ايران، به بررسي در خارجي گذارسرمايه هايشركت ميداني )، در مطالعه1393(
 1391 زماني بازه در پژوهش، ايران پرداختند. اين در خارجي گذاريسرمايه هايانگيزه

 در خارجي گذارسرمايه دسترس در هايشركت آن، آماري شد. جامعه انجام 1392 تا
 عامل كه دهدمي نشان آماري وتحليلتجزيه نتيجه. بود آميخته تحقيق روش و ايران
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 نخست جايگاه در عوامل، ديگر به نسبت توجه شايان رتبه اختالف با بازار، به دسترسي
 طريق از منطقه بازار به دسترسي اوليه، مواد به دسترسي عامل سه آن، از بعد. قرار دارد

 خارجي گذاري سرمايه بر مؤثر عوامل ترينمهم متخصص، كار نيروي به دسترسي و ايران
 جذب بر مؤثر )، عوامل1393نژاد، دقيقي اصل و استادرمضان (گرايي. هستند ايران در

 روش ساختاري، با و نهادي متغيرهاي بر تأكيد با خارجي را مستقيم گذاريسرمايه
 ـ2011 زماني بازه طي جهان، كشور در سي پويا، پانل) GMM( يافتهتعميم گشتاورهاي

 تمام در خوب حكمراني شاخص حاكي از آن است كه نتايج. ، بررسي كردند1998
 و خارجي مستقيم گذاريسرمايه جذب بر معناداري و مثبت اثر شده،آزمون هايمدل

. دارد خارجي مستقيم گذاريسرمايه جذب بر داريمعنا و منفي اثر اقتصادي، آزادي
اي به بررسي و آزمون فرضيه پناهگاه )، در مطالعه1394اسالملوئيان و دهقان منشادي (

گذاري مستقيم خارجي در دو الگوي متفاوت آلودگي با استفاده از جريان سرمايه
، OECDكشور عضو  28محيطي پرداختند. نتايج حاكي از آن است، ميان عملكرد زيست

ها، رابطه مستقيم و معنادار و همچنين، گذاري آنهبا درآمد باال و جريان خروج سرماي
توسعه و عملكرد كشور درحال 18گذاري مستقيم خارجي به ميان جريان ورودي سرمايه

ها، رابطه معكوس و معناداري وجود دارد.  عليزاده و بابايي، جعفري و محيطي آنزيست
هاي تركيبي را با روش دادهگذاري خارجي بر رشد اقتصادي )، تأثير سرمايه1393خدايي (

زمان براي كشورهاي ، در قالب مدل معادالت هم1995ـ2010(پانل)، در دوره زماني 
مطالعه كردند. نتايج حاكي از آن است كه رابطه مثبت و معناداري بين  8عضو دي
 زادهگذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي وجود دارد. طيبي و پورشهابي، خانيسرمايه
توسعه آسيايي، اثر )، با مطالعه موردي ده كشور درحال1392و كاظمي ( اميري
گذاري داخلي و رشد گذاري مستقيم خارجي و درجه باز بودن تجارت بر سرمايهسرمايه

صورت پويا و هاي پانل با اثرات ثابت بهداده ها از روشاقتصادي را بررسي كردند. آن
استفاده كردند. نتايج حاكي است كه ) GMMيافته (روش گشتاورهاي تعميم

درجه باز بودن تجارت و سرمايه  گذاري مستقيم خارجي،گذاري داخلي، سرمايهسرمايه
انساني، اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي اين كشورها دارد. محمودي و شاهنوشي 

زيست گذاري مستقيم خارجي و مصرف انرژي را بر آلودگي محيط)، اثر سرمايه1391(
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توسعه بررسي كردند. بنابراين، منحني كوزنتس در دوره در گروهي از كشورهاي درحال
گذاري مستقيم خارجي و تشكيل را با در نظر گرفتن متغيرهاي سرمايه 1980ـ2007زماني 

اكسيدكربن را گذاري و ميزان انتشار گاز ديهاي سرمايهعنوان شاخصسرمايه خالص، به
هاي تلفيقي، برآورد محيطي، با استفاده از روش دادهودگي زيستعنوان شاخص آلبه

گذاري و مصرف انرژي داراي اثر مثبت و دهد كه شاخص سرمايهكردند. نتايج نشان مي
اكسيدكربن است. با توجه به اثر مثبت و معنادار متغير تشكيل معنادار بر ميزان انتشار دي
گذاري در اين كشورها، بيشتر براي افزايش يهرسد الگوي سرماسرمايه خالص، به نظر مي

  مقياس توليد و آلودگي است. 
 داخلي، ناخالص توليد بين رابطه بررسي )، براي2021( 1فايسال و ديگران

 هاي ساالنهاز داده گردشگري در تركيه، و نفت قيمت خارجي، مستقيم گذاريسرمايه
به كار بردند. نتايج حاكي از آن است كه  FADLاستفاده كردند و روش  2017 تا 1995
 توليد بر معناداري و مثبت تأثير گردشگران، ورود و خارجي مستقيم گذاريسرمايه
 بر مبتني رشد فرضيه همچنين، مطالعه، اين .دارد نامتقارن چهارچوب در داخلي ناخالص
 نامتقارن و متقارن بخش دو هر در تركيه براي را خارجي مستقيم گذاريسرمايه

   .كندمي تأييد) مثبت هايمؤلفه(
ورودي  هايجريان تأثير تجربي بررسي هدف با اي)، مطالعه2021( 2سونگ و ديگران

 از دادند و انجام درآمدي نابرابري بر اقتصادي رشد و خارجي مستقيم گذاريسرمايه
 هايمدل از حاصل تجربي نتايج كردند. استفاده 2016 تا 1980 ساالنه هايداده
همچنين، . كندمي تأييد متغيرها بين را بلندمدت تعادلي رابطه وجود پانل، انباشتگيهم

 گذاريسرمايه هايورودي افزايش كه دهدمي نشان بلندمدت، هايكشش درباره نتايج
 كاهش اقتصادي رشد كهدرحالي شودمي درآمد نابرابري افزايش باعث خارجي، مستقيم

