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 تقدیم هب:

 ی زندگی ایستادگی را تجرهب نمایم.پدرم هک عالماهن هب من آموخت ات چگوهن رد رعهص

کاری و عشق هک وجودم ربایش همه رنج بود و وجودش ماردم، ردیای بیو هب  کران فدا

 ربایم همه مهر.

گاهن رباردم.و هب جاوداهن  رتین حضور رد قلبم، روح پاک ی
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 قدری و تشکرت 

ن ژپوهش را انجام دهم. ضمن سپاس و ستایش هب ردگاه ازید منان هک هب من تواانیی داد هک با استعانت از او بتوانم ای 

گارش این مجموهع مرا یاری نمودند، قدردانی  ی استاد راهنما ازنمایم. میاز دلگرمی و تشویق اساتید و دوستان هک رد ن

گارش این مجموهع با راهنماییجناب آاقی دکتر محمدرضا آرمان گرامی کاندار اهی عامهر ، هک رد طول ن لماهن و بجایشان، س

یت این پایانای رد شایسته امکل تشکر و قدردانی  ،امشان بهره جستهاند و همواره از نظرات کارشناساهنانهم بودههدا

اند قدردانی و م و دیگر دوستانی هک مرا رد انجام این تحقیق یاری نمودهاز همراهی خوارهان زعزی دانمالزم می .دارم

 تشکر نمایم.
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 مالکیت نتایج و حق نشر

حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها و تجهیزات  کلیه
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 مربوطه ذکر شود.

 مه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نا

 تعهد نامه
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      چکیده   

ان ریزشود. از دیرباز این هدف مورد توجه برنامهبرای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می    

سرمایه موتور محرکه  د به عوامل موثر بر آن پی برد.برای شناخت بهتر این هدف بای اقتصادی بوده است.

جذب سرمایه کافی به منظور گردد. اقتصادی محسوب می رشد اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد

گیرندگان اقتصادی در جامعه های تصمیمترین دغدغههای اقتصادی از جمله مهمتامین منابع مالی طرح

های اقتصاد مدرن جهانی شدن از ویژگی گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک عامل موثر برسرمایهاست. 

های فراملیتی نقش و سهم بنگاه دهندهگذاری مستقیم خارجی، نشانروزافزون سرمایهجهانی است. جریان 

 باشد.یافته و در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار میدر اقتصاد هر دو دسته کشورهای توسعه

ی بررسی اثر به فقدان یا کمبود مطالعات انجام شده در زمینهتوان ضرورت انجام این تحقیق می درباره

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با نگرش اسالمی و رویکرد دینامیکی اشاره کرد. همچنین سرمایه

 های طوالنی حل مناقشات اتمی و لغو تحریماست که پس از یک دوره این بررسی به این دلیل نیز ضروری

در راستای  این پژوهش .کندکشور را ایجاد میورود به  جهتگذاران خارجی برای سرمایهی الزم انگیزه

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با یک رویکرد اسالمی در ایران از روش سیستم شناسایی اثر سرمایه

خارجی و گذاری مستقیم دینامیک استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه

منظور الگویی طراحی گردیده که عوامل مرتبط و  . به ایناثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است

-سازی می، شناسایی و شبیهارجیگذاری مستقیم خاثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه

باشد و بر اساس الگوی در ایران می 1713-3131های مورد استفاده در مدل برای دوره زمانی نماید. داده

اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که با بینی شدهپیش 3047تا افق  ، متغیرهای اصلیمورد بررسی

یابد و همچنین با افزایش درجه گذاری مستقیم خارجی در ایران رشد اقتصادی نیز افزایش میافزایش سرمایه

نتایج پژوهش این است دیگر از یابد. ری مستقیم خارجی در ایران افزایش میگذاباز بودن اقتصادی، سرمایه

-نرخ بهره صفر، تولید ناخالص داخلی و سرمایهاز شرایط اصلی اقتصاد اسالمی، و تحقق با تحقق یکی که 

 یابد.گذاری مستقیم خارجی افزایش می



 ح 
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 مقدمه -5-5

توان می کرده است. از مصادیق این دگرگونی اقتصاد جهانی را دگرگون ،از سرمایه افزایش استفاده

توان گفت یکی از عوامل موثر ک کاال اشاره کرد. به جرات میرک سرمایه به جای تحّبه جایگزینی تحرّ 

که  است ایاری مستقیم خارجی به عنوان وسیلهگذهای نسبی سرمایهتوجه به مزیتدر این امر، 

  ت یابند.تصادی مناسبی دستوانند از طریق آن به رشد اقکشورهای کمتر توسعه یافته می

گذاری مستقیم خارجی به عنوان اند که سرمایهاقتصاددانان توسعه و مقامات رسمی بر این عقیده

-ترین آثار سرمایهتواند به کار رود. مهمیک منبع مالی قابل اعتماد برای کشورهای در حال توسعه می

دانش فنی پیشرفته بر  لثیر آن بر انتقاأگذاری داخلی تگذاری مستقیم خارجی در قیاس با سرمایه

های تکنولوژیکی در کشور میزبان باشد، که این امر به تدریج به باال بردن قابلیتکشور میزبان می

گذاری مستقیم خارجی با دیگر وجوه ترین وجوه تمایز سرمایهمهماز  یکی دیگر نماید.کمک می

هایی مشارکت، سود و زیان نگذاری و میزاتوان به میزان و درجه کنترل سرمایهرا می گذاریسرمایه

پذیر گذار و سرمایهمدت میان سرمایهاست، و همچنین رابطه و منافع بلندگذار که متوجه سرمایه

 دانست.

را برای کشور  از آثار سرریز و انتقال فنّاوری برخورداری گذاری مستقیم خارجی شرایطسرمایه

صادی کشور تواند موتور رشد اقتگذاری مستقیم خارجی میسازد. بنابراین سرمایهمیزبان فراهم می

گذاری خارجی، بررسی در خصوص آثار با توجه به منافع سرمایه میزبان محسوب گردد، از این رو

سزایی به ویژه با توجه به مساله جهانی شدن از اهمیت بگذاری ورودی بر رشد اقتصادی، مایهسر

 باشد.برخوردار می

گذاری مستقیم خارجی و بیان مبانی نظری مرتبط با رشد اقتصادی و سرمایهپژوهش ضمن  این

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با یک نگرش بررسی تاثیر سرمایه ، بهمطالعات انجام شده

 است. سیستم دینامیک پرداخته اسالمی و استفاده از روش
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 لهأطرح تحقیق و بیان مس -5-2 

عل مولد کاالی اقتصادی دیگر مه، کاالی اقتصادی است که بالقوه یا بالفسرمایه در معنای وسیع کل

آالت وقطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات ست از پول نقد، کارخانه، ماشینا و انواع آن عبارت باشد

 (.3ی مادهفصل اول، ، 1(FIPPA)گذاری)قانون تشویق و حمایت سرمایه تخصصی و امثال آنها

)که معموال مشخص است( به امید  ست از هرگونه فداکردن ارزشی در حاضرا عبارت2گذاریسرمایه

معلوم است(. به  تا حدی )که معموال اندازه یا کیفیت آن دست آوردن هرگونه ارزشی در زمان آیندهه ب

کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی را گذار در حال حاضر ارزشی را فدا میسرمایه دیگر، عبارت

دست آوردن ه دست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خریدن سهام به امید به ه مورد نظرش است بک

-ی اقتصاد به تغییرات موجودی سرمایه، سرمایهن در آینده. در واقع در حوزهآسودهای مشخصی از 

 شود.گذاری گفته می

گذار وسط سرمایهست از انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که تا سرمایه خارجی عبارت

وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، . 3 باشد:شود و شامل موارد زیر میخارجی به کشور وارد می

از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

قطعات یدکی قطعات منفصله و مواد ابزار و . 1 آالت و تجهیزات؛ ماشین .2 باشد، به کشور وارد شود؛

سود  .5؛ حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالیم تجاری و خدمات تخصصی. 0؛ اولیه، افزودنی و کمکی

قانون تشویق و ) سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت. 6؛ گذاری خارجیسهام قابل انتقال سرمایه

گذاری خارجی تعاریف متعددی از سرمایه .(2313شماره ، 3ی مادهفصل اول، گذاری، حمایت سرمایه

ها، گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتسرمایه :می شودشاره اوجود دارد که به تعدادی از آنها 

 گذاری خارجی عبارتسرمایه. در تعریفی دیگر، شودموسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می

ی منافع پایدار و دهندهاقتصادی بلندمدت بوده و نشانروابط  دربردارنده گذاری کهست از سرمایها

) شرکت مادر( بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر است  کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور

                                                           
1. Foreign Investment Promotion and promotion and protection act 
2. Investment 
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ست از ا گذاری خارجی عبارتسرمایههمچنین گفته شده است که  (.3188)احمدی کاشانی، 

 گذاریجود پس از اخذ مجوز سرمایهیا مو ی خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدیدبکارگیری سرمایه

گذاری باید به منظور گذاری، پذیرش سرمایهقانون تشویق و حمایت سرمایه 2که در ایران مطابق ماده 

 گیرد.عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات صورت 

ی یک کشور مستقیم در بازار کار و سرمایهگذاری مستقیم خارجی یعنی دخالت و اما سرمایه

خارجی از طریق وارد کردن سرمایه و یا ایجاد شرکت در آن کشور و یا سهیم شدن در یک شرکت 

سرمایه، موتور محرکه رشد و  گذار بتواند در آن شرکت تاثیر گذار باشد.موجود به حدی که سرمایه

گردد. به همین خاطر جذب تصادی محسوب میتوسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اق

-های تصمیمغدغهدترین های اقتصادی از جمله مهمی کافی به منظور تامین منابع مالی طرحسرمایه

سرمایه، ایجاد تواند منجر به گذاری مستقیم خارجی میسرمایه گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است.

اقتصاددانان توسعه  رشد اقتصادی در کشور میزبان گردد. اشتغال، تولید و صادرات و در نهایت موجب

ی های متفاوت سرمایهاند که در میان جریانهای بین المللی بر این عقیدهو مقامات رسمی سازمان

گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک منبع مالی قابل اعتماد برای کشورهای در خصوصی، سرمایه

گذاری مستقیم گذاری خارجی، نوع سرمایهمیان انواع سرمایه ازتواند به کار رود. حال توسعه می

خطرترین و مفیدترین نوع آن جوی کارآفرینان محلی قوی وارد کشور شوند کمخارجی که در جست

 رسد.به نظر می

ارایی بازار تواند رشد اقتصادی را از طریق سرریز دانش و تاثیرات کجریان سرمایه میاز نظر اسالم، 

گذاری خارجی مورد تایید از ثمرات سرمایه توان به عنوان نمونه به این سه موردمیدهد.  افزایش

 اشاره کرد: اسالم 

وری از نظر قرآن ، که این موضوع با موازین اسالمی تضادی ندارد. بهرهوری و رشدافزایش بهره. 3

 03ی شود که آیهموجب میگردد و کسب دارایی متعهدانه را و عترت موجب رشد و تعالی انسان می

انْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَاال وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ »ی توبه به این مورد اشاره دارد: سوره
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بدنی خود در همگی سبکبار و گرانبار کوچ کنید و با نیروی مالی و » «کُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَذَلِکُمْ خَیْرٌ لَ

 «راه خدا به جهاد پردازید. این برای شما بهتر است اگر بدانید.

به عنوان موتور محرکه اقتصاد که با تاکید اسالم بر کار بیشتر و دوری از بیکاری  ایجاد اشتغال. 2

فرمایند: )ترک التجاره ینقص العقل( در نفی بیکاری می )ع(امام جعفر صادق باشد.سازگار می

 .(30: 33ح  ه، 3340 ،لشیخ الحرالعاملیا) «کندکسب و کار عقل را کم می رهاکردن»

پیامبر  ی گسترش علم و دانش سازگار است.با نظر اسالم دربارهانتقال دانش فنی و فناوری ( 1

نش است که دارین مردم کسى ت)أَعلَمُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إِلى عِلمِهِ( دانا :فرمودند اکرم )ص(

 (.143، ح 131 :3 ج ،3131 ،ی شهری)ر خود بیفزاید دیگران را به دانش

گذاری مستقیم خارجی الزم است که مالحظات زیر که مد نظر اسالم باوجود ثمرات زیاد سرمایه

 :باشد مورد توجه قرار بگیردمی

فرمایند: )وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ می ی نفی سبیل که خداوند در قرآنطبق قاعده

هرگز خداوند برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط را باز نگذاشته و باز » (303 :نساء)سَبیالً( 

کند. مفهوم این قاعده این است که ی نفی سبیل بر عزت اسالمی تاکید میقاعده. «واهد نمودنخ

است و  شتهلط کفار بر مسلمین را باز نگذاگونه راه نفوذ و تسدر قوانین و شریعت اسالم هیچخداوند 

هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمین جایز 

ابط تجاری اگر رو»دارند: )ره( در تحریرالوسیله بیان میخمینی  بر اساس این اصل حضرت امام نیست.

شود. در اینجا با کفار موجب ترس بر حوزه اسالم شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می

-فرقی میان استیالء سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت

نفوس و بالد و اموال گردد موجب تسلط کفار بر شود و برقرار میهای اسالمی و دول بیگانه بسته می

هایی که بسته مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمان

شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند می

 :3ج  ،3173(، خمینی)ره) « باشد.ه وسیله مبارزه منفی هر چند ب ،چنانیبر ترک روابط سیاسی این
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گذاری در کشور ما که یک کشور اسالمی اهداف سیاسی دشمنان و سرمایه بهاز این رو باید  .(385

ی واردات کاالهای ی ما به دست بیگانگان نیفتد و زمینهباشد توجه شود تا مدیریت سرمایهمی

به عبارتی دیگر باید توجه شود که اقتصاد ای فراوان و بی ضابطه ایجاد نشود، ای و واسطهسرمایه

ی فوق باید به این نکته در راستای قاعده گذاران خارجی قرار نگیرد.ی سرمایهمیزبان تحت تاثیر اراده

 ،مقدم است، به عنوان نمونهخارجی گذاری توجه شود که اصالحات داخلی بر موضوع تقویت سرمایه

های باال و ورهای خارجی در بازار داخلی و اخذ بهرهیک بازار مالی ناکارآمد سبب دخالت کش

 ی نفی سبیل و سایر موازین اسالمی سازگاری ندارد.امتیازخواهی خواهد شدکه با قاعده

ها و به طور کلی از سوی دیگر با توجه به اهمیت اسالم به آثار توزیعی و زیست محیطی فعالیت

های مستقیم خارجی که آثار مثبت دارند دارای گذاریتوجه به آثارخارجی، گزینش بین سرمایه

اهمیت باالیی است. استفاده از محیط زیست و اعمال برخی اثرات بر آن، منحصر در افراد یا در یک 

روی ها تا پایان وجود بشر بر ی انسانزمان خاص نیست. بلکه منابع طبیعی زمین برای استفاده همه

خداوند همه آنچه در زمین است را ( »هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاًزمین آفریده شده است: )

هایی انتخاب شوند که کمترین گذاریاز همین رو باید سرمایه (.23ره: بق« )ها آفریدبرای شما انسان

 را بر محیط زیست داشته باشد. 3منفی آثار خارجی

شود این است که کشور ایران تا چه حد به یک کشور اسالمی از مطرح میباره سوالی که در این 

  شبیه است؟ مناسب و مطابق با قوانین اسالمی خارجی گذاریسرمایهنظر 

 ضرورت انجام تحقیق -5-9

ها و مداران، رسانهتوجه سیاستهای اخیر بسیار مورد گذاری مستقیم خارجی در سالسرمایه

ها، قرارگرفتن توان در شاخصعلمای علم اقتصاد قرار گرفته است. یکی از علل توجه به این امر را می

                                                           
ای که توسط تولید یا مصرف عبارت است از هزینه( (Negative externalityآثار خارجی منفی گفت توانمی. 1

 (.2432شود)مسکانل، فروشندگان و خریداران بدون جبران خسارت به اشخاص ثالث تحمیل می

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=29
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ها در عرصه اقتصاد و گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از معیارهای موفقیت دولتجذب سرمایه

گذاری مستقیم خارجی به عنوان سرمایه کرد. المللی اشارههای داخلی و بینحتی سیاست در حوزه

-های اقتصاد مدرن جهانی است. جریان روزافزون سرمایهیک عامل موثر بر جهانی شدن از ویژگی

های فراملیتی در اقتصاد هر دو دسته نقش و سهم بنگاه دهندهنشان ،گذاری مستقیم خارجی

های . جریان سرمایهباشدحال گذار می یافته و در حال توسعه و اقتصادهای درکشورهای توسعه

بیشتر  (.3: 3185است )زارع، بیش از دو برابر شده  3334خارجی در سطح جهان در خالل دهه 

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مطالعات صورت گرفته در این حوزه از تاثیر مثبت سرمایه

گذاری مستقیم خارجی ن موضوع، سرمایهحکایت دارد تا جایی که در قسمتی از ادبیات موجود در ای

 به عنوان کلید طالیی رشد و توسعه عنوان شده است. 