 نشان درآمد نابرابري تا اقتصادي رشد از را طرفهيك عليت هايافته اين همچنين، .يابدمي
  دهد. مي
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 سرمايه تشكيل اطالعات، فناوري صادرات تأثير برآورد به )،2021( 1ديگرانزامان و 
 با پايدار، اقتصادي رشد بر تجارت بودن باز و خارجي مستقيم گذاريسرمايه ناخالص،

 2018 تا 2013 سال از ساالنه پانل هايداده از استفاده با BRI كشورهاي ايمنطقه ادغام
 پانل پويا استفاده كردند. نتايج )GMM( يافتهتعميم گشتاورهاي روشپرداختند و از مدل 

 مثبت تأثير ناخالص، سرمايه تشكيل و خارجي مستقيم گذاريسرمايه كه دهدمي نشان
 بودن باز و اطالعات فناوري صادرات كهدرحالي دارند اقتصادي رشد بر توجهي شايان

 خارجي، گذاريسرمايه كه دهدمي نشان كلي نتايج. دارند ناچيز و منفي تأثير تجارت،
 ناچيز تجارت داراي تأثير بودن باز كه درحالي كرده تقويت را كشورها اقتصادي رشد
 تشويق و سازيصنعتي در گذاريسرمايه به نياز توسعهدرحال كشورهاي بيشتر زيرا است؛
گذاري اي به برآورد آثار سرمايه)، در مطالعه2016( 2بايك .دارند صادرات بر مبتني رشد

اكسيدكربن با استفاده از )، درآمد و مصرف انرژي بر انتشار گاز ديFDI( مستقيم خارجي
 1981ـ2010هاي كشور اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا طي سالهاي پانل پنج داده

گذاري سرمايه دهد كه) نشان ميPMGپرداخته است. نتايج بر اساس مدل پانل پويا (
كسيدكربن دارد و شواهدي از فرضيه  اتمايل به افزايش انتشار گاز دي مستقيم خارجي

و مصرف انرژي، اثر منفي بر كاهش  كند. همچنين درآمدپناهگاه آلودگي را پشتيباني مي
گرفته، اين هاي صورتدارد. با توجه به مطالعات و پژوهش كسيدكربن اگاز دي انتشار

گذاري مستقيم خارجي بر متغيرهاي مهمي مانند اشتغال شود كه سرمايهموضوع تأييد مي
شد متفاوت زيست و... تأثير دارد و جذب آن، رو بيكاري،  درآمد سرانه، آلودگي محيط

گذاري خارجي مستقيم و انگيزه ورود زند. از سوي ديگر، سرمايهتري را رقم ميو سريع
اندازه  افزوده اقتصاد،ارزش توليد ناخالص داخلي،آن، از متغيرهاي كالن اقتصادي مانند 

پذيرد. در اين مقاله مصرف انرژي، تحريم و... تأثير مي درجه باز بودن اقتصاد، دولت،
بار با عنوان متغيّر پنهان، براي نخستينگذاري خارجي بهعي شده كه انگيزه سرمايهس

 3هاي چندگانهـشاخصهاي معادالت ساختاري به نام مدل علل چندگانهاستفاده از مدل
طور گذاري خارجي، متغيري كيفي است و بهبررسي شود. ازآنجاكه متغيّر انگيزه سرمايه
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هاي محاسبه آن، استفاده از روش شود، يكي از بهترين روشيگيري نممستقيم اندازه
  متغير پنهان معادالت ساختاري است.

  مباني نظري .2
 گذاريگذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه، سرمايهUNCTAD1از نظر 

دهنده منافع پايدار و كنترل واحد اقتصادي متضمن روابط اقتصادي بلندمدت و نشان
كشور (شركت مادر) بر واحد اقتصادي مقيم كشور ديگر (شعبه فرعي بنگاه مقيم يك 

گذاري ). همچنين، سرمايه1392 اميري و كاظمي، زادهمادر) (طيبي و پورشهابي، خاني
شود. دانش و كننده سرمايه كشورها شمرده ميمستقيم خارجي يكي از منابع مهم تأمين

 وارد كشور ميزبان و منجر به افزايش رقابت،گذاري مستقيم خارجي فناوري با سرمايه
وري و درنهايت، افزايش افزايش بهره افزايش مهارت نيروي كار، تخصيص بهينه منابع،

). سليم و 1399شود (سيدنورايي و ديگران، اشتغال و رشد اقتصادي كشور ميزبان مي
وجوي بازار و گذاري خارجي مستقيم را جست، انگيزه سرمايه1393در سال  ديگران

منابع طبيعي در كشورهاي ديگر براي كسب سود و درآمد باالتر، افزايش ظرفيت 
اند، اما با توجه به اينكه انگيزه زايي در آن كشور ذكر كردهصادرات و اشتغال

گيري صورت مستقيم اندازهكه به ناپذيرگذاري خارجي، متغيري است مشاهدهسرمايه
گذاري و همچنين، شود، براي برآورد روابط متغيرهاي اثرگذار بر انگيزه سرمايهنمي

بررسي آثاري كه افزايش سرمايه گذاري خارجي به ديگر متغيرها خواهد داشت، متغيّر 
 نين،شود. همچصورت متغيري پنهان در نظر گرفته ميگذاري خارجي، بهانگيزه سرمايه

گذاري خارجي در اين مطالعه، به بررسي عوامل اثرگذار و اثرپذير در انگيزه سرمايه
 انگيزه بر اثرگذار شود. در ادامه، اين متغيرها به دو دسته متغيرهايپرداخته مي

 مستقيم گذاريسرمايه انگيزه اثرپذير از خارجي و متغيرهاي مستقيم گذاريسرمايه
اي براي كمي كردن اثرات نين، به اين دليل كه مطالعهشود. همچخارجي تقسيم مي

گذاري گذاري انجام نگرفته، در قسمت مباني نظري، از سرمايهانگيزه اين نوع سرمايه
  خارجي و عوامل اثرپذير و اثرگذار آن استفاده شده است.
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  گذاري مستقيم خارجي متغيرهاي اثرگذار بر انگيزه سرمايه .1ـ2
  توليد ناخالص داخلي . 1ـ1ـ2