مطالعات انجام شده در  یا کمبود توان به فقدانترین دالیل ضرورت انجام این تحقیق میاز مهم

رشد اقتصادی با نگرش اسالمی و رویکرد گذاری مستقیم خارجی بر ثر سرمایهی بررسی ازمینه

 دینامیکی اشاره کرد. 

ی طوالنی حل مناقشات اتمی و لغو است که پس از یک دوره این بررسی به این دلیل نیز ضروری

کند. باتوجه به ورود به کشور را ایجاد می جهتگذاران خارجی ی الزم برای سرمایهانگیزه هاتحریم

-تأران خارجی برای ورود به بازار نوظهور ایران و همچنین با اعالم آمادگی هیگذاسرمایه زیاد یعالقه

ی پسا دوره»گذاری در ایران، صحبت از سرمایه جهتهای بازرگانی اقتصادی از کشورهای مختلف 

  اهمیت دارد. «مستقیم خارجیگذاری سرمایه»با  «تحریم

 و اهداف تحقیقفرضیات  -5-4

 :عبارتند ازهای این تحقیق فرضیه

افزایش  نمایی به صورت رشد اقتصادی زمان، در طیگذاری مستقیم خارجی سرمایه با افزایش .3

 یابد.می
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 خارجی به صورتذاری مستقیم گسرمایه دی در گذر زمان،ی باز بودن اقتصادرجهبا افزایش . 2

 یابد.افزایش مینمایی 

ترین مهم ،بر اساس این فرضیاتگذاری مستقیم خارجی، ر تحقیق نظر اسالم درباره سرمایهعالوه ب

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در جمهوری اسالمی ثیر سرمایهأاهداف این تحقیق بررسی ت

 باشد.می 3047ایران تا سال 

 کنندگان از نتیجه پایان نامههادو استف کاربردها، نوآوری -5-1

-ای بر مبنای بررسی اثر سرمایهدهد در ایران تاکنون مطالعهبررسی مطالعات انجام شده نشان می

در . گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با نگرش اسالمی و رویکرد دینامیکی انجام نگرفته است

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ثیرگذاری سرمایهأتالش است تا ت این راستا پژوهش حاضر در

که تقریبا یکی از  کند بینیپیش 3047را با یک رویکرد دینامیکی تا سال در جمهوری اسالمی ایران 

 باشد.سیستم دینامیکی در کشور میهای ارزیابی این مساله به روش گاماولین 

ی عوامل مهم گذاری مستقیم خارجی و همچنین بررسشناخت نظریه اسالم درباره سرمایه

این باره در کشور ثر درواقتصادی و انجام اقدامات مگذاری مستقیم خارجی و رشد ثیرگذار بر سرمایهأت

 عزیزمان از کاربردهای مهم این تحقیق است.

گذاران اصلی کشور مانند دولت دگان از نتیجه پایان نامه، سیاستکننبر این اساس، استفاده

 های مربوطه می باشند.انرایی، وزارت امور خارجه و سازممحترم، وزرات امور اقتصادی و دا

 روش تحقیق -5-1

های گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با روش سیستمبه بررسی اثر سرمایه پژوهش این

کند. این پژوهش از نظر روش بینی میپیش 3047سال تا  این تاثیر را و پردازدمی در ایران دینامیک

-های دینامیک میسازی دارای روش سیستمنظر مدلای و از ها دارای روش کتابخانهآوری دادهجمع

ی اطالعات مرتبط نظیر دهندههای آماری ارائههای مورد استفاده در این مطالعه از بانکباشد. داده
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است. در این مطالعه با استفاده از روش استخراج شده، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بانک جهانی

د برداشته اگامی در جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی در فضای اقتص های پویاسیستم

گذاری مستقیم خارجی ادی، نظر اسالم را درباره سرمایهای و اسنهمچنین با روش کتابخانه شود.می

 تحقیق می نماید. 

د در مدل زا، پویایی سیستم را از طریق تعامالت بین متغیرها و عوامل موجویک تئوری درون

را  ارد، پویایی متغیرهای مورد نظرقرار د 3ی متغیرهای برونزاتئوری که بر پایهکند. در مقابل، ایجاد می

 کندتشریح می اند،برآورد شدهدهد که در ارتباط با متغیرهایی که رفتار آنها توضیح می

الگوهای سیستمی عبارتند کاربرد عمده دو  بر اساس مقاله پایه این پژوهش، (.353: 2444)استرمن،

ی سیستم بینی عملکرد آیندهدرک چگونگی از سازوکارهای اساسی در کارکرد یک سیستم، پیش: از

بر  موثر های مهم داخلیاین روش نه تنها قادر به شناسایی سیاست ریزی استراتژیک.ا برنامهموجود ب

یز بر یکدیگر مورد توجه قرار ها را نتاثیرات متقابل این سیاست دتوان، بلکه میاسترشد اقتصادی 

باشند به دو های مدل که متغیرهای ورودی سیستم میداده ،به منظور طراحی مدل سیستمیهد. د

زا: تولید ناخالص متغیرهای درون -: الفشوندتقسیم میزا زا و برونمتغیرهای درون ی کلیدسته

وری، ی باز بودن تجاری، بهرهنرخ ارز، درجه گذاری مستقیم خارجی،داخلی، موجودی سرمایه، سرمایه

همچنین شامل زیر  ی انسانی، نرخ تورم.زا: جمعیت، صادرات، سرمایهمتغیرهای برون -ب واردات.

)نیروی کار و  ب( بخش اجتماعی؛ الف( بخش اقتصاد کالن باشد:هایی به شرح زیر می سیستم

 .گذاری داخلیایهد( بخش سرم، گذاری خارجیج( بخش سرمایه؛ جمعیت(

گذاری مستقیم خارجی، بدهی خارجی، سیستم متعلق به سرمایهزیر سازی شدهدر مدل شبیه

گذاری تولید ناخالص داخلی، سرمایه. باشندی باز بودن اقتصادی و نرخ ارز از عوامل موثر میدرجه

باشد. و این داخلی می گذاریمستقیم خارجی و باز بودن اقتصادی، از جمله متغیرهای موثر بر سرمایه

 و ی میزان وارداتداخلی و محاسبه از طریق تولید ناخالص باشد.متغیر بر رشد اقتصادی موثر می

                                                           
1. exogenous  variable 
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تولید ناخالص  مقایسه میزان صادرات و واردات و با شود.میمیزان صادرات میزان نرخ ارز تعیین 

ی باز بودن اقتصادی نرخ ارز و درجهسپس  محاسبه کرد.ی باز بودن اقتصادی را توان درجهداخلی می

کند و از این طریق بر رشد اقتصادی و تولید می تعیینگذاری مستقیم خارجی را ایهمیزان سرم

معلولی یهای علّحلقه .دهندتشکیل میی کلی را و در نهایت حلقه ،گذاردناخالص داخلی تاثیر می

صورت ه ب تواندثیر میأکنند. این تنیز مشخص میثیر آنها را أت ،چند متغیر ضمن بیان روابط دو یا

 (.3133)فرزین و همکاران،  مستقیم یا غیرمستقیم یا از طریق متغیرهای واسطه صورت پذیرد

 

 

 (.3133)فرزین و همکاران، معلولی -های علی( حلقه1-3شکل )
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 یجمع بند -5-7

 

در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی 

سرمایه، اشتغال، تولید و صادرات و در ایجاد تواند منجر به ذاری مستقیم خارجی میگسرمایه گردد.می

که تحقق این امور در این پژوهش مورد بررسی  نهایت موجب رشد اقتصادی در کشور میزبان گردد

-ی اقتصاد اسالمی که حذف نرخ بهره است، بر مدل تحقیق میو اثر یکی از شرایط اصلگیرد قرار می

چوب نظری در این فصل، کلیات پژوهش مشتمل بر بیان مسأله، اهداف، فرضیات، ضرورت و چارشود. 

در این راستا بر اساس متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار ونسیم انجام تحقیق مشخص گردید. 

 شود.ارائه می و پیشینه پژوهش مبانی نظریشود. در ادامه در فصل دوم می
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 فصل دوم
تحقیق مبانی نظری و پیشینه
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 مقدمه -2-5

گذاری مستقیم خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها در توجه به اهمیت ویژه سرمایه با

مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و محققان بسیاری به جهان معاصر تحقیقات و 

گذاری مستقیم اند. از طرفی رشد سریع سرمایهبررسی و تحلیل عوامل موثر در ایجاد آن پرداخته

گذاری مستقیم خارجی اهمیت بیشتری خارجی در جهان باعث شده است که مبانی نظری سرمایه

)سرمایه، دانش فنی و مدیریت( به  له امکان انتقال منابع تولیدأمسیابد. دلیل دیگر اهمیت این 

باشد. از نظر تئوریک تزریق گذاری مستقیم خارجی میکشورهای در حال توسعه از طریق سرمایه

که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه  شودقتصاد از این اعتقاد ناشی میسرمایه به ا

 دانند.می

شود. از دیرباز این شاخص همواره مورد هر کشور رشد اقتصادی هدف اساسی محسوب میبرای 

ریزان اقتصادی بوده است. پیداست که برای شناخت بهتر این متغیر باید به عوامل موثر بر توجه برنامه

بود با کم والًشود ولی کشورهای در حال توسعه معمآن پی برد. موتور رشد اقتصادی، سرمایه تلقی می

خارجی استفاده  ضراستقکه برای جبران آن از ا اندهمواره سعی نموده روند. از اینهست سرمایه مواجه

گذاری مستقیم خارجی به های ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایهولی به دلیل بحران ،نمایند

رو ست. از اینعنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح شده ا

های ریزیرشد و برنامه تواند ما را در رسیدن بهمیشناخت آن و بررسی اثر آن بر رشد اقتصادی 

 مناسب با آن یاری نماید. 

در هر پژوهشی یکی از ارکان اساسی مطالعه پیشینه موضوع مورد پژوهش و تحقیقات و منابع 

های نظری مربوط به موضوع و بررسی تکیه بر زمینهباشد. بدیهی است که پژوهشگر با مرتبط با آن می

تواند چارچوب کار خود را مشخص کرده و بر دانش خود بیافزاید. همچنین با های موجود میدانسته

مالحظات نکات قوت تحقیقات قبلی به تدوین یک طرح پژوهش جامع بپردازد. به منظور شناخت 

مطالعات بسیاری در خصوص اثر  پردازیم.می ای این فصلدر انته خألهای موجود به مرور برخی از آنها
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گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور میزبان انجام شده است که نتایج مبهم و سرمایه

-ی مزیتگذاری مستقیم خارجی به واسطهاند. بر اساس برخی مطالعات، سرمایهمعموال متناقض بوده

دهند که هیچ سرریز مثبتی برخی دیگر از مطالعات نشان می هایش اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.

گیرد. با این وجود، برخی گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان صورت نمیاز طریق سرمایه

های گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به ویژگیثیر سرمایهأمطالعات تصدیق نمودند که ت

باشد. بازارهای مالی توسعه یافته توسعه بازار مالی می ،ایطخاص کشورها بستگی دارد. یکی از این شر

اندازها و نظارت با انجام وظایف خود در مورد کاهش هزینه اطالع رسانی، تسهیل مبادالت، تجهیز پس

شوند. ناکارا بودن گذاری مستقیم خارجی میاستفاده بهتر از سرمایه بر مدیران باعث افزایش جذب و

گذاران خارجی در بازار مالی دخالت نموده و اقدام به اخذ شود که سرمایهب میبازارهای مالی موج

های دولتی، خدمات ارزان یا زمین ارزان را طلب نموده و های باال نمایند و امتیازات مالیاتی، کمکبهره

ات به تعدادی از مطالعادامه مبانی نظری این امتیازخواهی را بر اقتصاد داخلی تحمیل نمایند. در

 و خارجی انجام شده پرداخته خواهد شد.داخلی 

 های کلیدیتعاریف و واژه -2-2

گویند و متشکل از مالی های کل یک واحد اقتصادی را اییدار ،سرمایه به معنای وسیعسرمایه: 

 آید. است که از آن عایدی بدست می

 خارجیگذاری سرمایه -2-2-5

های خصوصی یا افراد حقیقی در کشورهایی خارج از گذاری که به وسیله شرکتنوع سرمایه هر

-شود. سرمایهبه دو صورت انجام میکه  شودگذاری خارجی نامیده میوطنشان انجام شود، سرمایه

 گذاری غیر مستقیم خارجی.گذاری مستقیم خارجی و سرمایه
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 گذاری مستقیم خارجیسرمایه -2-2-2

ی یک کشور خارجی از مستقیم در بازار کار و سرمایهجی یعنی دخالت گذاری مستقیم خارسرمایه

طریق وارد کردن سرمایه و یا ایجاد شرکت در آن کشور و یا سهیم شدن در یک شرکت موجود به 

گذاری سرمایه3الملل پولصندوق بین گذار باشد.ثیرأگذار بتواند در آن شرکت تیهحدی که سرما

مدت توسط گذاری که با هدف کسب منافع طوالنیرمایهکند: سمستقیم خارجی را اینگونه تعریف می

ی موثر در أگیرد و هدف از آن حق ریک شخصیت حقیقی یا حقوقی در یک اقتصاد معین صورت می

وسیله جریان هگذاری مستقیم خارجی معموال بباشد. بنابراین جریان سرمایهمدیریت شرکت می

که  ت یا توسعه یک تجارت استگذاری در یک صنعسرمایه از یک محل به محل دیگر به قصد سرمایه

گذاری خارجی سودی درازمدت متصور است. این معموال شامل انتقال تکنولوژی، در آن برای سرمایه

 شود.دهی منابع مدیریتی و دسترسی به بازار نیز میها، سازمانمهارت

 گذاری مستقیم خارجیدهنده سرمایهاجزای تشکیل -2-2-9

ه گذار خارجی در یک کشور خارج از وطن خود بسهامی: سهام شرکتی که سرمایهسرمایه  .3

 دست آورد.