 در بارنخستين داخلي، ناخالص توليد و خارجي مستقيم گذاريسرمايه ميان ارتباط
 فناوري پيشرفت نئوكالسيكي، رشد هايمدل در. شد مطرح رشد نئوكالسيكي هايمدل
 مستقيم گذاريسرمايه كه است اين بر عقيده و شودمي نظر گرفته در زابرون كار،نيروي و

 منجر ميزبان كشور اقتصادي رشد به سرمايه فيزيكي، با و مدتكوتاه در تنها خارجي،
 رشد ها،نئوكالسيك عقيده زيرا به ندارد؛ آن بر بسزايي تأثير بلندمدت، در اما شود،مي

 بعد، به1980  دهه از باوجوداين،. دهدمي رخ فناوري و كار نيروي رشد با تنها بلندمدت
 در. شودمي تلقي زادرون عاملي فناوري ها،آن در كه شد مطرح زادرون رشد هايتئوري
 به نسبت خارجي مستقيم گذاريكه سرمايه است آن بر فرض زادرون رشد هايمدل

 هايكانال بر تأكيد ها،مدل اين در. است برخوردار بيشتري كارايي از گذاري داخليسرمايه
كه  است سرريز اثرات يا بيروني عوامل ارز، نرخ انساني، سرمايه R&D ازقبيل ديگر

 شودمي اقتصادي بلندمدت رشد باعث طريق اين از خارجي مستقيم گذاريسرمايه
). از سوي ديگر، وجود توليد ناخالص داخلي و 1399نوده، (حسنوند، آسايش و محمدي

گذاري مستقيم خارجي خواهد سرمايهافزايش آن، ارتباط مستقيم و غيرمستقيمي بر انگيزه 
،  انتظار بر 1393نژاد و دقيقي اصل و استادرمضان در سال داشت و طبق مطالعه گرايي
گذاري خارجي داخلي تأثير مثبتي بر افزايش انگيزه سرمايهآن است كه توليد ناخالص 

  داشته باشد.
 تجارت . 2ـ1ـ2

گذاري مستقيم خارجي و تجارت، نقش اساسي در اقتصاد جهاني دارند. هر دو سرمايه
خدمات و سرمايه در سراسر جهان را  محرك اقتصاد جهاني هستند. همچنين، انتقال كاال،

گذاري مستقيم خارجي و دهد كه رابطه بين سرمايهتحقيقات نشان ميكنند. تسهيل مي
هاي اقتصادي متفاوتي دارند (اشراقي، اگرچه نقش تجارت، بيشتر مكمل است تا رقابتي،

شود مي خارجي مستقيم گذاريسرمايه افزايش به تجاري منجر جريان ). افزايش1399
)، 1386؛ كريمي، ناقلي و آذربايجاني، 1386، اميري و كاظمي زادهپورشهابي، خاني(طيبي، 

طور گذاري خارجي، خود جاي بحث دارد. هماناما بررسي اثر اين متغير بر انگيزه سرمايه



 1400 پاييز) 5(پياپي اول ، شماره دومسال  مطالعات امنيت اقتصادي 56

سياسي ـ  صنعتي (اثرگذاري اين متغير به فراخور شرايط اقتصاديـكه در مناطق آزاد تجاري
توان ارجي بااليي شده است، ميتجارت باال سبب ورود سرمايه خ هر كشور متفاوت است)،

اين انتظار را داشت كه در كشور با افزايش مقدار و حجم تجارت، احتمال تأثير مثبت بر 
  گذاري مستقيم خارجي باشد.افزايش انگيزه سرمايه

 نرخ بهره. 3ـ1ـ2
تقاضاي به دليل اينكه نرخ بهره را در اقتصاد ايران مقامات پولي بدون ارتباط با عرضه و 

هاي اثرگذاري كاربرد وسيعي در مكانيزمكنند و حالت دستوري دارد، پول مشخص مي
). 1392 گذاري و بخش واقعي اقتصاد دارد (وليان، عبدلي و كابوسي،پولي بر سرمايه

گذاري خارجي داشته بنابراين، انتظار بر آن است كه نرخ بهره اثر مثبتي بر انگيزه سرمايه
  باشد.

 يگذارهيسرما زهيانگ بر اثرگذار يرهايمتغ تنها ،مذكور يرهايذكر است كه متغ به الزم
 زهيانگ بر ياقتصاد و ياسيس يهاميتحر ازجمله يگريد متعدد عوامل و نيست يخارج
 ريمتغ كردن يكم يبرا ازين مورد يهاداده ازآنجاكه. است گذار اثر يخارج گذارانهيسرما
 تيماهو  يستن دسترس در كيمياستفاده در مدل م براي يو اقتصاد ياسيس يهاميتحر

 ريمتغ از يريپذاثر و ياثرگذار يبرا يكم يرهايمتغ از ديبا كه است ياگونهبه مدل نيا
 آن ياثرگذار زانيم بتوان كه يشكله ب ريمتغ نيا كردن يكم امكان و شود استفاده پنهان

 مطالعه نيا در ،ريمتغ نيا شدت و اثر يبررس براي ،نيبنابرا رد،ندا وجود كند ميترس را
 ،هستند ميتحر ريثأت تحت دو هر كه تجارت و يداخل ناخالص ديتول مانند ييرهايمتغ از

  .است شده استفاده
   خارجي مستقيم گذاريسرمايه انگيزه در اثرپذير متغيرهاي .2ـ2
  بيكاري . 1ـ2ـ2

گذاري مستقيم خارجي، طي دو دهه گذشته تقاضا براي نيروي كار ماهر سرمايهبا افزايش 
گذاران را بر آن داشته است تا به نظران و سياستافزايش يافته است. اين پديده صاحب

عنوان عامل برجسته و اثرگذار در تغييرات اشتغال كشورهاي گذاري مستقيم خارجي بهسرمايه
). بنابراين، انتظار بر اين 1399توجه كنند (سيدنورايي و ديگران،  پذيرگذار و سرمايهسرمايه

  گذاري خارجي و ورود آن، بيكاري كاهش يابد.است كه با افزايش انگيزه سرمايه
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  زيست آلودگي محيط.2ـ2ـ2
يابد و توسعه افزايش ميزيست با رشد اقتصادي در كشورهاي درحالآلودگي محيط

شود. از سوي ديگر، سرمايه داكثر كااليي عادي  تلقي ميزيست كااليي پست يا حمحيط
مثابه موتور اصلي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاست. بنابراين، كشورهاي جهان، به
توسعه، همواره براي جذب سرمايه در تالش هستند و ويژه كشورهاي درحالبه

جب گسترش گذاري مستقيم خارجي عامل مهم و كليدي انتقال سرمايه كه موسرمايه
تلقي شده است و فرايند رشد و توسعه شبكه توليد جهاني و انتقال فناوري ميشود، 

گذاري مستقيم خارجي موجب بخشد. سرمايهاقتصادي را در كشور ميزبان سرعت مي
رود كه ارتباط معناداري بين شود. پس انتظار مياستفاده بيشتر از منابع انرژي و طبيعي مي

زيست وجود داشته باشد (ميرزايي و قيم خارجي و آلودگي محيطگذاري مستسرمايه
گذاري خارجي ارتباط مستقيمي ديگر، انگيزه سرمايه). به عبارت1398، حري و صادقي
گذاري مستقيم زيست خواهد داشت و انتظار بر آن است كه سرمايهبا آلودگي محيط

  زيست اثر مثبت داشته باشد. خارجي بر آلودگي محيط
  درآمد سرانه  .3ـ2ـ2

شد، اما در اواخر ، درآمد سرانه معيار اصلي توسعه در كشورها شمرده مي1950در دهه 
نبايد آن را تدريج آشكار شد كه هر چند رشد شرط ضروري توسعه است، به ،60دهه 
هاي حيات انسان را تواند همه جنبهعنوان شاخص نميمنزله توسعه تلقي كرد؛ زيرا بهبه
). افزايش درآمد سرانه يكي از متغيرهاي رشد و توسعه است؛ 1395برگيرد (عزيزي، در

رفاه و... مرتبط است.  گذاري مستقيم خارجي،زيرا درآمد سرانه با متغيرهايي مانند سرمايه
گذاري مستقيم خارجي و ايجاد انگيزه در اين متغير، اثر پس انتظار بر آن است كه سرمايه

  بر درآمد سرانه داشته باشد.  مثبت و معناداري
  ها روش و مواد  .3

ين ابزارها براي برآورد ترمناسباز  SEM(1هاي معادالت ساختاري (به طوركلي، مدل
ي متداول هاروششود. ازجمله يميي كه شامل متغير پنهان هستند، شمرده هامدلانواع 
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، PCA(1اصلي ( )، تحليل مؤلفهFAتوان به تحليل عاملي (يم هاپژوهشدر  مورداستفادهو 
 اشاره 3ي ليزرلهامدلي چندگانه و نيز هاشاخصـ، علل چندگانهCA(2ي (اخوشهتحليل 

ي هاشاخصـهاي مذكور، روش علل چندگانه). در ميان روش2008، 4كرد (آلينوي
بر پايه تئوري آماري متغيرهاي پنهان معرفي كرد، يكي از  1970چندگانه كه زلنر در 

هاي معادالت ساختاري گيري متغير پنهان در ميان روشهاي اندازهترين روشمتداول
  است. 

ي از معادالت امجموعهدر روش ميميك، براي تخمين ضرايب نامشخص، از 
گيري اندازهنشده مستقيماً قابلها، متغير مشاهدهشود كه در آنمي استفادهساختاري 

رو با استفاده از الگوسازي معادالت ساختاري و بررسي علل و آثار متغير نيست. ازاين
پردازند. اين مدل شامل يك متغير پنهان (انگيزه سرمايه يري آن ميگاندازهپنهان، به 

يا اثرگذار بر متغير پنهان  ندهيجادكناعنوان علل گذاري خارجي)، چند متغير علّي به
(متغيرهاي تجارت، رشد اقتصادي و نرخ بهره) و چند شاخص اثرپذير از متغير پنهان 

. اين استزيست، بيكاري و درآمد سرانه) گذاري (ميزان آلودگي محيطانگيزه سرمايه
ر (شامل علل متغي مشاهدهقابلبين متغير غيرقابل مشاهده و متغيرهاي  رابطهروش، 

سازي فاصله بين ماتريس كوواريانس نمونه و پنهان و شاخص آن) را با حداقل
دهد. الگوي كامل معادالت ساختاري از دو يمشده مدل توضيح بينيماتريس پيش
. معادله است 6گيريمعادله اندازه و 5شود كه شامل معادله ساختارييمجزء تشكيل 

  هاي قابل مشاهده متناظر است:شاخصاي از ساختاري با مجموعه
=  :)1(رابطه  +  

هاي قابل مشاهده توليد ناخالص داخلي، درصد نشان دهنده شاخص كه در آن، 
 گذاري، متغير پنهان انگيزه سرمايه تجارت از توليد ناخالص داخلي و نرخ بهره، 

 

 

1. Principal Component Analysis 
2. Cluster Analysis 
3. Lisrel Methods 
4. Alinovi 
5. Structural Model 
6. Measurement Model 
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گيري در مدل پارامترهاي ساختاري است. همچنين معادله اندازه خطاهاي تصادفي، و 
  است: 2صورت رابطه رياضي شماره ميميك به

=  :)2(رابطه   +  
اي از متغيرهاي اثر پذير از متغير پنهان دهنده مجموعهنشان در رابطه رياضي فوق، 

جمله خطا و  پارامترهاي ساختاري مدل اندازه گيري،  گذاري خارجي، انگيزه سرمايه
گيري مدل ميميك در نشان دهنده متغير پنهان مدل است. معادالت ساختاري و اندازه 

توان به صورت زير بازنويسي اند كه مينشان داده شده 2و  1هاي روابط رياضي شماره
  كرد:

=  :)3(رابطه  +  
=  :)4(رابطه  +  

يافته جمالت خطا، فرم تقليلبستگي بين با در نظر گرفتن فروض مربوط به نبود هم
صورت روابط مدل ميميك و همچنين، مدل ميميك در فرم دستگاه معادالت ماتريسي، به

  خواهد بود: 6و  5هاي شماره
=  :)5(رابطه  +  
+  :)6(رابطه   

ساختاري به بررسي  معادلهشود كه بخش يا با توجه به روابط فوق،  دريافت مي
زا پردازد (كه  شامل متغيرهاي برونيمآن  ارتباط بين متغير پنهان و متغيرهاي ايجادكننده