عواید شرکت است که به عنوان سود قابل تقسیم توسط گذاری شده: عواید مجدد سرمایه. 2

 گذار بازگشت داده نشود.شرکت وابسته توزیع نشود یا به وطن سرمایه

مدت یا بلندمدت است که بین استقراض یا اعطای وام کوتاهالشرکتی: یا معامالت بین ها. وام1

 های وابسته وجود دارد.)شرکت مادر( و شرکت گذاران مستقیمسرمایه

                                                           
1. IMF 
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 ری مستقیم خارجی اگذانواع سرمایه -2-2-4

های خارجی از نظر حقوقی به شرکت گذاری مستقل: سرمایه3خارجی گذاری مستقلسرمایه -

ست در این قبیل چه از عنوان آن نیز پیداو چنان ،شودخارجی اطالق میخارجی با مالکیت صدرصد 

گذاران خارجی از هر جهت و سرمایه ،گذاران داخلی وجود نداردها جایی برای سرمایهگذاریسرمایه

های شرکتمستقل در اکثر کشورها معمول است، و  گذاریباشند. سرمایهدارای استقالل کامل می

های تحت قوانین تجاری کشور میزبان سیس شرکتأامور تجاری خود اقدام به تبزرگ برای گسترش 

 .نمایندمی

: در کشورهای در حال توسعه شکل تکامل 2های مختلط()شرکتهای مشترک ذاریگسرمایه -

-سرمایه . در اینباشدهای مشترک میگذاریهای خارجی به صورت سرمایهگذاریی سرمایهیافته

گذاران داخلی و از آن به تناسب بین سرمایه گذاری و منابع حاصلهای سرمایههزینهها، گذاری

 .(3133، پورمتقی و سیفیکوچک) گرددخارجی تقسیم می

 گذاری مستقیم خارجیعوامل موثر بر جذب سرمایه -2-9

 گذاری اقتصادیعوامل سیاست -2-9-5

ز و با ثبات در راستای ایجاد فضای باهای اقتصادی در کشور میزبان، گذاریسیاست هرگاه

گذاری مستقیم گذاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایهریسک سرمایهاقتصادی باشد، 

گذاری مستقیم های اقتصادی موثر بر جریان سرمایهیابد. سیاستخارجی به آن کشور افزایش می

 عباتند از:خارجی 

 باشند.خ تورم در کشور میعوامل موثر بر نر کنندهتعیینها این سیاست: سیاست پولی -الف

و سود خالص  هامیزان کاهش در ارزش دارایی ،تر باشدهرچه سطح تورم در کشور میزبان پایین

                                                           
. Independent foreign investment1 

. Joint ventures2 
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گذاری تقلیل یافته و به تبع آن جریان گذاری کمتر خواهد بود و در نتیجه ریسک سرمایهسرمایه

 یابد.ش میگذاری مستقیم خارجی افزایسرمایه

دهنده وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی است. در نشان: سیاست مالی -ب

از بانک مرکزی، شاهد بروز تورم در کشور صورت وجود کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض 

خارجی  گذاری مستقیمطورکه اشاره شد این امر اثر منفی بر جریان سرمایههمان .میزبان خواهیم بود

-گذار نیز اثر منفی بر جریان سرمایههای سرمایهدارد. به عالوه، وجود مالیات مضاعف بر درآمد شرکت

گذار مایل نیست در دو کشور مالیات طبیعی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد داشت.

تی منجر به کاهش های تولیدی و خدمابپردازد. همچنین باال بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت

گذاری مستقیم خارجی به رود سرمایهو با کاهش سطح بازدهی، ودرآمد آنان پس از کسر مالیات شده، 

 کشور کاهش خواهد یافت.

باشد. در دهنده وضعیت سیستم ارزی میهای ارزی نشانمجموعه سیاستسیاست ارزی:  -پ

شود و به فضای اقتصادی کشور ایجاد میصورتی که نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمینان بیشتری در 

گردد. همچنین وجود یک سیستم چند تر میگذاران خارجی سادهبرای سرمایهگیری تبع آن تصمیم

گذاران جهت دریافت ارز ارزان و کسب رانت به جای ارتقای سطح نرخی ارز موجب تالش سرمایه

 مستقیم خارجی دارد. گذاریشود که اثر منفی بر سرمایهوری میکارایی و بهره

های های گمرکی برای نهادهمعافیت و ر آزادی بازرگانی خارجیهرچقد: سیاست بازرگانی -ت

گذاری مستقیم گذاران خارجی بیشتر باشد، جریان سرمایهای مورد نیاز سرمایهای و سرمایهواسطه

 خارجی به کشور بیشتر خواهد بود.

 گیریبل دسترس، تعیین جهتاطالعات رسمی و قاشامل های ناظر بر مقررات: سیاست -ث

تر قدر اطالعات شفافهای انتقال سرمایه است. هردودیتهای خارجی و محجامعه به سمت سرمایه

هایشان بیشتر شده و این امر گذاران خارجی به ارزیابیاعتماد سرمایه ،تر باشدودسترسی به آن آسان
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و مقررات نگرش مردم کند. همچنین ه کشور تسهیل میگذاری مستقیم خارجی را بجریان سرمایه

 گذاری مستقیم خارجی دارد.حاکم بر جریان سرمایه، نقش بسزایی در جذب سرمایه

 گذاری مستقیم خارجیموثر بر جریان سرمایهاقتصادی عوامل ساختار  -2-9-2

گذاران خارجی تمایل تر باشد، سرمایههای اقتصادی یک کشور قویساختار و زیرساختقدر هر 

طور ترین عوامل ساختاری اقتصاد که بهگذاری مستقیم در آن کشور دارند. عمدهبیشتری به سرمایه

 اند از:گذاری مستقیم خارجی موثر است عبارتمستقیم بر جذب سرمایه

ماد ثبات تراز تجاری به مفهوم پایداری نظام تجاری بوده و در نتیجه اعتثبات تراز تجاری:  -الف

 نماید.گذاری جلب میگذاران خارجی را به سرمایهسرمایه

تر بوده و هنوز اشباع نشده باشد، گستردههرچقدر بازار کشوری : گستردگی )اندازه( بازار -ب

 شود.گذاری مستقیم خارجی به آن کشور تقویت میجریان سرمایه

مالی از طریق جریان ورود با کاهش بار بدهی خارجی کشور، امکان تامین بدهی خارجی:  -پ

 یابد.افزایش می سرمایه به آن کشور

تر باشد و تسهیالت بیشتر و با هرچه وضعیت نظام بانکی کشور قوی: ساختار تامین مالی -ت

ودارای سیستمی فاقد فساد و نظام بوروکراتیک باشد،  ،تری به مشتریان خود ارائه دهدشرایط آسان

 آورد.گذاران خارجی بیشتر فراهم میسرمایههای الزم را برای زمینه

-ها، بنادر، سیستمتر نظیر راهگستردههای اقتصادی ساختوجود زیر: سیسات زیربناییأت -ث

 باشند.گذاری مستقیم خارجی به کشور میهای ارتباطی، و... عوامل موثر در جذب سرمایه

شدن فرآیند تولید کاالها و خدمات تر با پیچیده: نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی -ج

-سرمایهرود. لذا کشورهایی در جذب در جهان، وجود نیروی کار غیرماهر دیگر مزیت به شمار نمی

 شند.اتر هستند که از نیروی کار آموزش دیده برخوردار بگذاری مستقیم خارجی موفق
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انی قوی که ه اطالع رسدر صورت وجود یک شبک: وجود شبکه اطالع رسانی گسترده -چ

گذاران قرار دهد، روز و دقیق را در خصوص نیروی کار، امتیازات و ... در اختیار سرمایهاطالعات به

 شود.گذاری مستقیم خارجی به کشور تقویت میانگیزه ورود سرمایه

 گذاری مستقیم خارجیموثر بر سرمایهعوامل تشویقی و حمایتی  -ح

مسلم نمایند. گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی  میبرخی از کشورها جهت جلب سرمایه

-گذاری میگذاران با تمایل بیشتری اقدام به سرمایهبیشتر باشد سرمایهاست که هرچه میزان امتیازها 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نمایند. در این ارتباط می

  .خارجی گذارهای سرمایه. معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت3

 .گذارانای به سرمایههای بیمه. اعطای پوشش2

گذار های سرمایههای مورد نیاز شرکتهای گمرکی در مورد واردات نهاده. اعطای معافیت1

  .خارجی

 انه در امر آموزش نیروی کار محلی.. اعطای یار0

  .گذاری. ایجاد مناطق آزاد برای سرمایه5

 .تر نظیر آب و برقعمومی ارزانخدمات . اعطای تسهیالت زیربنایی و 6

 .. تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیری از مصادره و ملی کردن آنها7

 عوامل جغرافیایی و سیاستی  -خ

 )وابسته به جغرافیای سیاسی( 3منظور از عوامل جغرافیایی، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی

و  موقعیت مکانی، اند از: وضعیت آب و هوا، جمعیت،برخی از عوامل ژئوپلیتیکی عبارت باشد.کشور می

وردار باشند تمایل المللی. هرچقدر عوامل فوق از موقعیت بهتری برخهای بیننحوه ارتباط با آب

 گذاری مستقیم افزایش پیدا خواهد کرد.خارجی به سرمایهگذاران سرمایه

                                                           
1. geopolitical 
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مواردی نظیر ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع  منظور از عوامل سیاستی

م است برای اینکه باشد. مسلّهای سیاسی در کشور میگیریحکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم

های مستقیم خارجی را جذب نماید در درجه اول باید از یک ثبات سیاسی کشوری بتواند سرمایه

 .(3-31: 3185)زارع، برخوردار باشد

  گذاری مستقیم خارجیآثار و پیامدهای مثبت سرمایه -2-4

 جذب سرمایه -2-4-5

گذاری مواجه هستند و نیاز به انداز، با کمبود سرمایهکشورهای جهان سوم به دلیل کمبود پس

گذاری مستقیم خارجی گذاری خارجی، سرمایهبهترین نوع سرمایه های خارجی دارند.جذب سرمایه

 است.

 انتقال تکنولوژی -2-4-2

های انتقال تکنولوژی و یا فناوری به عنوان فرآیندی که بر اساس آن علوم، فنون، مهارتها و توانایی

ها یا که متقاضی چنین دانش علمی و تحت اختیار شرکت یا کشور دارنده آن به شرکت یا کشوری

انتقال فناوری است، گذاری مستقیم خارجی کانال مهمی برای سرمایه یابد.هایی است انتقال میمهارت

 است، توجه به تعریف وسیع فناوری که نه تنها شامل مراحل و فرآیندهای علمی تولید بخصوص با

گذاری مستقیم خارجی اغلب شود. سرمایههای سازمانی، مدیریتی و بازاریابی نیز میبلکه شامل مهارت

های موجود در کشور میزبان همراه است. این انتشار انتشار فناوری بین بنگاهبا منافع ثانویه انتقال و 

ه استفاده از فناوری به وسیله بنگا است حساب شده و آگاهانه باشد، مثل وقتی که مجوزاوری ممکن فنّ

های فراملیتی در کشور میزبان، هیا وقتی که بر اثر حضور بنگا ،شودوابسته به بنگاه داخلی داده می

های رسد که فراتر از انتظار و خواسته بنگاههای داخلی نیز میمنافع ناشی از انتقال فناوری به بنگاه

 گویند.می 1فراملیتی است و به آن سرریز فناوری

                                                           
1. Technological spillover 
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گذاری مستقیم خارجی ممکن است سایر آثار ناخواسته افزایش کارایی را نیز به دنبال سرمایه

شوند به خاطر فشار رقابتی که از طرف های داخلی مجبور میبنگاهداشته باشد، مثل وقتی که رقبا و 

های فناوری خود را روزآمد کنند. های فراملیتی وجود دارد امکانات و قابلیتهای وابسته به بنگاهبنگاه

تواند منجر به انتشار بیشتر مهارت و دانش گذاری مستقیم خارجی میدر بسیاری از مواقع، سرمایه

های موجود گردد. اگرچه واردات کاالهای با فناوری باال همانند خرید فناوری ه سایر راهفنی نسبت ب

شوند، ولی المللی فناوری قلمداد میهای مهمی برای انتشار بینآن، روش مجوزخارجی و یا اخذ 

دهد. گذاری مستقیم خارجی در عمل سهم بیشتری از سرریز فناوری را به خود اختصاص میسرمایه

های خارجی به های داخلی در نتیجه ورود بنگاهوری بنگاهعنوان مثال، ممکن است فناوری و بهره به

های فنی ی کمکیعی و ارائهزهای جدید تولیدی و توها و روشبازار کشور میزبان و استفاده از فناوری

است بعداً در  کنندگان داخلی یا آموزش نیروی کار و مدیرانی که ممکنکنندگان و مصرفبه عرضه

 یابد.ارتقاء  ،های داخلی به کار گماشته شوندبنگاه

-گذاری ممکن است فعالیتهای فراملیتی در کشورهای میزبان سرمایهاز سوی دیگر، شعبات بنگاه

های های بنگاهتا ابداعات وخالقیت ،های تحقیق و توسعه خود را در داخل کشور میزبان انجام دهند

گذاری که سرمایهوجود در کشور میزبان منطبق کنند. به هرحال، واضح است مادر را با شرایط م

های های داخلی و خارجی منجر گشته و روشتر بنگاهتواند به تعامل گستردهمستقیم خارجی می

 های داخلی قرار دهد که از طریق تجارت عملی نیست. جدیدی را پیش روی بنگاه

های جدید ابداعی کشورهای توسعه، دستیابی به فناورییکی از اهداف عمده کشورهای در حال 

گذاری مستقیم گذاری خارجی است. سرمایههای چندملیتی از طریق جذب سرمایهپیشرفته و شرکت

گذار سرمایه شود، زیرا کهانتقال فناوری میهای مشترک منجر به خارجی از طریق ایجاد شرکت

کند، های قابل قبول را ارائه میشرکت معموال فناوری خارجی به علت مشارکت در مالکیت و مدیریت

های احتمالی حقوقی، ای و داخلی، حساسیتمنطقه آگاهی شرکای محل از اوضاع و همچنین به دلیل

 .(23: 3185)زارع،  شودکمینه میاقتصادی و سیاسی 
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 دانش مدیریت  -2-4-9

المللی دارند و با توجه به گ و بینی موسسات بزرهای چند ملیتی تجارب زیادی در ادارهشرکت

وجوی منافع پایدار و قدرت اعمال نظر گذار در جستگذاری مستقیم خارجی، سرمایهاینکه در سرمایه

گذاری مستقیم، شرکت دخیل است، بنابراین با جذب سرمایه بوده و مستقیما در ادارهدر مدیریت 

 میزبان منتقل خواهد شد.های چندملیتی در این خصوص به کشور شرکتب تجار

 رشد اشتغال و توسعه سرمایه انسانی -2-4-4

گذاری خارجی دارای اثرات متعدد بر اشتغال و توسعه نیروی انسانی است و این موضوع سرمایه

ها توسط دولت و نیز وضع مقررات برای استخدام تر طرح پیشنهادی این شرکتلزوم بررسی دقیق

سازد. اگر در یک کشور های آموزش کارگران را مطرح میملیتی و برنامههای فراکارکنان توسط شرکت

گذاری نیز وجود نداشته علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه اًدر حال توسعه، بیکاری عمدت

اندازی کارخانجات راه ستقیم خارجی و مشارکت جهتگذاری مباشد، در این صورت با ورود سرمایه

گذاری خارجی یابد. از سوی دیگر چنانچه سرمایهو و سطح اشتغال افزایش میمختلف، جذب نیر

 اثر آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود. گذاری داخلی باشد،جایگزین سرمایه

 دستیابی به بازارهای صادراتی -2-4-1

-یکی از ابزارهای کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به افزایش صادرات، استفاده از سرمایه

توانند تکنولوژی الزم جهت تولید محصوالت با کیفیت های فراملی میگذاری خارجی است. شرکت

صادراتی و تضمین عواملی چون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و اطالعات مربوط به بازارهای 

 صادراتی و دسترسی به آنها را به کشور میزبان بیاورند.
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 هاثیر مثبت در تراز پرداختأت -2-4-1

-های کشور میافزایش جریان ورود سرمایه به کشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداخت

یابد. بر عکس، خروج دهد. در این صورت حجم ذخایر افزایش میشود و آن را به سمت مازاد سوق می

فوری  آورد که اگر اصالحمردان به همراه میمدت را برای دولتسرمایه مسائل و مشکالت تعدیل کوتاه

 گردد.ها صورت نگیرد فرار سرمایه تشدید میدر تراز پرداخت

 افزایش درآمد مالیاتی دولت -2-4-7

افزاید. بنابراین می ورود سرمایه به میزان ثروت و همچنین به میزان درآمدهای ناشی از ثروت

الیات بر منافع با بستن م رسد کهیابد. به نظر میدریافتی توسط دولت افزایش می هایحجم مالیات

های توانند منابع مالی دولتی را برای پروژههای چندملیتی، کشورهای در حال توسعه بهتر میشرکت

 توسعه تجهیز کنند.

 توسعه صادرات و کاهش واردات -2-4-8

تولیدات افزایش یافته و ضمن  اندازی کارخانجات مختلف،گذاری خارجی و راهبا افزایش سرمایه

تواند مازاد تولید را به سایر کشورها شود، میشور به واردات آن کاالی خاص برطرف میاینکه نیاز ک

 صادر کند.

 افزایش نقدینگی و کارایی بازارهای سرمایه محلی -2-4-3

تواند به می د ودهگذاری مستقیم خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش میسرمایه

 شود ود بازار سرمایه میپول اضافی وار گذاران خارجی،با حضور سرمایهبهبود کارایی بازار کمک کند. 

یابد. از سوی دیگر با حضور فعال و مستمر حجم معامالت و قدرت نقدشوندگی بازار افزایش می

گذاران داخلی انگیزه و تمایل سرمایه شود وتر میجذابیت بازار سرمایه بیش گذاران خارجی،سرمایه



 
 

25 

یابد و این پدیده به صورت غیر مستقیم به افزایش ذاری در بازار سرمایه افزایش میگبرای سرمایه

  .(3133، پورمتقی و سیفیکوچک)شودنقدینگی بازار منجر می

 گذاری خارجیسایر مزایای سرمایه -2-4-51

دنبال آن الملل و به در اختیار داشتن سرمایه و توانایی سرشار مالی و دسترسی به بازارهای بین -

 وری باال.های مدیریتی جدید با بهرههای جدید تولید، روشورود فناوری و دانش فنی، روش

-محدودیتکار و منابع طبیعی( که به خاطر  )مانند نیروی بکارگیری سایر عوامل تولید -

 گرفتند.بدون عامل سرمایه مورد استفاده قرار نمی« 3ترکیب تولید»های

  .پذیرلی در نظام مالی کشور سرمایهگردش بیشتر منابع ما-

پذیر به دلیل بسط مناسبات تجاری و زنی و قدرت سیاسی کشور سرمایهافزایش قدرت چانه -

 گذاری با سایر کشورها.سرمایه

 .افزایش کیفیت کاالها و خدمات به دلیل افزایش رقابت -

 .های داخلافزایش تولید و اشتغال و کاهش قیمت -

 .وری نیروی کار کشور میزبان به دلیل افزایش سرمایهافزایش بهره -

 گذاری مستقیم خارجیابعاد نظری سرمایه -2-1

دهه متعدد از  های نظریدیدگاهآن، به گذاری خارجی و تصمیمات راجع در خصوص علل سرمایه

برای خود، برگزیدن مبنای فلسفی خاصی هرکدام از الگوهای مزبور با اند. به بعد شکل گرفته 3364

مستقیم خارجی را  گذاریعلل سرمایه بیشتری آثار و زوایایاز برآمدند تا  گام را فراتر نهاده و درصدد

تر شدند تر و کاملچیدهتحلیل نمایند. البته با گذشت زمان و طرح شرایط جدیدتر، الگوها پی شناخته و

-در جذب هرچه بیشتر این سرمایه گذاران اقتصادیتری برای سیاستمبنای نظری مناسب و توانستند

 ها فراهم نمایند.گذاری

                                                           
1. Production mix 
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  5های بازدهی متفاوتنظریه نرخ -2-1-5

های متفاوت سود حاصل در نتیجه وجود نرخ FDIاین فرض وجود داشت که  اًعمدت 3364تا دهه 

کشورهایی را جریان سرمایه  آید. بر اساس این فرض،وجود میه بالمللی از جریان سرمایه در سطح بین

اگرچه این فرضیه با الگوی اقدامات های باالی سود وجود داشته باشد. نوردد که در آنها نرخدر می

، همخوانی داشت و 3354در دهه گذاری در اروپا گذاری ایاالت متحده آمریکا با سرمایهسرمایه

دست آوردند، ولی این  هبسودهای باالیی را گذاری در اروپا سرمایههای چندملیتی آمریکا با شرکت

گذاری در داخل باال بودن نرخ سود حاصل از سرمایه با وجودکه ی بعد یعنی زمانیدهه فرضیه در

هاف یافت، قدرت تبیین خود را از دست داد )آمریکا در اروپا همچنان افزایش می FDIآمریکا، حجم 

 در بین صنایع، (. ضعف دیگر این فرضیه این است که با فرض وجود نرخی واحد از سود 3375، 2بائر

FDI گاه میان دو از سود و عواید، هیچدر آن صنایع اتفاق نخواهد افتاد و همچنین با فرض نرخی واحد

 اتفاق نخواهد افتاد. FDIکشور 

شود، بازدهی انتظاری است. بر اساس این ترین عامل که باید به آن توجه در انتقال سرمایه اصلی

گیرد، اگر های سودآورتر صورت میگذاری در فعالیتگونه که در داخل یک کشور، سرمایهنظریه، همان

باشد، سرمایه از کشور مهمان خارج و به کشور  0بازده انتظاری باالتر از کشور مهمان1در کشور میزبان

گذاری مستقیم همیالدی در جریان افزایش سرمای 3354اخر دهه آورد. این نظریه در اومیزبان روی می

به دلیل اینکه نرخ بازدهی در اروپا کمتر از آمریکا شد، نتوانست  3364ولی در دهه آمریکا رواج یافت، 

طور همزمان شاهد هجوابگوی تداوم این سرمایه باشد. این نظریه قادر نبود در مورد کشورهایی که ب

 (.35 :2440، 5)کهال اند اظهار نظر نمایدسرمایه بودهورود و خروج 

                                                           
Differential Rates of Return. 1 

2. Hufbauer 
3. Host country 
4. Home country 
5. Kehal 
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 نظریه اختالف نرخ بهره -2-1-2

داخلی و  های بهرهتفاوت نرخ ،ترین عامل انتقال سرمایه با فرض ثابت بودن سایر شرایطبدیهی 

با  کشور خارجی است. هرگاه نرخ بهره در یک کشور باالتر از نرخ بهره در کشور دیگر باشد، سرمایه به

ل نرخ بهره توان تابع تفاضیابد. بنابراین خالص جریان خروج سرمایه را مینرخ بهره باالتر انتقال می

. داخلی و خارجی دانست 𝑭 = 𝑭(𝒓𝒅 − 𝒓𝒇) 

 = rf نرخ بهره خارجی، = rd نرخ بهره داخلی،  = Fخالص جریان خروج سرمایه

که اگر نرخ بهره خارجی را ثابت فرض کنیم، خالص جریان خروج سرمایه با نرخ بهره طوری

ترین عواید نسبی است، لذا . باید توجه داشت که نرخ بهره جزء مهمخواهد داشت نفیمداخلی، رابطه 

که هرچه نرخ بهره باالتر باشد، بازدهی طوری. بستگی دارد گذاری به آنسرمایهبازدهی انتظاری 

 انتظاری باالتر خواهد بود.

 5نظریه چرخش محصول -2-1-9

( بر این امر تاکید 3366 0، ورنون3363 1، پوسنر3351 2)کوزنتس ی محصولهای چرخهفرضیه

ی حیات خود را برای چرخهکند، دارند که ابداعات به عنوان صادرات یک کشور پیشرفته ظهور می

ی بلوغ و پس از استاندارد شدن، کند، در طول دورهمی تر وارد بازارهای خارجیکسب وضعیت مطلوب

 (.38: 2440، 5کوین و شود )گالکوبه عنوان کاالی صادراتی از کشورهای در حال توسعه صادر می

-در این نظریه فرض بر این است که محصوالت تولیدی یک بنگاه از یک چرخه حیاتی پیروی می

آن کشور شود و پس از مدتی در ه عنوان نوآوری ظاهر میکند که در آن تولید مورد نظر در ابتدا ب

گردد. به می استاندارد منجر به تولید یک کاالی کامالً گیرد و در نهایتمورد رقابت شدید قرار می

ها در مقابل خطر از دست دادن بازار به فرآیند برداری رسید، بنگاهتدریج که محصول به مرحله بهره

                                                           
1. Producte cycle 
2. Kuznets 
3. Posner 
4. Vernon 
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-ی میخارجی به عنوان پوششی برای حفاظت و حمایت از حقوق مالکیتی روگذاری مستقیم سرمایه

کند. در توسعه یافت. ورنون چرخه محصول را در سه مرحله بیان می ونآورند. این نظریه توسط ورن

باشد، تولید به سایر ه بعدی که مرحله رشد میشود. در مرحلشور صنعتی انجام میابتدا فقط در یک ک

که در سایر  گیردکه تولیدکننده اصلی تصمیم میطوریشود. نیز منتقل میشورهای صنعتی ک

گذاری کند. در مرحله نهایی یا بلوغ، تولید تا حد زیادی واحدهای تولیدی در کشور خارج نیز سرمایه

سیس أشود. وقتی که نخستین واحد تولیدی در بازار داخلی تبه کشورهای در حال توسعه منتقل می

 شود. باظهور رقبای جدید، واحد تولید کننده اولیهخارجی به وسیله صادرات تامین میشود تقاضای 

پردازد و در صورت مساعد بودن شرایط، های خارجی مینوآور( به بررسی واحدهای تولیدی در مکان)

 (.334-247 :3366پذیرد )ورنون، ری مستقیم خارجی انجام میگذاسرمایه

 5نظریه فروش تولید وسهم بازار -2-1-4

و ریشه در تئوری  ،گذاری شده استبر طبق این نظریه که بر طبق مکتب نئوکالسیک پایه

گذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه مطلق بازار کشور میزبان ونقش نرخ رشد آن نئوکالسیک سرمایه

گذاری پیدا رجی، تمایل به سرمایهیک شرکت فراملیتی با فروش بیشتر در یک کشور خاتمرکز دارد. 

اگر  دهد.تر در کشور میزبان افزایش میطور مداوم حجم سرمایه خود را با فروش بیشه کند و بمی

های تولیدی به یک سهم قابل توجهی از فروش جهانی شرکت را تشکیل دهد، با انتقال فعالیتفروش 

 یابد. یکشور میزبان، امکانات شرکت در کشور میزبان افزایش م

گذاری کننده سرمایهعیینپردازان میزان فروش در کشور میزبان را به عنوان عامل تبرخی از نظریه

گذاری مستقیم خارجی یک شرکت فراملیتی دهند. به عبارت دیگر سرمایهخارجی مالک قرار می

-آگراوال در بررسی عوامل تعیین حجم تولید و سهم بازار در کشور میزبان است.تابعی از حجم فروش، 

داند اندازه بازار را به عنوان یکی از عناصر اصلی جذب در کشورهای میزبان می ،FDIی کننده

 (.723-771 :3384)آگراوال، 

                                                           
1. Sales, output and market share 
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FDI= f(S, O, M)  

 = M سهم بازار، =O میزان تولید، = S میزان فروش،  = FDI گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 5نظریه ایجاد تنوع در مجموعه دارایی -2-1-1

گذاری خارجی ارائه نموده که تئوری بازدهی مورد انتظار توضیح کافی و کامل از سرمایه از آنجا

اند. یک بنگاه یا یک موسسه برای انتخاب های جدیدتر بر نقش ریسک نیز متمرکز شدهاست، نظریه

های مختلف بازدهی مورد انتظار و هم ریسک هایهای مختلف موجود، هم نرخیک پروژه از پروژه

رسد همبستگی کامل بین دهد. از آنجا که به نظر نمیگذاری را مد نظر قرار میمربوط به سرمایه

هایی در تواند با انجام پروژهها در کشورهای مختلف وجود داشته باشد، یک بنگاه میریسک فعالیت

)میانگین ریسک قابل تحمل( خود را کاهش دهد.  ریگذابیش از یک کشور، مجموعه ریسک سرمایه

های در دارایی توان به عنوان ابزاری جهت ایجاد تنوعگذاری مستقیم خارجی را میهبنابراین سرمای

-پذیرفت. اگرچه این دیدگاه حرکت سرمایه را از کشوری به کشور دیگر توجیه مییک بنگاه اقتصادی 

مطالعات تجربی از قدرت تبیین این  .باشدر یک صنعت خاص نمیایه دگر تمرکز سرمکند، ولی توجیه

گذاری در مناطقی دارند که از های چندملیتی تمایل به سرمایهکاهند، چرا که شرکتتئوری می

-ها سرمایهبرای سبد دارایی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک همبستگی باالی عواید برخوردار باشند.

هایی که ضریب همبستگی منفی دارند، گذاری یا داراییریه سبد سرمایهگذاری است. بر اساس این نظ

 .(35 :2440کوین،  و الوکو)گ رساندمی کمینه)مخاطره( را به  ریسک

تر است، زیرا های بازدهی متفاوت قوینشان دادند که این نظریه از نظریه نرخ 1اگراوال و 2بائر هاف

دهد. از و خروج سرمایه در یک کشور را مد نظر قرار میبا در نظر گرفتن علل ریسک، جریان ورود 

گذاران ریسک جمله انتقادات اساسی دیگر بر این نظریه آن است که در یک بازار کامل سرمایه، سرمایه

                                                           
1. Portfolio assets Diversification 
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نه اینکه خود فعالیت مستقیم و  ،خود کاهش دهند سبد سهام را با متنوع کردن مجموعه سهام در

 متنوعی داشته باشند. 

 5نظریه درونی کردن -2-1-1

ظهور یافت. مبنای آن،  FDIسازی با عنوان تئوری درونی FDIای از ادبیات شاخه3374در دهه 

گیری سازمان های معامالتی در شکلکه اقدام به آزمون نقش هزینه( بود 3317) کاوزتئوری شرکت 

ی معامالت و چرا همه شوند؟ها ایجاد میز این بود که چرا شرکتی اصلی تئوری کاوکرد. دغدغهمی

های معامالتی از جمله وی پاسخ به این سواالت را در قالب هزینه دهد؟یک اقتصاد در بازار روی نمی

های امضاء و اجرای قراردادهای میان طرفین ی مذاکرات، هزینهی تعیین قیمت بازار، هزینههزینه

های معامالتی نیاز ر این مشکالت و کاهش هزینهبه زعم کاوز برای غلبه ب معامله مورد بحث قرار داد.