ي هاشاخصگيري، به بررسي چگونگي اثرپذيري اندازه معادلهزاست) و در و درون
شود (ابونوري و الجوردي، يمگذاري پرداخته زه سرمايهمختلف از متغير پنهان انگي

طرفي، با علل ازگذاري بنابراين، در اين معادالت، متغير انگيزه سرمايه ).1395
خود شامل متغيرهاي تجارت، رشد اقتصادي و نرخ بهره در ارتباط است  آورندهوجودبه

درآمد سرانه دارد كه با  زيست، نرخ بيكاري وو از طرف ديگر، آثاري بر آلودگي محيط
گيري متغير پنهان انگيزه وجودآورنده و آثار مربوط، به اندازهزمان علل بهدر نظر گرفتن هم

كند كه متغيرها يمپردازد. همچنين، مدل ميميك فرض يمگذاري خارجي سرمايه
بسته هم هامؤلفهشوند و جز خطاها، با گيري ميانحراف از ميانگينشان اندازه صورتبه
  ).1397زاده، آقايي و عالمي، ي(رضاقل يستندن
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  مدل مفهومي تحقيق .4
با توجه به مباني نظري مورد بررسي در خصوص متغيرهاي كالن اقتصادي اثرگذار و 

خارجي، اين مطالعه به بررسي آثار هريك گذاري مستقيم اثرپذير در متغير انگيزه سرمايه
گذاري مستقيم خارجي از متغيرهاي رشد اقتصادي، تجارت و نرخ بهره بر انگيزه سرمايه

زيست، نرخ گذاري بر متغيرهاي آلودگي محيطو همچنين، آثار ناشي از انگيزه سرمايه
ري خارجي، متغيري گذاپردازد. ازآنجاكه متغير انگيزه سرمايهبيكاري و درآمد سرانه مي

ه آن محاسبمستقيم وجود ندارد،  صورتبهيري آن گاندازهناپذير است و امكان مشاهده
گيري را اندازهگيري و غيرقابل اندازهنيازمند روشي است تا ارتباط بين متغيرهاي قابل 

ن خوبي توضيح دهد. در اين راستا، متغير انگيزه سرمايه گذاري خارجي، متغيري پنهابه
و  مشاهده قابلمستقيم  صورتبهدر نظر گرفته شده است. متغير پنهان، متغيري است كه 

شود يري ميگاندازه مشاهده قابلسري متغيرهاي يست و با استفاده از يكنيري گاندازه
طور كه گفته شد، الگوي پيشنهادي اين تحقيق براي برآورد ). همان1397(جامعي و رمن، 
ي چندگانه هاشاخصـيزه سرمايه گذاري در ساختار مدل علل چندگانهمتغير پنهان انگ

  ) خواهد بود.1شكل ( صورتبه

 
 گذاري خارجيشكل دياگرامي مدل ميميك براي برآورد متغير پنهان انگيزه سرمايه ):1(شكل 

  هاي تحقيق: يافتهمنبع
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ساختاري شامل بر اساس شكل فوق و با توجه به توضيحات مدل ميميك، معادله 
روابط متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، سهم تجارت از توليد ناخالص داخلي و نرخ بهره 

گيري به بررسي آثار انگيزه گذاري است و بخش معادله اندازهبا متغير پنهان، انگيزه سرمايه
پردازد زيست و درآمد سرانه ميگذاري خارجي بر نرخ بيكاري، آلودگي محيطسرمايه
  ).1ل (جدو

 تعريف عالئم اختصاري متغيرهاي مطالعه): 1( جدول

عالئم اختصاري 
  مدل

  منابع آماري  متغير تحقيق

GDP بانك جهاني  رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي  
Tr (سهم تجارت از توليد ناخالص داخلي) بانك جهاني  تجارت  

INT  بانك مركزي ايران  نرخ بهره  
Un   بانك جهاني  نيروي كار)نرخ بيكاري (درصد از كل  
Poll  بانك جهاني  اي)زيست (انتشار گازهاي گلخانهآلودگي محيط  
PI   بانك جهاني  )2015درآمد سرانه بر (مقدار ثابت  

  هاي تحقيق: يافتهمنبع

  نتايج .5
هدف مطالعه در خصوص برآورد اثر متغيرهاي رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي، سهم 

گذاري خارجي تجارت از توليد ناخالص داخلي و نرخ بهره بر متغير پنهان انگيزه سرمايه
و همچنين، بررسي آثار ناشي از متغير پنهان مذكور، بر درآمد سرانه، نرخ بيكاري و 

هاي مد نظر براي طول يميك صورت پذيرفته است. دادهآلودگي محيط زيست با روش م
معرفي شدند، استخراج شده  )1(، از منابعي كه در جدول 2020تا  1995دوره زماني 

هاي چندگانه (ميميك) كه مدلي شاخصـاست. همچنين، براي برآورد مدل علل چندگانه
تفاده شده است. ازآنجاكه اس 151افزار استتا از خانواده معادالت ساختاري است، از نرم

گيري است، نتايج ساختار مدل ميميك شامل دو بخش معادله ساختاري و معادله اندازه
شده حاصل از مدل نيز دو بخش دارد كه بخش اول شامل ضرايب متغيرهاي استخراج

 

 

1. Stata 15 
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گذاري خارجي و بخش دوم نيز شامل ضرايب اثرگذار بر متغير پنهان انگيزه سرمايه
ه است كه تحت تأثير متغير پنهان هستند. به بيان ديگر، در بخش معادله متغيرهايي ك

گذاري مستقيم خارجي مالحظه گيري  آثار و تبعات ناشي از افزايش انگيزه سرمايهاندازه
  شود. مالحظه مي )2(آمده در جدول دستاساس، نتايج بهشود. براينمي

 ميميكآمده از مدل دستنتايج به ):2(جدول 
 متغيرهاي قابل مشاهده ( معادله ساختاري)  ضرايب

02/0  
)*67/1(  

  توليد ناخالص داخلي
(GDP)  

04/0  
)**30/2(  

  تجارت
(Tr)  