شود و به تبع به مدیریت منابع و معامالت داریم. زمانی که این امر اتفاق بیفتد، یک شرکت متولد می

ن آید. در چنیدست میه به جای بازار در درون بنگاه و سازمان ب اًآن منافع ناشی از اقدامات عمدت

 (.11: 2445، 2)جونزالیت در درون ساختار یک شرکت خواهیم بود سازی فعوضعیتی ما شاهد درونی

گذاری خارجی ناشی از جایگزین نمودن نقل و انتقاالت درونی توسط در این نظریه، وجود سرمایه

ی خود به عنوان روش باشد. این موضوع به نوبهها میها به جای نقل و انتقاالت بازار بین بنگاهبنگاه

تواند شود. از طرفی یک شرکت میای مطرح میهای واسطهبازارها در مورد نهادهاجتناب از نقایص 

دانش فنی و اختراعات خود را به واحدهای اقتصادی دیگر به فروش برساند. اما در مواقعی به صالح 

گذاری بلکه خود در آن کشور سرمایه مله به صورت بازاری استفاده نکند،این کشور است که از این معا

 د.کن

گذاری مستقیم خارجی بر این استدالل است که در صورت وجود کردن سرمایهنظریه درونی

شود. بر این اساس، هویت و موجودیت انتقاالت درونی استفاده میهای معامالتی بازاری، از ههزین

                                                           
1. Internalization 
2. Jones 
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گردد که تالش برای رسیدن به کارایی و نه کوشش و اذعان میشود، به کلی مجزا میشرکت از بازار 

 ای به بازارهای خارجی است.سود، انگیزه اصلی سرازیر شدن منابع سرمایه سازیبیشینهبرای 

. استایفا نموده  3374یدر دهه FDI نقشی پراهمیت در توسعه تئوری FDIسازی تئوری درونی

چه در  FDIکه از پاسخ به این سوال ، FDIپیدایش در ضمن پاسخ به علل  با وجود این، این تئوری

نیز  FDI «موقعیتی»های بعدی به ابعاد خاطر تئوری به ایند. باشدهد ناتوان میهایی روی مینمکا

های چند ملیتی برای های شرکتسازی تنها به انگیزههای درونیاند. به عبارت دیگر تئوریپرداخته

شود که اعث میب ، و ایناصر اقتصاد کالن کشور میزبان اشاره داردحضور در خارج بدون تاکید بر عن

باشد. از سوی دیگر،  FDIتا اینکه یک تئوری مربوط به  ،یک تئوری کلی باقی بماند این رویکرد

رویکردهای  برای ایجاد یک رویکرد پویا بایدچرا که سازی یک رویکرد پویا نیست، درونی رویکرد

اند با المللی تمرکز یافتهمختلف را که بر پویایی و عدم تعادل در سطوح بنگاه، بازار و رقابت بین

بایستی موضوعات  FDIبه زعم باکلی در یک رویکرد پویا به (. 661 :3334، 3یکلیکدیگر ادغام کرد )با

فرهنگ مشارکتی و تحول  های تجاری،المللی، همکاری و شبکهجدید همچون مخاطرات مشترک بین

  (.18 :3180ساختاری مورد لحاظ قرار گیرد )شیخ االسالمی، 

 نظریه سازمان صنعتی -2-1-7

با سرمایه مستقیم در یک قالب و سبد سهام ی برای نخستین بار مشاهده کرد که سرمایه 2هایمر

ده آمریکا بزرگترین شود. از نظر هایمر ایاالت متحمشابه یکدیگر به یک مفهوم بکار گرفته می

است و این امر داللت بر وجود تفاوت میان این  سبد سهامکننده ترین واردو عمده FDIی کنندهصادر

های به این نتیجه رسید که وجود شرکت 3376 سال دروی  باشد.گذاری میدو شکل از سرمایه

کند های فراملیتی کمک میچندملیتی به علت وجود بازارهای ناقص است. نقایص ساختاری به شرکت

-صرفه ،و توزیع تولید در چند نقطه لیتیکه قدرت بازار را افزایش دهد. در نتیجه با ایجاد شرکت فرام
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های توزیع، تنوع بخشی به محصول و مزایای اعتباری های ناشی از مقیاس، مزایای دانش، شبکهجویی

های فراملیتی، جایگزین نمودن بازار رکتهای معامالتی برای شآید. از سوی دیگر هزینهپدید می

 نماید.داخلی به جای بازار خارجی را سودآور می

 یین برخی موارد، این فرضیهی سازمان صنعتی هایمر در تبتوان نسبی فرضیه با وجود

کند که چرا داشتن از جمله انتقادات آن است که این نظریه بیان نمیرسد. کننده به نظر نمیمتقاعد

ها به اشکال و شرکت ،کندگذاری خارجی نمود پیدا میمزایا و قدرت رقابت به شکل سرمایهبرخی 

 و کنند )گالکوام نمیهای داخلی اقده شرکتهای مخصوصشان بدیگر مانند صادرات یا فروش مهارت

 (.37 :2440کوین، 

 نظریه واکنش انحصارات چند جانبه -2-1-8

-سرمایه جذب مبناست که در یک محیط چند انحصاری، بر این (3371)3بوکرنایکر استدالل 

های اصلی در آن صنعت به شود که در سایر بنگاهگذاری مستقیم خارجی توسط یک بنگاه موجب می

« واکنش انحصار چندجانبه» ان در بازار، دست به واکنش بزنند. نایکر بوکر نظریه منظور حفظ سهمش

در ایجاد و جذب بازارهای خارجی به رقابت و همچشمی با ها را مطرح کرد تا نشان دهد چرا بنگاه

گریزی پردازند. مدل اولیه خود را بر پایه سه جزء انحصار چند جانبه، نااطمینانی و ریسکیکدیگر می

های فراملیتی آمریکا، شاخص وی با استفاده از اطالعات مربوط به تعداد زیادی از شرکت بنا نمود.

های تابع، دامنه ورود شرکتعت را محاسبه نمود. این شاخص نشان داد که تمرکز ورود به هر صن

گیری کرد که شاخص تمرکز ورود به صنعت همبستگی دارای تمرکز زمانی است و همچنین نتیجه

مثبت با شاخص تمرکز صنعت در آمریکا دارد که حاکی از آن است که افزایش تمرکز صنعتی موجب 

های فراملیتی و مخارج تحقیق و توسعه آنها تنوع محصول شرکت گردد و باافزایش واکنش می

 همبستگی منفی دارد.

                                                           
1. Knicker, Boker, F.T (1973) 
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گذاری خارجی به سرمایهمنجر گذاری اولیه که از انتقادات وارده بر این نظریه عدم تبیین سرمایه

گذاری خارجی یکی از که سرمایهشود باشد. در ضمن در این نظریه در نظر گرفته نمیشود، میمی

 د روش ارائه خدمات به بازار خارجی است، نه فقط یک روش منحصر به فرد. چن

 5نظریه مناطق پولی -2-1-3

-تری برخوردار است، بیشتر به سرمایههایی که کشورشان از پول قویبر طبق این نظریه شرکت

های شرکتاحتمال اینکه  2به دلیل مساله ریسک ارزیکنند و همچنین گذاری خارجی تمایل پیدا می

های یک کشور با زیرا شرکت گذاری کند کمتر است،یهخارجی در داخل کشوری با پول قوی سرما

 .شی از نوسانات ارزی مصون بدارندتوانند خود را از ریسک ارزی ناپول قوی بهتر می

 9نظریه نقدینگی -2-1-51

ملیتی اهای فرشرکتگذاری های نقدی داخلی و مخارج سرمایهبر طبق این نظریه بین جریان

گذاری رابطه مثبتی وجود دارد. یعنی اینکه هرچه بازارهای مالی کشور بهتر عمل نماید، امکان سرمایه

ی هایابد زیرا هزینه وجوه داخلی کمتر از خارجی است. البته ممکن است شرکتخارجی افزایش می

 المللی کوچک و بزرگ رفتار متفاوتی داشته باشند.بین

 ند.شوشان تامین مالی مینشدهسود تقسیم ، باهای تابعشرکت دهد که( نشان می3384)آگراوال

نشده و ذخائر  سودهای توزیع های تابع،ترین منبع مالی برای گسترش فعالیت شرکتطوری که مهم

ازار ویژه در کشورهای در حال توسعه که از بازارهای مالی و بهله بأباشد. این مساستهالک سرمایه می

 تر نسبت به کشورهای توسعه یافته برخوردارند، اعتبار بیشتری دارد.سرمایه نامناسب

                                                           
1. Currency Area 
2. Foreign Exchange Risk 
3. Liquidity 
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 5نظریه کوجیما -2-1-55

گذاری کیونی کوجیما طی مطالعات متعددی که انجام داد به توضیح تفاوت الگوهای سرمایه

در بسط تجارت  هامستقیم خارجی آمریکا و ژاپن در کشورهای در حال توسعه و پیامد این تفاوت

گذاری مستقیم خارجی به عنوان ابزاری جهت انتقال الملل پرداخت. بر اساس فرضیات او سرمایهبین

ی او دو نوع باشد. به عقیدهبه کشور میزبان می أهای مدیریتی از کشور مبدسرمایه، تکنولوژی و مهارت

. 2گیری تجاریم خارجی با سمتمستقیگذاری سرمایه. 3 گذاری مستقیم خارجی وجود دارد:سرمایه

 .1گیری ضد تجاریسمتبا گذاری مستقیم خارجی سرمایه. 2

ات و افزایش عرضه صادرات واردارجی منجر به افزایش تقاضا برای گذاری مستقیم خاگر سرمایه

افتد که در کشور گذاری در صنایعی اتفاق میو این نوع سرمایهگیری تجاری است، سمت گردد، دارای

-نسبی است و این امر تجارت بین دو کشور میهمان و میزبان را شتاب می مزیتمیهمان دارای عدم 

 گردد.گردد، در نتیجه باعث افزایش رفاه میبخشد و منجر به افزایش بازسازی صنعتی هردو کشور می

گذاری دارای دد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش واردات و صادرات نگراگر سرمایه

همان یکه کشور م در کشور میزبان در صنایعی است گذاریتجاری است. این سرمایهگیری ضدسمت

ت در جهت مخالف مزیت یابد و صنعالمل کاهش میدر آن مزیت نسبی دارد. بنابراین تجارت بین

و در نهایت منجر به کاهش رفاه هر دو کشور میهمان و میزبان  ،شودجارت بازسازی مینسبی در ت

 گردد.می

گذاری ضد های آمریکایی غالبا با جایگزینی واردات کشور میزبان و سرمایهبه نظر کوجیما شرکت

گیری تجاری است. با سمت گذاری مستقیم ژاپناند. ولی سرمایهگیری تجاری اقدام نمودهسمت

گذاری خود را سرمایه ،ها به دلیل عدم برخورداری از مزیت در منابع طبیعیژاپنیاین است که دلیلش 

گردد. اند که باعث مازاد کاالهای صادراتی و تقاضا برای واردات میدر این نوع منابع متمرکز کرده

                                                           
1. Kojima Hypothesis 
2. Trade oriented 
3. Anti trade oriented 
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های مختلف در اقتصاد خود، در های بزرگ آمریکایی، به دلیل برخورداری از مزیتعکس شرکترب

  .3نمایدات را جایگزین میردکنند که واگذاری میی سرمایهصنایع

 نظریه فرار از مالیات -2-1-52

باشد. به اران در نقل و انتقال سرمایه بین کشورها میذگمالیات از جمله عوامل مورد نظر سرمایه

تا  ،توجه دارندگذاری بعد از کسر مالیات گذاران بیشتر به درآمد حاصل از سرمایهاین دلیل که سرمایه

گذاری در درآمد مطلق. اگر مالیات بر درآمد در کشوری باال باشد، انتقال سرمایه به آن کشور و سرمایه

های ر از مالیاتکاهش خواهد یافت. طبق این نظریه به دلیل فرا ،آن محل حتی اگر بازدهی باال باشد

-گذاری خارجی صورت مین سرمایههای مالیاتی در کشور میزباهمان و معافیتسنگین در کشور می

گذاران ث تشویق سرمایهتواند باعیکی از عواملی است که می سیاست مالیاتی در کشور میزبان، گیرد.

 ،های مختلفگذاری در بخشسرمایههای توجه به اولویت تواند باکشور میزبان میگردد. از این رو 

ها و بخشودگی مالیات معافیت گذاری خارجی،سرمایهبرای جذب  گذاری و سقف درآمد،زمان سرمایه

 کند.را وضع می

                                                           
با این نظریه  تواند در ارتباطگذاری مشترک شرکت سایپا و سیتروئن فرانسه در صنعت خودروسازی میسرمایه. 1

گیری است. یک اصل عمومی در صنعت خودرو وجود دارد که برای باشد، که با لغو تحریم این همکاری در حال شکل

ترین محل تولید به آن ریان آن بازار را در نظر گرفت و نزدیکتامین نیازهای یک بازار الزم است که انتظارات مشت

بازاری که قرار است فروش در آنجا انجام شود، بهترین مکان برای در نظر گرفتن پایگاه تولید آن بازار است. در این 

است و ایران  سازی، کیفیت و ارتقای خدمات پس از فروش تاکید کردهگذاری، دولت همواره بر صادرات، داخلیسرمایه

سال اول با  5درصد محصوالت این شرکت مشترک برای  14قطب صادراتی در نظر گرفته شده است. طبق قرارداد 

ای وجود دارد. خط بندی شدهشود و برای ارتقای فناوری در کشور نیز برنامه زمانمسئولیت طرف فرانسوی صادر می

سال آینده به مرور خودروهای جدید با خودروهای فعلی  5 تولید این شرکت مشترک در سایپا کاشان است که در

 جایگزین خواهند شد. 
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 عوامل تولید ارزان قیمت -2-1-59

ها و استفاده از صنایع سرمایه و گرانی یافته به دلیل مکانیزه بودن فعالیتدر کشورهای توسعه

بیکاری  معیت زیاد،نیروی کار، هزینه تولید نهایی باالست. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل ج

شود. از طرفی به دلیل فراون و درآمدهای پایین و به ویژه کمبود سرمایه از صنایع کاربر استفاده می

باشد. بنابراین تر میتک محصول بودن این کشورها قیمت برخی مواد اولیه در این کشورها پایین

-مانند نیروی کار ارزان استفاده می اتیری در کشور میزبان از امکانگذاهای فراملیتی با سرمایهشرکت

 دهند.نماید و هزینه تولید نهایی خود را کاهش می

 های داخلیتغییرات قیمت -2-1-54

های ثباتی محیط اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل سیاستنرخ باالی تورم اغلب به عنوان بی

اطمینان به آینده را به دنبال دارد. از انداز و عدم شود که کاهش پسکالن اقتصادی در نظر گرفته می

ها را های داخلی شده و ترکیب بهینه داراییها باعث کاهش ارزش داراییطرفی افزایش دائمی قیمت

دهد. بنابراین نرخ باالی تورم به دلیل اینکه باعث افزایش ریسک های خارجی تغییر میبه نفع دارایی

باعث خروج سرمایه  ،شودها میت منتقل شده توسط قیمتهای بلندمدت و اختالل در اطالعاپروژه

 شود.می

 بار بدهی خارجی -2-1-51

توانند با تکمیل بر خالف نظر اقتصادانان توسعه که معتقد بودند کشورهای در حال توسعه می

اندازهای داخلی خود از طریق استفاده از استقراض خارجی به رشد و توسعه اقتصادی برسند، پس

گذاری و همچنین بر رشد اقتصادی دارد. زیرا نسبت بار باالی های خارجی اثری منفی بر سرمایهبدهی

)نسبت بازپرداخت اصل و فرع بدهی به تولید ناخالص داخلی( منابع کمتری را برای  بدهی خارجی

 دهد و اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد که موجب کند شدن وروداستفاده داخل در دسترس قرار می
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بین  2و ایراندوست3شود. به دلیل اینکه از دیدگاه برخی اقتصاددانان نظیر اریکسونسرمایه به کشور می

 گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی رابطه دوسویه وجود دارد. ورود سرمایه

 های مختلفگذاری مستقیم خارجی از دیدگاهسرمایه -2-1

 برخی نظرات موافق -2-1-5

گذاری هفق سرمایامو نظرات: گذاریانداز و سرمایهپرکردن شکاف پسی نظریه -الف

. پذیردتحلیل نئوکالسیکی که در تبیین رشد اقتصادی انجام شده است صورت میمستقیم خارجی از 

به عنوان روشی جهت پرنمودن شکاف میان عرضه و تولید داخلی، گذاری خصوصی خارجی سرمایه

های مدیریتی و سطح قابل قبول منابع الزم برای درآمدهای و مهارتگذاری، انداز و سرمایهپس

-انداز و سرمایهشکاف پس»شود. تحلیل دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می

 گیرد.دومار صورت می-از طریق مدل انتزاعی رشد هارود« گذاری

𝑔یبه واسطه معادله (g)رشد محصولو نرخ  (s)انداز ارتباط میان نرخ پساین مدل نشانگر  =
𝑠

𝑘
  

درصد  6در سطح  (g)اگر نرخ رشد سالیانه محصول ملی سرمایه به تولید ملی است(. نسبت k)است 

انداز سالیانه مورد نیاز برای درصدباشد، نرخ پس 2مورد نظر باشد و نسبت سرمایه به تولید نیز معادل 

.درصد با 32درصدی باید  0رشد تامین شدن  ( 𝑠 = 𝑔 × 𝑘) توان تجهیز نمود اندازی که میگر پسا

درصد خواهد بود.  2انداز معادل باشد، آنگاه شکاف پس (GDP)درصد تولید ناخالص داخلی 34مثالً 

رشد  ی به رشد مورد نظررا از منابع خارجی تامین نمود، دستیاب شکافاین  صورتی که بتواندر 

گذاری مستقیم خارجی یکی از سرمایه دیدگاه مزبور،پذیر خواهد بود. بنابراین براساس امکان اقتصادی

های خارجی و عدم توانایی بازپرداخت این های پرنمودن این شکاف است که باتوجه به بحران بدهیراه

 .گرفته استمورد توجه کشورهای جهان سوم قرار، بدهکار جهان ا توسط بسیاری از کشورهایهبدهی

                                                           
1. Ericsson 
2. Irandoust 
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کننده سرمایه هستند، اما ممکن است از طریق های فراملیتی فراهمباوجود آنکه شرکت نقد:

گذاری مجدد بخش عمده ای های تولید خاص و انحصاری با دولت میزبان، قصور در سرمایهنامهموافقت

-و تحمیل هزینه تر به پس اندازاخلی برای گروه های با میل پاییناز سود سرمایه، ایجاد درآمدهای د

 اندازهای میزبان موجبات کاهش شدید پسهای سود باالتر بر سرمایه استقراض شده توسط دولت

 داخلی را فراهم سازند.

گذاری مستقیم خارجی در سرمایهنقش  موضوع دوم مورد بحث،: منابع مالی خارجی -ب

آن بخشی که از خالص ) یافتهگذاری شده( و تحققر)هدفمنابع ارزی مورد نظکردن شکاف میان پر

عنوان شکاف هآید( است. این بحث بهای عمومی خارجی بدست میهای صادرات بعالوه کمکدریافت

تواند بخشی از ی خصوصی خارجی نه تنها میارزهای خارجی یا تجاری معروف است. ورود سرمایه

ها را از ن کسری تراز پرداختها را کاهش دهد، بلکه در طول زماکسری حساب جاری در تراز پرداخت

 های فراملیتی جریان مثبت درآمد صادراتی پدید آید. برد. به شرط آنکه بر اثر فعالیت شرکتبین می

اگرچه ممکن است تاثیر اولیه شرکت های فراملیتی، بهبود وضعیت ارزی کشور میزبان را به  نقد:

جاری و هم در  کشور مورد نظر هم در حسابهای ارزی اما در بلندمدت دریافت همراه داشته باشد،

های جاری ممکن است هم در اثر واردات قابل توجه یابد. تغییر منفی حسابمیسرمایه کاهش  حساب

 حق انحصارات، ،ای و هم در حساب سرمایه بر اثر برگشت منابع، سودهاای و سرمایهکاالهای واسطه

 پذیرد.به سرزمین اصل صورت  و...های مدیریتی هزینه

باشد، گذاری مستقیم خارجی قابل تامین شدن میشکاف سومی که توسط سرمایه درآمد: -پ

یافته مالیاتی است. استنباط دولت و درآمدهای تحققی گذاری شدهشکاف میان درآمد مالیاتی هدف

آنها، های فراملیتی و مشارکت مالی در عملیات عمومی بر این است که با وضع مالیات بر سود شرکت

 های عمرانی توانایی بیشتری خواهند داشت.ها در تجهیز منابع عمومی برای پروژهدولت
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ها، در تامین درآمدهای های چندملیتی در قالب مالیات بر شرکتبا وجود آنکه شرکت نقد:

ای کمتر از درآمدی است که در طور قابل مالحظهنمایند، اما این مشارکت بهعمومی مشارکت می

 .شودهای فراملیتی میای عاید شرکتهای تعرفهگذاری و حمایتهای سرمایهه انحصار، دریافتنتیج

ست به طور کامل و هاشکاف چهارم که همان شکاف مدیریت، تکنولوژی و مهارت :مدیریت -ت

شود. عالوه بر مزایای فوق های خصوصی خارجی پر میها و بنگاهیا بخشی به وسیله عملیات شرکت

پذیر اجازه های کشور سرمایهخارجی، به شرکتگذار پذیر، دسترسی به سرمایهایهیک کشور سرم برای

ا ر 1را به حداقل رسانده و ارزش شرکت2خود را بهینه نموده، هزینه سرمایه3دهد که ساختار سرمایهمی

 بیشینه نماید.

-وسیله شرکتکه به های فنی، تکنولوژی و ارتباطات خارجیعواملی چون مدیریت، مهارت نقد:

ها درکشورهای ی این مهارتگیرد، ممکن است اثر اندکی بر توسعههای فراملیتی در دسترس قرار می

های فراملیتی بر ها به دلیل تسلط شرکتمیزبان داشته باشد. همچنین امکان دارد که این پیشرفت

کشور میزبان بدست  سیسأتازه ت هاینمودن شرکت به در از میدان داخلی، در مقابل هزینه بازارهای

، های خاصش فنی و آموزشنهای اقتصادی، داایجاد وابستگی و این معایب را هم داشته باشد: آید.

-گذاری مجدد و اجتناب از انتقال تکنولوژی، روشاجتناب از سرمایهتشدید مهاجرت از روستا به شهر، 

ل در موقع خروج ارز و ایجاد نوسانات در ، کافی نبودن حجم پوهاها و مهارتهای جدید، آموزش

 .(3182نجار زاده و ملکی، )قیمت ارز در جریان ورود و خروج ناگهانی منابع مالی

پردازد، در ادامه به گذاری مستقیم خارجی بر رشد میاز آنجا که این پژوهش به تاثیر سرمایه

 بعضی مبانی نظری مطرح در رشد اقتصادی اشاره می شود.

                                                           
1. capital structure 
2. cost of capital 
3. market value 
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 تعریف رشد اقتصادی -2-7

 بلندمدت افزایش رشد،. شودمی گفته رشد زمانی، معین دوره یک طی متغیّر هر یکمّ تغییر به

 اقتصادی رشد واقع در. است جمعیت نیازهای تأمین جهت کل عرضه افزایش منظوربه تولید ظرفیت

 زیربنایی تغییرات با معموال یا و جمعیّت افزایش با موارد اغلب در که است تولید مداوم رشد گربیان

 رشد کهآن مگر نیافته، سامان تاریخ طول در اقتصادی نظام هیچ که داشت اظهار توانمی .است همراه

به عبارت دیگر  .باشد آن اهداف از بیشتر، تولید برای آن اقتصادی هایبخش تمام آبادانی و اقتصادی

که ناشی از نحنی امکانات تولید به سمت بیرون همراه است انتقال مرشد اقتصادی با توان گفت می

 یا سرانه تولید واقعی تولید واقعی ی منابع تولید، بهبود کیفیت تکنولوژی. یا افزایشافزایش در عرضه

گیری درصد تغییرات در تعریف دیگری رشد اقتصادی عبارت است از اندازه .(2432 ،1مسکانل)باشدمی

 (.152: 2431، 2وارد و  بگ داخلی در سال )تولید ناخالص در 

 عوامل رشد اقتصادی -2-8

 شود: عوامل اقتصادی و غیراقتصادی.می مشخص عامل نوع دو کمکبه اقتصادی رشد روند

 :از عبارتند رشد اقتصادی عوامل اقتصادی؛ عوامل .3

 در باید اقتصادی رشد برای البته. است ضروری امری فراوان، طبیعی منابع وجودطبیعی؛  منابع

 منابع اتالف میزان تا گیرد قرار نظر مدّ  نیز منابع این از صحیح و مطلوب استفاده سرشار، منابع کنار

 .شود طوالنیمنابع  از استفاده دوره وکمینه شود، 

. است تولید روند در مجدّد تولید قابل فیزیکی عوامل ذخیره معنی به سرمایه؛ سرمایه تمرکز

 اثر تقاضا بر سرمایه تمرکز سو، یک از. است اقتصادی رشد روند در کلیدی عامل یک سرمایه، تمرکز

 تمرکز دلیل، همینبه. خواهدکرد ایجاد تولید ییکارا آتی، تولید برای دیگر، سوی از و گذاردمی

                                                           
1. McConnell 
2. begg & Ward 
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 مقابله جمعیّت افزایش با بتواند که طوری ملّی، تولید افزایش برای آن روند کردن شتابان و سرمایه

 .است الزم کند،

 نوآوری از ناشی و تولید هایروش تحوّل با پیوند در تکنولوژیک تغییرات تکنولوژیک؛ هایپیشرفت

 بازدهی کار، وریبهره افزایش سبب تکنولوژی تغییرات. است تولید در نوین هایروش از استفاده و

 .شودمی تولید عوامل سایر و سرمایه

 به تولید دهیسازمان. دارد اقتصادی رشد جریان در مهمی نقش تولید، دهیسازمان تولید؛ سازمان

 سرمایه) تولید عوامل کمکبه که است؛ اقتصادی هایفعالیّت در تولید عوامل از استفاده حداکثر معنی

 .دهدمی افزایش را اآنه بازدهی و آیدمی ،(کار و

 این. شودمی کار نیروی بازدهی افزایش سبب کار، تقسیم و تخصیص تولید؛ مقیاس و کار تقسیم

 .انجامدمی کشور صنعتی توسعه به و شده زیاد مقیاس در تولید سبب له،أمس

 مدرن بخش به کشاورزی سنّتی جامعه از انتقال گرنمایان زیربنایی تغییرات زیربنایی؛ تغییرات

 و موجود اجتماعی تفکر طرز موجود، اجتماعی نهادهای از رشد به رو انتقال شامل کهاست  صنعت

 افزایش کار، نیروی زیاد بازدهی اشتغال، هایفرصت افزایش سبب تغییراتی چنین. است انگیزه ایجاد

 .شودمی تولید نحوه در بهبود و جدید طبیعی منابع از بیشتر استفاده سرمایه، تمرکز

 :از عبارتند عوامل این رشد؛ اقتصادی غیر عوامل.2

 تأثیربی اقتصادی رشد بر فرهنگ و عرف نهاد، ها،ارزش اجتماعی، تفکر شیوه اجتماعی؛ عوامل

 .نیستند

 تنها اقتصادی رشد البته. است مدرن اقتصادی رشد در مهم عامل یک انسانی، نیروی انسانی؛ عامل

 .دارد بستگی نیز آن کارآیی به بلکهندارد،  انسانی نیروهای میزان و هااندازه به بستگی

 اقتصادی نوین رشد در مهمی نقش نیز تشکیالتی و سیاسی عوامل تشکیالتی؛ و سیاسی عوامل

 سیاسی، ثبات دلیلبه حدّی تا هلند، و فرانسه ژاپن، آمریکا، غربی، آلمان بریتانیا، اقتصادی رشد. دارند

 .است بعد به نوزدهم قرن از کشورها این قوی اداری تشکیالت و بوروکراسی
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 اقتصادی رشد آثار -2-3

 :است جوامع مطلوب زیر دالیلبه اقتصادی رشد امروزه

 که نحویبه پدیدآورده؛ مردم از زیادی شمار مصرف و آسایش معاش، وضعیت در آشکاری بهبود -

بیشتری  مادی کاالهای و پوشاک، زندگی، وسایل تغذیه، از مردم گذشته، با مقایسه در اکنون

 .برخوردارند

 نوع و شغل انتخاب برای کودکان و زنان برای ویژهبه انسان انتخاب محدوده افزایش باعث رشد، -

 .شودمی هاارزش پذیرش و زندگی

 در و نیازبی جسمی فرسایطاقت کارهای انجام از نفر هامیلیون شودمی سبب وریانّف پیشرفت -

 .گیرد قرار بشر نسبی تسلّط در طبیعت و شده جوییصرفه هاانسان وقت

 از مختلف علوم زمینه در خالقیّت و ابتکار قوه کارگیریبه و استعدادها شکوفایی موجب رشد -

 سبب و شده مربوطه نهادهای تشکیل و اقتصادی و سیاسی اجتماعی، روابط سازماندهی در جمله

 .گرددمی سیاسی هایصحنه در عمومی مشارکت با همراه قانون، حاکمیت

 که شده کوچکی یدهکده منزله به جهان که نحویبه جهانی؛ فزاینده و مثبت متقابل وابستگی -

 بلندمدت اقتصادی رشد از شوند،می مطلع آن از دنیا تمام بیفتد، اتفاق دورافتاده نقطه یک در هرچه

 .شودناشی می

)کفشگرجلودار،  یابدمی افزایش المللبین عرصه در و داخل در کشور نظامیسیاسی قدرت -

3131). 

 نگاه اسالم -2-51

گذاری خارجی از برخی امتیازات مصوب سرمایه مندیگذاری داخلی، امکان بهرههمانند سرمایه

گذار داخلی و خارجی متفاوت باشند( و در نهایت بین سرمایه وجود دارد )ممکن است این امتیازات

خارجی به  گذارمتعارف، سرمایهگذاری توان گفت در یک سرمایهشود. میسود آنها مشمول مالیات می
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گرفته تا منابع طبیعی،  گذار داخلی از امکانات کشور میزبان از بازار مصرفمکمل سرمایه عنوان

    .نمایدبرداری میبهره

اهداف جامعه  مغایرتی با اسالم وتواند ری خارجی، به خودی خود نمیگذاسرمایه استفاده از

یک کشور با  یا بخش خصوصیگذاری خارجی دولت در سرمایه که ، به این دلیلاسالمی داشته باشد

را مطالبه کند، در  سود و... سرمایه از کشور میزبان، سرمایه، بهره،که بابت و بدون اینسرمایه خود 

های تواند براساس قوانین در زمینهگذاری میاین سرمایه کند.گذاری میدیگری سرمایهقلمرو کشور 

 کشورهای در حال توسعه ضرورتاً اً با وجود این، رشد و توسعه کشورها خصوص باشد. شدهمعین هدایت

گذاری خارجی نیست. کشورهای توسعه یافته کنونی نیز از الگوی واحدی در سرمایه وابسته به

 اند.زمینه تبعیت نکرده این

رشد اقتصادی را از تواند جریان سرمایه میاز نظر اسالم، طور که در فصل اول اشاره شد؛ همان

ثمرات  ترینمهمتوان به عنوان نمونه به طریق سرریز دانش و تاثیرات کارایی بازار افزایش دهد. می

 اشاره کرد: گذاری خارجی مورد تایید اسالم سرمایه

گردد و وری از نظر قرآن و عترت موجب رشد و تعالی انسان میبهرهد: وری و رشافزایش بهره. 3

انْفِرُوا »ی توبه به این مورد اشاره دارد: سوره 03ی شود که آیهمتعهدانه را موجب میکسب دارایی 

همگی »« لَمُونَخِفَافًا وَ ثِقَاال وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْ

یروی مالی و بدنی خود در راه خدا به جهاد پردازید. این برای شما سبکبار و گرانبار کوچ کنید و با ن

 «بهتر است اگر بدانید.