14/0  
)**27/2(  

  نرخ بهره
(INT)  

 گيري)متغيرهاي قابل مشاهده (معادله اندازه  ضرايب

 نرخ بيكاري  1

(Un)  
56/12  
)**80/2(  

  درآمد سرانه
)PI(  

51/12  
)**82/2(  

  آلودگي محيط زيست
)Poll(  

  هاي تحقيق: يافتهمنبع
  

طوركلي، افزايش توليد يابيم كه به، درمي)2(شده در جدول بر اساس نتايج مشاهده
گذاري خارجي در ايران ناخالص داخلي، تجارت و نرخ بهره منجر به افزايش انگيزه سرمايه

واحدي در متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، تجارت و نرخ كه افزايش يكطوريشود؛ بهمي
گذاري خارجي نگيزه سرمايهواحد در ا 14/0و  04/0، 02/0بهره به ترتيب منجر به افزايش 

گيري مدل شود. همچنين، در خصوص تفسير نتايج حاصل از معادله اندازهدر ايران مي
گذاري خارجي بر متغيرهاي درآمد سرانه دهنده آثار افزايش انگيزه سرمايهميميك كه نشان



 63  مطالعات امنيت اقتصادي مراديان و نسيبه زارعي شيرين ظريف.../ شناسايي عوامل اثرپذير و اثرگذار در انگيزه

اري گذواحدي در انگيزه سرمايهيابيم كه افزايش يكزيست است، درميو آلودگي محيط
زيست به ميزان خارجي در ايران به ترتيب منجر به افزايش درآمد سرانه و آلودگي محيط

هاي شاخص ـشود. گفتني است كه در برآورد مدل علل چندگانهمي 51/12و  56/12
 1عنوان ضريب مثبت ثابتگيري (نرخ بيكاري) بهچندگانه، يكي از متغيرهاي معادله اندازه

  ).2016د (فائو، شودر نظر گرفته مي
گذاري با ديگر آمده در خصوص آثار روابط متغير پنهان انگيزه سرمايهدستنتايج به

هاي مورد بررسي در بخش پيشين است؛ متغيرهاي مدل منطبق با واقعيت، بر اساس تئوري
ترين عامل اثرگذار بر انگيزه عنوان مهمبدين صورت كه افزايش نرخ بهره حقيقي به

گذاري گذاري مستقيم خارجي در مدل مورد بررسي، باعث افزايش انگيزه سرمايهسرمايه
شود. بررسي مطالعات متفاوت و در نظر گرفتن روند نرخ بهره حقيقي در طول خارجي مي

دهنده رابطه مستقيم گذاري مستقيم خارجي، نشانهاي مطالعه و همچنين ميزان سرمايهسال
بوده، حجم نرخ بهره كمتر  هايي كهكه، در سالطوريبه بين اين دو متغير است؛

بوده است. از طرفي، رشد ناخالص داخلي هر كشور با  كمترخارجي نيز  يگذارهيسرما
گذاران خارجي فراهم گسترش بخش توليد و خدمات  بستر بهتري براي جذب سرمايه

ر اعمال شود، منجر به گيرانه در كشور كمتكند. هرچه موانع تجاري و قوانين سختمي
المللي ايران با ديگر كشورها خواهد شد كه اين روابط، موجبات بهبود روابط تجاري و بين

  كند.افزايش ورود جريان سرمايه خارجي به كشور را فراهم مي
گذاري خارجي با افزايش درآمد سرانه از طرفي، رابطه مثبت بين افزايش انگيزه سرمايه

دهنده اين ، نشان)2(گيري جدول زيست در بخش معادله اندازهو افزايش آلودگي محيط
گذاري خارجي به داخل كشور با افزايش واحدهاي است كه افزايش ورود جريان سرمايه

هاي موجود در بخش توليد و خدمات موجب سترش فناوريتوليدي، رونق اقتصادي و گ
 شود.اي ميافزايش درآمد سرانه و نيز افزايش انتشار گازهاي گلخانه

هاي موجود، هاي مذكور در خصوص انطباق نتايج مدل با تئوريبر بررسيافزون
ت هاي چندگانه نيز صورشاخصـهاي نكويي برازش متناسب با مدل علل چندگانهآزمون

  شود.مشاهده مي )3(پذيرفته است كه نتايج حاصل در جدول 
 

 

1. Fixed Positive Coefficient 
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 آمده از محاسبات معيار نكويي برازشدستنتايج به ):3(جدول 

  )Fit Statisticمعيارهاي نكويي برازش (  )Value Description(مقادير 
59/63  Chiـsquare  
00/0  (Pـvalue)  
00/0  RMSEA  
00/1  CFI 

02/1  TLI 

  هاي تحقيقيافته: منبع
به معناي  Chi- square، معنادار شدن آماره )3(آمده از جدول دستبر اساس نتايج به

تر و هرچه به صفر نزديك RMSEAمعنادار بودن كلي مدل است. همچنين، آماره 
تر باشند، به معناي نتايج قابل قبول و هرچه به واحد نزديك  TLIو  CFIهاي آماره

متغيرهاي مورد نظر در مدل ميميك است. بنابراين، با توجه به مطالب  1قرارگيري صحيح
سازي توان به صحت و اعتبار مدلهاي آزمون نكويي برازش، ميمذكور در خصوص آماره

  ).2018و نتايج پي برد (فائو، 
  گيري و پيشنهاداتنتيجه

أمين سرمايه در نظر بر اينكه منبع تگذاري مستقيم خارجي افزونبا توجه به اينكه سرمايه
هاي مديريتي و شود، در راستاي تأمين منابع انتقال فناورهاي جديد، مهارتگرفته مي

هاي بازاريابي دهي شبكههاي مختلف اقتصادي و سازمانافزايش دانش فني در زمينه بخش
گذاري مستقيم رو فراهم كردن بسترهاي مناسب براي جذب سرمايهمؤثر است. ازاين

سيار حائز اهميت است. بر اساس مطالعات گسترده و مختلفي كه تاكنون درباره ب خارجي
يابيم كه گذاري مستقيم خارجي صورت پذيرفته است، درميعوامل اثرگذار بر سرمايه

گذاري مستقيم خارجي به كشور نقش دارند متغيرهاي گوناگوني بر ورود جريان سرمايه
گذاري مستقيم خارجي رود هرچه بيتشر سرمايهكه با شناخت اين عوامل، زمينه براي و

بار متغير انگيزه شود. در اين راستا، اين مطالعه براي نخستينبه كشور فراهم مي
عنوان متغيري پنهان در نظر گرفته و به بررسي عوامل گذاري مستقيم خارجي را بهسرمايه

 

 

1. Best Fit 
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هاي چندگانه شاخصـنهاثرگذار و اثر پذير متغير مذكور با استفاده از روش علل چندگا
  پرداخته است. 