یافتگی در هر کشور، رشد اقتصادی مستمر و کنترل های توسعهاز دیدگاه اسالم یکی از شاخصه

خداوند متعال  گردد.بودن سیستم اقتصادی در آن کشور برمی نرخ تورم است که این امر به سالم

(. یکی از اهداف 332داند )نحل، آیه های بارز جامعه اسالمی مینیت و رشد اقتصادی را از شاخصهام

اقتصادی جامعه اسالمی قدرت اقتصادی است، بر خالف تصور برخی که تحت تاثیر مکاتب انحرافی، 

و رشد کنند، خداوند متعالی امنیت، توانایی جامعه دینی را به ترک دنیا و مواهب الهی متهم می
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ی اسالمی و در مقابل فقر و نا امنی را نتیجه عصیان و کفران های بارز جامعهاقتصادی را از شاخصه

 داند.  می

به عنوان موتور محرکه اقتصاد که با تاکید اسالم بر کار بیشتر و دوری از بیکاری  ایجاد اشتغال. 2

فرمایند: )ترک التجاره ینقص العقل( در نفی بیکاری می )ع(امام جعفر صادقباشد. سازگار می

-ایجاد اشتغال از ثمره .(30: 33، ح )الشیخ الحرالعاملی «.کندرهاکردن کسب و کار عقل را کم می»

اشتغال که باعث کاهش  باشد. ایجادگذاری مستقیم خارجی و مورد تایید اسالم میهای مهم سرمایه

 باشد. میبه عنوان موتور محرکه اقتصاد شود، دنبال آن کاهش فقر می بیکاری و به

. کمک به فقرزدایی: با توجه به دو ثمر باال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد رشد و 1

سالم فقر ااشتغال در فقرزدایی موثر است، و در صورت اجرای صحیح با تعالیم اسالمی منافات ندارد. 

 ناتوانی برآورده ساختن قر عبارت است ازاسالم ف. از نظر داندمادی را یک پدیده غیرطبیعی می

از نظر اسالم فقر آثار منفی زیادی از جمله پریشانی، عامل زیاد شدن خطا و گناه، . یانسانهای نیاز

ای انزو»ترین آنها ی پشت آدمی و ... که مهمترین مرگ، کلید بدبختی، نومیدی، شکنندهبزرگ

 می باشد.« محیطی و انزوای دینی

المقل »فرمایند: باره میدانند و در اینتایج منفی فقر میعلی)ع( انزوای محیطی را یکی از ن امام

الفقیر فی الموطن »( و 3483)نهج البالغه:  «نادار در شهر خود غریب است» «بلدته فی غریب

(. پس هنگامی که انسان فقیر، 11: 3178تمیمی آمدی، « )فقیر در میهن خود حقیر است» «ممتهن

-های یاد شده، منزوی باشد، و هیچ وزن یا آبرویی در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و برنامهر میداند

ریزی نداشته باشد و به جایی برسد که آرزوی مرگ کند، چنین کسی اگر در میان خانواده خویش 

ه گابماند، چنان است که گویی وجود ندارد؛ و اگر از چشم ایشان بیفتد چنان است که گویی هیچ

 نبوده است؛ پس او در وطن غریب است، و ...

باشد که بیانگر آن است که فقر به دین یکی دیگر از پیامدهای منفی فقر می« انزوای دینی»

های شک و سستی آسیب رسانده و سبب سستی معتقداتش شده است. چنین انسانی به پرتگاه
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 ی دست یک فرد گمراهیاد یا بازیچهشود و در این هنگام به صورت شکار یک صاعتقادی کشانده می

اگر فقر از »فرمایند: اند و میپیامبر)ص( نیز در روایتی فقر را نکوهیده و از آن بدگویی کرده آید.در می

 (.048-043: 0، ج3185)حکیمی، «شوددری وارد شود ایمان از دری دیگر خارج می

بر با توجه به آثار منفی فقر، اسالم به دنبال رفاهی است که فقر را از بین ببرد و عزت به بار آورد، 

جامعه و حکومت الزم است به منظور ایجاد کردن یک جامعه سالم با فقر به عنوان یک تهدید 

اری و گذاری مستقیم خارجی موجب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاگر سرمایه .مقابله کنند اجتماعی

 کاهش فقر شود با نظرات اسالم در این باره هماهنگ است.

پیامبر  ی گسترش علم و دانش سازگار است.با نظر اسالم دربارهانتقال دانش فنی و فناوری  .0

رین مردم کسى است که دانش تالنّاسِ إِلى عِلمِهِ( دانا)أَعلَمُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ  :فرمودند اکرم )ص(

 (.143، ح  131: 3ه، ج 3340 ،ی شهری)ر را به دانش خود بیفزایددیگران 

گذاری مستقیم خارجی کانال مهمی برای انتقال دانش و فناوری است، مراجعه به منابع سرمایه

ارض عنماید که فرهنگ اسالمی نه تنها با پیشبرد فکر و تکنولوژی در تآشکار می اصیل اسالمی کامالً

تواند بزرگترین و باالترین نقش را در این زمینه زمین رخ داد، میآنچه در مغربنیست، بلکه همانند 

لْعِلْمُ یَحْرُسُکَ وَأنْتَ تَحْرُسُ الْمالَ، وَالْمالُ تَنْقُصُهُ ا»فرمایند: در این باره می« ع»امام علی  ایفا کند.

دانش تورا »(.008: 1ج ، 3183، حکیمی...« )یَزوُلُ بِزَوالِهِ. النَّفَقَةُ، وَالْعِلمُ یَزْکُو عَلَى الْإنفاقِ، وَصَنیِعُ الْمالِ 

دهد و علم با انفاق کردن کند، و مال را تو باید نگهبانی کنی. مال را خرج کردن کاهش مینگهبانی می

 شود.کند، و احسان مالی با تمام شدن آن تمام می) آموختن( افزایش پیدا می

 پیامبر اکرم)ص( دارد و آن را فریضه و تکلیف الهی برای همگان اسالم بر کسب دانش تاکید فراوان

همچنین  )طلب علم بر هر مسلمانی واجب است(.«طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه»: فرمود

)مجلسی،  )علم را بجویید، هرچند در چین باشد(«اطلبو العلم و لو بالصین»: فرمود پیامبر اکرم)ص(

بینیم که رشد ظر از نتایج مادی و اقتصادی، با مالحظه آیات و روایات میو صرف ن (377: 3ج ،3175

معه اسالمی و تعالی علمی از نظر اسالم مطلوبیت ذاتی داشته، امری مقدس و ارزشمند است. افراد جا
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کارگیری آخرین دستاوردهای علمی روز پیشتاز باشند، زیرا رشد علمی جامعه باید در فراگیری و ب

شود و در نتیجه پیمودن فرآیند رشد و توسعه نیروهای انسانی کارآمد و با کفایت میباعث پرورش 

مین این هدف أاقتصادی جامعه تسریع خواهد شد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اگر در راستای ت

 باشد بسیار ارزشمند است.

که مالحظات زیر گذاری مستقیم خارجی الزم است وجود ثمرات زیاد سرمایه با :قابل توجه قیود

 :باشد مورد توجه قرار بگیردکه مد نظر اسالم می

فرمایند: )وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی می ی نفی سبیل که خداوند در قرآنطبق قاعده. 3

 هرگز خداوند برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط را باز نگذاشته و باز»الْمُؤْمِنینَ سَبیالً( 

نکرده و  ای را برای کافران بر مؤمنان تشریعآیه خداوند کمترین سلطهاین بر اساس . «نخواهد نمود

 هرگونه پیمان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی را که موجب سلطه کافران و وابستگی مسلمانان گردد

 (.383-334 :3ج، 3177 بجنوردی،)و باطل شمرده است حرام

جامعه اسالمی  وظیفه جنبه ایجابی آن بیانگر آیه نفی سبیل بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است:

های وابستگی است و جنبه سلبی آن ناظر به و حاکمان آن در حفظ استقالل و از میان برداشتن زمینه

بر (. 185-044 :3130شکوری، ) نفی سلطه بیگانگان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی مسلمانان است

ای شرعًا گاه در هیچ زمینهکه به معنای نفی ابد است کافران هیچ« لن»اساس مفاد حرف نفی 

های گوناگون توانند بر مسلمانان مسلّط شوند و نفی سبیل بر همه روابط خارجی در زمینهنمی

ار باشد و با آن فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی حاکمیت دارد و همه روابط باید بر این پایه استو

گذاری مستقیم با لحاظ این اصل مهم یعنی عدم سرمایه (.12_125: 3130شکوری، ) ارزیابی گردد

 .تواند مفید باشدسلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور می

کند. مفهوم این قاعده این است که خداوند در ی نفی سبیل بر عزت اسالمی تاکید میقاعده

است و هرگونه راه  شتهگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذاهیچقوانین و شریعت اسالم 

http://lib.eshia.ir/13009/1/189/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87
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از  تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمین جایز نیست.

باشد گذاری در کشور ما که یک کشور اسالمی میبه اهداف سیاسی دشمنان و سرمایهاین رو باید 

ای و ی واردات کاالهای سرمایهی ما به دست بیگانگان نیفتد و زمینها مدیریت سرمایهتوجه شود ت

ای فراوان و بی ضابطه ایجاد نشود، به عبارتی دیگر باید توجه شود که اقتصاد میزبان تحت تاثیر واسطه

توجه شود که ی فوق باید به این نکته در راستای قاعده گذاران خارجی قرار نگیرد.ی سرمایهاراده

یک بازار مالی  ،مقدم است، به عنوان  نمونهخارجی گذاری اصالحات داخلی بر موضوع تقویت سرمایه

های باال و امتیازخواهی خواهد ناکارآمد سبب دخالت کشورهای خارجی در بازار داخلی و اخذ بهره

 ی نفی سبیل و سایر موازین اسالمی سازگاری ندارد.شدکه با قاعده

بر استقالل و عزت جامعه اسالمی تاکید فراوان دارد که قاعدتا اگر در این فعالیت، اسالم 

های کافی نگریگذاران آیندهسرمایههای الزم لحاظ گردد و در خصوص فعالیت ها و ظرافتحساسیت

رای تواند از طریق فوایدی که ببلکه می، عزت جامعه نیست شود، نه تنها این فعالیت مغایر استقالل و

بیند، بر سطح تولید و اشتغال آن بیفزاید و در نتیجه از طریق افزایش رفاه می اقتصاد میزبان تدارک

 رتقای سطح زندگی آنان مؤثر باشد.ا مردم در

باشد که استقالل و عزت جامعه در  ایها و عملکردها به گونهگذاریدر نظام اسالمی باید سیاست

ای هم به تثبیت و تحکیم گردد، بلکه هیچ خدشه و سیاسی نه تنهاهای اجتماعی، اقتصادی همه عرصه

گذاری خارجی با این توان گفت که استفاده از سرمایهکلی نمی آن وارد نیاید، اما به صورت یک گزاره

اقتصادی کشور و چگونگی استفاده ، گرچه عدم ساختار مناسب اجتماعیدارد اصول منافات

شود، می طی که نوعا همراه با ورود سرمایه و خروج آن از کشور مطرحهای خارجی و شرایسرمایه از

دار سازد. البته اگر به درستی رشد و توسعه ممکن است استقالل و عزت جامعه اسالمی را خدشه

آورد، ضروری بدانیم، گاهی اسالمی را فراهم می اقتصادی را که خود موجبات استقالل و عزت جامعه

کافی داخلی، استفاده از منابع خارجی را مطلوب بدانیم. در  دم وجود منابع مالیبه دلیل عممکن است 

بررسی نمود، اثرات کوتاه  گذار را به دقتو ضمنی مورد نظر سرمایه این صورت باید شرایط صریح
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به قبول را در نظر گرفت و با شناخت دقیق از تبعات مثبت و منفی آن، نسبت  مدت و بلند مدت آن

 .اقدام کرد )پایگاه حوزه( آنیا رد 

ها و به طور کلی از سوی دیگر با توجه به اهمیت اسالم به آثار توزیعی و زیست محیطی فعالیت. 2     

های مستقیم خارجی که آثار مثبت دارند دارای گذاری، گزینش بین سرمایه3توجه به آثارخارجی

اثرات بر آن، منحصر در افراد یا در یک اهمیت باالیی است. استفاده از محیط زیست و اعمال برخی 

ها تا پایان وجود بشر بر روی  ی انسانزمان خاص نیست. بلکه منابع طبیعی زمین برای استفاده همه

خداوند همه آنچه در زمین است را ( »هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاًزمین آفریده شده است: )

شوند که کمترین  هایی انتخابگذاریاز همین رو باید سرمایه (.23ره: بق« )ها آفریدبرای شما انسان

 را بر محیط زیست داشته باشد. اثر منفی

خارجی و با رعایت سایر قوانین کشور پذیرش  گذاریتشویق و حمایت سرمایهبر اساس قانون 

تولیدی بر اساس ضوابط زیر صورت  گذاری خارجی باید به منظور عمران و آبادی و فعالیتسرمایه

های شغلی و ولیدات، افزایش فرصتموجب رشد اقتصادی، ارتقاء فناوری، ارتقاء کیفیت ت -پذیرد: الف

موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخالل در  -افزایش صادرات شود. ب

قانون تشویق و حمایت ) های خارجی نشودگذاریاقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه

مطابق قانون تشویق و حمایت شود که مالحظه می (.2، فصل دوم، ماده 3184گذاری خارجی، سرمایه

های مستقیم که آثار مثبت دارند دارای اهمیت گذاریگزینش بین سرمایهنیز  گذاری خارجیسرمایه

. باتوجه به اهمیت اسالم به آثار ، و در این میان به محیط زیست هم توجه شده استباالیی است

محیطی به عنوان یک عامل مهم  اثرات زیستگونه ها، پیامدهای اینتوزیعی و زیست محیطی فعالیت

های بلندمدت جوامع از اهمیت بسیاری برخوردار است. اهتمام ریزیدر عدالت بین نسلی و برنامه

که اسالم به محیط زیست و مسئولیت در برابر همه مخلوقات از جمله حیوانات و گیاهان امری است 

ها از محیط زیست و . بنابراین استفاه افراد یا دولتبه سادگی توسط آیات و روایات قابل برداشت است

                                                           
1. Externalities. 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=29
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=29
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های ها از جمله نسلهرگونه دخل و تصرف مستقیم در آن که موجب پایمال شدن حقوق دیگر انسان

 آینده شود مجاز نیست. 