دهنده اين است كه افزايش توليد ناخالص داخلي، نتايج حاصل از برآورد مدل، نشان
گذاري سهم تجارت از توليد ناخالص داخلي و نرخ بهره منجر به افزايش انگيزه سرمايه

داخلي و  شود. درباره اثر مثبت متغيرهاي توليد ناخالصمستقيم خارجي در ايران مي
گيريم كه گذاري مستقيم خارجي، نتيجه ميافزايش سهم تجارت از آن بر انگيزه سرمايه

طوركلي اقتصادهاي بزرگ ناشي از سهم باالي توليد ناخالص داخلي در كشورها، با به
هاي مناسب و امكانات بيشتر در راستاي توليد داخلي و مشاركت فراهم كردن زيرساخت

تري را در خصوص جذب و يتي و نيز ارائه خدمات، بستر مناسبهاي چندملدر شركت
آورند. همچنين، هرچه سهم گذاران خارجي در كشور فراهم ميافزايش انگيزه سرمايه

منزله بهتر بودن روابط تجاري ايران با تجارت از توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، به
روابط تجاري ايران با كشورهاي اساس، افزايش شود كه براينديگر كشورها تلقي مي

هاي توليدي پذيري درخصوص مشاركت در شركتمختلف، افزايش توان رقابت
گذاران خارجي در المللي، منجر به افزايش انگيزه سرمايهچندمليتي و بهبود روابط بين

گذاري در ترين عوامل مؤثر بر سرمايهايران خواهد شد. همچنين، نرخ بهره يكي از مهم
  يابد.گذاري نيز افزايش ميشور است. بنابراين، با افزايش نرخ بهره، انگيزه سرمايههر ك

سازي معادالت ساختاري ميميك در خصوص آثار بر اساس نتايج حاصل از مدل
يابيم كه اگر جريان ميگذاري خارجي در ايران، درناشي از افزايش انگيزه سرمايه

زايش يابد، با افزايش واحدهاي توليدي، انتقال گذاري افراد خارجي به كشور افسرمايه
هاي جديد در خصوص بهبود توليدات و خدمات داخلي، نرخ اشتغال افزايش فناوري

يابد و به تبع آن، درآمد سرانه افراد نيز افزايش خواهد يافت. همچنين، درباره افزايش مي
به افزايش روند انتشار  گذاري خارجي،زيست ناشي از افزايش سرمايهميزان آلودگي محيط

شود؛ زيرا با اي، ناشي از افزايش فعاليت واحدهاي توليدي، اشاره ميگازهاي گلخانه
گذاري مستقيم خارجي در ايران، تعداد واحدهاي توليدي افزايش خواهند افزايش سرمايه

زيست در كشور مواجه خواهيم بود. يافت و به تبع آن، با ميزان بيشتر آلودگي محيط
شود در راستاي افزايش انگيزه هاي پژوهش پيشنهاد مينابراين، بر اساس يافتهب
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اتاق بازرگاني  وزارت اقتصاد، هاي مرتبط مانندها و ارگانگذاري خارجي، سازمانسرمايه
زمان با و وزارت صمت، سعي در گسترش تجارت و ارتقاي روابط تجاري كنند و هم

زيستي مناسبي براي ستاندارهاي محيطزيست كشور، اهمكاري سازمان محيط
  گذاران خارجي تعريف و مشخص كنند.سرمايه
 كتابنامه

آوري پذيري و تاب). «برآورد شاخص آسيب1395ابونوري، اسماعيل و الجوردي، حسن (
هاي فصلنامه نظريهاقتصادي به روش پارامتريكي؛ بررسي موردي: كشورهاي عضر اوپك»، 

  .25ـ44)، 3( 3. كاربردي اقتصاد
 محيطيزيست عملكرد بين رابطه «بررسي). 1394( منشادي دهقان كريم و محمد اسالملوئيان،

 گذاريسياستفصلنامه دو آلودگي»، پناهگاه فرضيه خارجي؛ آزمون مستقيم گذاريسرمايه و
  .31ـ58، )14( 7 .اقتصادي

 و) FDI( خارجي مستقيم گذاريسرمايه جهاني جريان روند ). «تحليل1399( مستورهاشراقي، 
 .سازمان توسعه و تجارت ايرانتهران: . ايران بازار گزارش الملل»،بين تجارت

با  ياتيبر شكاف مال يندگينما هايينهتأثير هز يبررس«). 1397( ي، رضا و رمن، حجتجامع
 ،)29( 8 ، يحسابدار يتجرب يهاپژوهشفصلنامه  ي»،مدل معادالت ساختار كرديرو

  .185ـ210
 گذاريسرمايه نقش «بررسي. )1399( عادل نوده،و محمدي داريوش؛ آسايش، حميد؛ حسنوند،

فصلنامه  اقتصادي»، مختلف هايبخش در كشور اقتصادي رشد بر خارجي مستقيم
 .121ـ144)، 2( 20. )پايدار توسعه و رشد( اقتصادي هايپژوهش

تحليل فرار مالياتي در ايران به ). «1397اميرحسين ( ،عالمي جيد؛ وم ،آقايي مهديه؛، زادهيرضاقل
. مجلس و پژوهش راهبردفصلنامه )»، MIMICعلل چندگانه (ـروش شاخص چندگانه

  .191ـ226)، 97(25
 هايانگيزه «بررسي). 1393( فرهاد غفاري، و رضا رادفر، محمد، رضوي، علي، سليم،

 ايران»، در خارجي گذارسرمايه هايشركت ميداني مطالعه ايران، در خارجي گذاريسرمايه
  .73ـ91، )2( 5 .مديريت در كمي مطالعاتفصلنامه 



 67  مطالعات امنيت اقتصادي مراديان و نسيبه زارعي شيرين ظريف.../ شناسايي عوامل اثرپذير و اثرگذار در انگيزه

 مستقيم گذاريسرمايه «تأثير ).1399محمدپور ( اهللا تاري و حسنفتح محمدرضا، سيدنوراني
 و اقتصاد همافصلن توسعه»،درحال كشورهاي در اشتغال بر خوب حكمراني و خارجي
 .21ـ34، )31( 8. شهري مديريت

 افزايش و زايياشتغال در سرمايه نقش «بررسي. )1396سيديوسف فتاحي ( كيومرث و شهبازي،
 توسعه و رشد( اقتصادي هايپژوهشفصلنامه  ايران»، صنعت بخش در كار نيروي تقاضاي
 .145ـ162، )1( 17. )پايدار

 «اثر. )1392( مجتبي؛ و كاظمي، الهام اميري، زادهپورشهابي، فرشيد؛ خانيكميل؛ سيد طيبي،
 رشد و داخلي گذاريسرمايه بر تجاري بازبودن درجه و خارجي مستقيم گذاريسرمايه

 و هاپژوهش فصلنامه »،)آسيايي توسعه حال در كشور 10 موردي: مطالعه( اقتصادي
 .131ـ152، )67( 21. اقتصادي هايسياست

 و تجاري جريان رابطه «بررسي). 1386( بتول رفعت، و كريم آذربايجاني، سيدكميل، طيبي،
   .101ـ120، )80( .اقتصادي تحقيقاتفصلنامه  »،)FDI( خارجي مستقيم گذاريسرمايه

 درآمد هايشاخص مقايسه و ارزيابي توسعه؛ بر تجارت اثر «بررسي ).1395زهرا ( ،عزيزي
 .119ـ142، )3( 21. بودجه و ريزيبرنامه فصلنامه ،انساني» پيشرفت و انساني توسعه سرانه،

 گذاريسرمايه متقابل ).«اثر1393( و خدايي، مهدي بابايي؛ مجيد، جعفري، محمد؛ ؛محمد عليزاده،
 فصلنامه ،»)زمانهم معادالت مدل( 8عضو دي دركشورهاي اقتصادي رشد و خارجي مستقيم
 .87ـ104 ،)6( 2. اقتصاديو  مالي هايسياست

 مستقيم گذاريسرمايه تأثير «برآورد). 1391( كريم آذربايجاني، شكوفه؛ و ،ناقلي حسين؛ كريمي،
 همكاري و توسعه سازمان عضو كشورهاي در صنعت بخش تجاري جريانات بر خارجي

   .69ـ94، )1( 1.ريزيبرنامه و توسعه اقتصادفصلنامه  اقتصادي»،
 عوامل «تأثير). 1393( ساداتآذين و استادرمضان، اصلي، عليرضا؛ غالمرضا؛ دقيقي نژاد،گرايي

 ساختاري»، و نهادي متغيرهاي بر تأكيد با خارجي مستقيم گذاريسرمايه جذب بر مؤثر
  .131ـ150)، 29( 8. مالي اقتصادفصلنامه 

 كشورهاي در سالمت بر خارجي مستقيم گذاريسرمايه «تأثير ).1396( ابوالقاسم خندان،گل
 .235ـ243، ) 4( 2. سالمت پژوهشفصلنامه  توسعه»،درحال

در  آلودگي و انرژي مصرف گذاري،). «سرمايه1391محمودي، نيلوفر و ناصر شاهنوشي (
  . دانشگاه شيراز.هشتمين همايش دوساالنه اقتصاد كشاورزي ايرانتوسعه»، درحال كشورهاي



 1400 پاييز) 5(پياپي اول ، شماره دومسال  مطالعات امنيت اقتصادي 68

 مستقيم گذاريسرمايه «تأثير). 1398( صادقي العابدينزين حرّي و حميدرضامرجانه،  ميرزايي،
 و زيست محيط اقتصاد فصلنامه منا»، عضو كشورهاي در زيستمحيط آلودگي بر خارجي

 .113ـ130، )4( 3 .طبيعي منابع

 ارز نرخ با بهره نرخ ارتباط «بررسي). 1392( مهدي كابوسي، و محمدرضا؛ عبدلي، حسن، وليان،
 و مالي اقتصاد( مالي اقتصادفصلنامه  ايران»، اقتصاد در فيشر الملليبين اثر تئوري اساس بر

  .91ـ114، )22( 7 .)توسعه

Alinovi, Luca, Mane, Erdgin, & Romano, Donato. (2008). Towards the 
measurement of household resilience to food insecurity: applying a model to 
Palestinian household data. Deriving food security information from national 
household budget surveys. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome, Italy, P. 137-152. 

Baek, Jungho. (2016). A new look at the FDI–income–energy–environment 
nexus: dynamic panel data analysis of ASEAN. Energy Policy, 91, P. 22-27. 

Faisal, Faisal, Rahman, Sami Ur, Chander, Rajnesh, Ali, Adnan, Ramakrishnan, 
Suresh, Ozatac, Nesrin, Ullah, Mr Noor & Tursoy, Turgut (2021). 
Investigating the nexus between GDP, oil prices, FDI, and tourism for 
emerging economy: Empirical evidence from the novel fourier ARDL and 
hidden cointegration. Resources Policy, 74, P.102368. 

FAO. (2016). Resilience Index Measurement and Analysis (RIMA-II).  
FAO. (2018). AnalysIng Resilience for better targeting and action. 
Song, Yuegang, Paramati, Sudharshan Reddy, Ummalla, Mallesh, Zakari, 

Abdulrasheed, & Kummitha, Harshavardhan Reddy (2021). The effect of 
remittances and FDI inflows on income distribution in developing economies. 
Economic Analysis and Policy, 72, p. 255-267. 

Zaman, Mubasher, Pinglu, Chen, Hussain, Ssyed Irshad, Ullah, Atta, & Qian, 
Ningyu (2021). Does regional integration matter for sustainable economic 
growth? Fostering the role of FDI, trade openness, IT exports, and capital 
formation in BRI countries. Heliyon, 7(12). 

  