گیرد قاعده الضرر که در استنباط احکام مورد استناد فقها قرار می کی از قواعد بسیار مهم فقهیی

است. مضمون این قاعده آن است که  به معنای نهی از ضرر رساندن« الضرر و ال ضرار» است. جمله

ضرر در اسالم مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسالم نفی شده است. آثار خارجی منفی 

باشد. بنابراین امری اجتماعی و حکومتی بوده و اجازه ممانعت از ایجاد ضرر بر عهده دولت اسالمی می

گذاری مستقیم خارجی اگر موجب ضرر رساندن به محیط زیست شود ، سرمایهنیز از دیدگاه این قاعده

 .باشدمجاز نمی

 و ربا نرخ بهره بحثی درباره -2-55

باشد. گذاری، تشکیل سرمایه و اقتصاد کالن میسیاست ترین ابزارهایمهم متغیر نرخ بهره یکی از

دهد که اقتصاد اسالمی عدم وجود ربا در آن است، تجربیات اخیر نشان میهای یکی از بارزترین ویژگی

پذیر است. ولی بر خالف تمام دستورهای کاهش شدید نرخ بهره و حتی به صفر رساندن آن امکان

سفانه در برخی از ممالک أ، متشرع مقدس اسالم، دستاوردهای علمی و تجربیات کشورهای پیشرفته

نرخ بهره بسیار باال است. در دین مبین اسالم، مشابه با دیگر ادیان الهی،  اسالمی از جمله ایران،

ها سفارش شده است که از رباخواری منبعث از دستورهای وحی، مکرر از سوی بزرگان دین، به انسان

 توان به آیات و روایات زیر اشاره کرد:بپرهیزند، از جمله می

 أُعِدَّتْ الَّتِی النَّارَ وَاتَّقُوا تُفْلِحُونَ  لَعَلَّکُمْ   َ اللّه وَاتَّقُوا مُضَاعَفَةً  أَضْعَافا الرِّبَا تَأْکُلُوا الَ  آمَنُوا الَّذِینَ یَاأَیُّهَا» -

 تقوای نخورید. برابر چند را پول( )سود ربا مومنان ای «تُرْحَمُونَ  لَعَلَّکُمْ  وَالرَّسُولَ  َاللّه وَأَطِیعُوا لِلْکَافِرِینَ

 او فرستاده و خدا و بپرهیزید شده، آماده کافران برای که آتشی از شوید. رستگار تا باشید هداشت الهی

   (.313 و 314 عمران: )آل شوید رحمت مشمول تا کنید اطاعت را
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 و کندمی نابود را ربا خداوند «أَثِیمٍ کَفَّارٍ کُلَّ یُحِبُّ الَ  وَاللّهُ الصَّدَقَاتِ وَیُرْبِی الرِّبَا اللّهُ یَمْحَقُ » -

 (.276 )بقره: داردنمی دوست را گنهکار و ناسپاس انسان هیچ خداوند و دهدمی افزایش را صدقات

گیری از نظریات علمی در خصوص کاهش مداوم نرخ امروزه، اقتصادهای پیشرفته در جهت بهره

ژاپن صفر شده  نرخ بهره اسمی در برخی کشورهای پیشرفته از جملهکوشند. در حال حاضر بهره می

. به اعتقاد بسیاری ای بهره اسمی هستندهکشورهای اروپایی مرتب در حال کاهش نرخ و است. آمریکا

کننده متغیرهای کالنی از جمله اشتغال های اقتصادی و تعیینترین شاخصاز دانشمندان، بهره از مهم

ها و بیکاری افزایش قیمت ای که در پی افزایش نرخ بهره، سطح عمومیها است؛ به گونهو قیمت

جاست که همه مسووالن اقتصادی کشور تمام تالش خود را از نظر اسالم بسیار بخواهند یافت. 

ای که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم از جنبه مصروف مبارزه با افزایش نرخ بهره کنند. پدیده

آن امکان دارد. چنین تالشی بدون  علمی و نظری آثار زیانبار آن بررسی شده و به لحاظ تجربی حذف

 .(3183بخشی و کلباسی، ) تردید چهره واقعی اقتصاد اسالمی را بهتر نمایان خواهد ساخت

در بحث سناریوسازی، این پژوهش در میان عوامل مختلفی که در اقتصاد اسالمی مورد اهمیت 

گذرای مستقیم بهره را در سرمایهر صفر شدن نرخ قراردارد، تمرکز خود را بر نرخ بهره نهاده و تاثی

 خارجی و رشد اقتصادی تحقیق خواهد کرد.

 مرور مطالعات داخلی -2-52    

گذاری مستقیم خارجی در در تحقیقی به بررسی اثرگذاری سرمایه، (3131) محمدی و نارویی

پژوهش با تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی پرداختند. در این 

های متنوع توسعه مالی به بررسی رابطه بین شاخص (GMM) استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها

های کشور منتخب اسالمی طی سال 25گذاری مستقیم خارجی در و رشد اقتصادی با لحاظ سرمایه

قیم گذاری مستپرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تعامل بین سرمایه 2432-3334

 های توسعه مالی بازارمحور، باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.خارجی و شاخص
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گذاری خارجی و رشد ای به بررسی اثر متقابل سرمایهدر مطالعه ،(3131) ناعلیزاده و همکار

)مدل ی همزمانمعادله 5پرداختند، مدل مورد مطالعه به صورت   D8اقتصادی در کشورهای عضو

ی ناخالص صادرات و واردات را بر رشد ، انباشت سرمایهFDIاثر متغیرهایی همچون  همزمان(معادالت 

کند. سایر متغیرهای مورد استفاده نیز شامل نرخ ارز رسمی، نرخ رشد گیری میاقتصادی اندازه

 ی مثبت وباشد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطهدستمزدها، تعداد نیروی کار و نقدینگی می

 ی مورد بررسی است.گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در نمونهمعنادار بین سرمایه

گذاری ی بین سرمایهای به بررسی رابطه(، در مطالعه3131) عراقی و سلیمی شندیخلیلی 

مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی پرداختند و به این نتیجه 

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد باال که از اثر سرمایه رسیدند که

توان باشد و میسطح توسعه مالی باالتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می

-یگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی منتیجه گرفت که توسعه مالی باعث افزایش تاثیر سرمایه

 شود.

گذاری ی انسانی در اثربخشی سرمایهای به بررسی نقش سرمایه(، در مقاله3131) نگهداری

ی خلیج فارس از جمله ایران پرداختند. نتایج نشان مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه

ناداری بر ی فیزیکی اثر مثبت و معگذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش سرمایهدهد که سرمایهمی

اما در مقابل بر سرمایه انسانی اثر منفی داشته است. به عبارت  ،رشد اقتصادی این کشورها داشته

ی خلیج فارس امکان انتقال ی انسانی در کشورهای حوزهدیگر، با توجه به سطح پایین سرمایه

وری و نیز ش بهرهکه این امر مانع افزای است گذاری خارجی وجود نداشتهتکنولوژی از طریق سرمایه

شود، به طوری که عاملی بازدارنده در مقابل رشد اقتصادی این وری از سرریزهای تکنولوژی میبهره

 کشورهاست.

گذری مستقیم خارجی بر ای نقش بازار مالی و سرمایهدر مطالعه (،3131) خسروی و همکاران

های پویا بررسی کردند. نتایج این رشد اقتصادی در بخش کشاورزی را با استفاده از رهیافت داده
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بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد، تحقیق نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی 

سعه یافته چندان قابل توجه اما در کشورهای در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای تو

و گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی گذاری مستقیم خارجی در هر دهمچنین، سرمایهنیست. 

باشد. تر میاما در کشورهای در حال توسعه این رابطه ضعیف است،بخش کشاورزی را در پی داشته

 گذاری مستقیم خارجی برثیر بازار مالی و سرمایهأنتایج نشان داد که در کشورهای در حال توسعه ت

گردد. در حالی که این امر در ار پول محقق میاز کانال بازرشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتاً 

-کشورهای در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده

گردد؛ های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب میی ضعیف میان شاخصی رابطه

-الت دولت در بازار مالی باال بردن امنیت سرمایههایی در جهت کاهش دختوان با اجرای سیاستمی

 ی ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود. گذاری، و شفافیت مالی زمینه

گذاری مستقیم خارجی بر رشد ای به بررسی اثر سرمایهدر مطالعه (،3133) همکاران و فرزین

اند که اند و به این نتیجه رسیدهی پرداختههای سیستم دینامیک و اقتصادسنجاقتصادی با تلفیق روش

 گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.سرمایه

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به بررسی اثر سرمایه (3188) جالیی و صباغ پورفرد

گذاری مستقیم خارجی بر سرمایهثیر أایران از مسیر بازارهای مالی پرداختند. در این تحقیق ابتدا ت

متغیرهای کنترلی  رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از

رشد گذاری مستقیم خارجی بر معنی سرمایهثیر بیأ. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تاستفاده شد

اند که از طریق ترکیب این ی شدهمتغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی معرف اقتصادی است.

گذاری مستقیم خارجی بر ها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایهشاخص

دار و با ثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی ثیر معنیأرشد اقتصادی ت

 شود.خارجی بر رشد اقتصادی در ایران میگذاری مستقیم ثیر سرمایهأموجب افزایش و ثبات ت
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به بررسی  الگوی اقتصادسنجیبا استفاده از (، در مقاله خود 3187) جعفری صمیمی و کرم سینا

گذاری مستقیم خارجی در جهانی شدن اقتصاد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین نقش سرمایه

ی مستقیم وجود دارد، یعنی هر شدن رابطهسرمایه گذاری خارجی و آزادسازی اقتصادی و جهانی

گذاری خارجی و هم در جهت ی آزادی اقتصادی باالتر باشد هم در جذب سرمایهکشوری دارای درجه

گذاری کشورهای در حال توسعه در جهت جذب سرمایهباشد. و نی شدن اقتصاد مهیاتر میجها

آورند و ساختار اقتصادی کشور را در سازی روی خارجی الزم است به آزادسازی اقتصادی و خصوصی

 جهت جهانی شدن سوق دهند.

با گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران را ثیر سرمایهأ(، ت3185حسینی و موالیی)

سه الگوی اقتصادسنجی برآورد ه و مورد بررسی قرار داد 3157-3183های سری زمانی استفاده از داده

گذاری داخلی، سرمایه انسانی و گذاری مستقیم خارجی، سرمایهی سرمایهباتوجه به متغیرها .کردند

-م سرمایهأدرصد بازبودن اقتصاد یک الگوی اقتصادسنجی پایه تدوین و در الگوی دوم به ترتیب اثر تو

اثر  مو تجارت خارجی و در الگوی سوگذاری داخلی، سرمایه انسانی گذاری مستقیم خارجی با سرمایه

نتایج بدست گردید. ایی از ساختار اقتصادی نیز بررسی هت و مخارج دولت به عنوان شاخصتورم، مالیا

ثیر مثبت دارد أگذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی تی آن است که سرمایهدهندهآمده نشان

ورم، کند. از سوی دیگر افزایش نرخ تی انسانی اثر آن را نیز تقویت میو بیانگر آن است که سرمایه

 مالیات و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در ایران آثار منفی دارد.

م خارجی بر رشد یگذاری مستقثیر سرمایهأدر پژوهشی به بررسی ت ،(3180زاده و ملکی)نجار

-با استفاده از ترکیب داده در این پژوهش کید بر کشورهای صادرکننده نفت پرداختند.أاقتصادی با ت

جهت وابستگی  3334-2444های پنج کشور بین سال های تلفیقی(مقطعی)دادههای سری زمانی و 

با استفاده  تخمین مدلو  و رشد اقتصادی استفاده شده استگذاری مستقیم خارجی پویا بین سرمایه

-ثیر سرمایهأکه تآن است  یدهندهنشاننتایج  است.شده انجامیافته از روش حداقل مربعات تعمیم

ثیر أخارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر مثبت بوده است. از طرفی تگذاری مستقیم 
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ی انسانی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد ثیر سرمایهأگذاری مستقیم خارجی بر رشد تحت تسرمایه

 ثیر سرمایه انسانی قرار دارد.أگذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی نیز تحت تثیر سرمایهأکه ت

گذاری خارجی بر رشد اقتصادی: ای تحت عنوان اثر سرمایهدر مقاله ،(3180) سعادت یاوری و

گذاری خارجی را ی صادرات، رشد اقتصادی ناشی از سرمایهراهبردهای جایگزینی واردات و توسعه

برآورد  3104-3184های برای سال های سری زمانیو با استفاده از داده تحت راهبردهای تجاری

ی صادرات راهبرد توسعه گذاری خارجی بای ناشی از سرمایهکه رشد اقتصاد ایج نشان دادنت اند.کرده

گذاری خارجی در شرایط جایگزینی واردات است. در سیاست بیشتر از رشد اقتصادی ناشی از سرمایه

 گذاران خارجی اجازه رقابت باجایگزینی واردات، حمایت شدید دولت از صنایع داخلی، به سرمایه

یابد، اما تصادی کاهش میگذاری خارجی در رشد اقسهم سرمایه دهد، از این روصنایع داخلی را نمی

 ی صادرات باالست. این سهم در شرایط سیاست توسعه

گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای نقش سرمایه (،3181) محمدلوعزیز مهدوی و

 3384-2444ی )اندونزی، کره جنوبی، مالزی، هند و برزیل( طی دوره میزبان در حال توسعهمنتخب 

دار ثیر مثبت و معنیأت . نتایج حاصلمورد بررسی قرار دادندهای ترکیبی به صورت سری زمانی و داده

گذاری اثرگذاری سرمایه نشان داده است که ه ویید کردأبر اشتغال کشورهای میزبان را تگذاری سرمایه

ادگی کشور برای یافتگی و آمتوسعه مل دو عاملاشتغال کشورهای میزبان در نتیجه تعا خارجی بر

آوری نوین از یک طرف، و اهمیت و سهم منابع مالی خارجی انتقال و استقرار فن، گذاریجذب سرمایه

ز مین نیازهای مالی کشورهای میزبان )میزان و شدت نیاز این کشورها به منابع مالی خارجی( اأدر ت

 گردد.طرف دیگر تعیین می

ضمن طرح  گذاری در اقتصاد اسالمیهای سرمایهعنوان نظریه با ای(، در مطالعه3184)رضایی

ی محدودی در مورد افزایش گذاری به صورت کلی به بررسی مقایسهبرخی نظریات مربوط به سرمایه

ذاری مستقیم خارجی ورود گاما به صورت خاص به بحث سرمایه گذاری پرداخته است.حجم سرمایه

 نکرده است.
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 مرور مطالعات خارجی -2-59

گذاری مستقیم خارجی و روند صنعتی شدن ی بین سرمایه(، رابطه2435) 3لوریس و فرانکوئیس

-ند و به این نتیجه رسیدند که سرمایههای پانل بررسی کردده از دادهکشور آفریقایی را با استفا 03 در

که دیگر تاثیر قابل توجهی در صنعتی شدن این کشورها ندارد. در حالیگذاری مستقیم خارجی 

دیگر نتایج این مطالعه این است که  المللی اهمیت دارند. ازمتغیرها مانند اندازه بازار، و بخش مالی بین

 در دستور کار تحول قرار گیرد. سازی روند صنعتی شدنبیشینهگذاری خارجی برای نقش سرمایه

شد گذاری مستقیم خارجی بر ر(، در پژوهشی به بررسی اثر سرمایه2435) 2المسافیرفدهیل و 

یق یک مدل رشد های ساالنه از طراین تحقیق که برای داده اقتصادی در مالزی پرداختند. نتایج

گذاری مستقیم حاکی از آن است که سرمایه ارائه شده است، 2434تا  3375های لزا طی سادرون

کند. میزبان کمک می ه با توسعه سرمایه انسانی به شدت به رشد اقتصادی در کشورخارجی همرا

و کند رشد اقتصادی کمک می ی انسانی به اندازه کافی بهبا سرمایه FDIسرریز تکنولوژی جریان 

باز بودن  جلب کند، و گذاری خارجی رایان سرمایهجرباید دولت به منظور توسعه به سرمایه انسانی 

  قرار دهد.خارج را در مسیر مطلوب  اقتصاد و تبادل با

گذاری مستقیم خارجی، مصرف (، در پژوهشی به بررسی نقش سرمایه5243) 1سالرین و شهباز

در  2434تا  3373های گاز طبیعی، تشکیل سرمایه و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی طی سال

که مصرف گاز  ی این استدهندهپژوهش نشانپرداختند. نتایج  ARDLمالزی با استفاده از روش 

ثیر مثبت بر رشد أگذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه و باز بودن تجارت تطبیعی، سرمایه

 اقتصادی در مالزی دارند.

گذاری مستقیم ثیر سرمایهأهای پانل به بررسی تای با استفاده از داده(، در مقاله2430) 0لوریس

 FDI رسد که جریاناست و به این نتیجه میکشور آفریقایی پرداخته  54خارجی بر رشد اقتصادی در 

                                                           
1. Loris & Francoise 
2. Fadhila & Almsafir 
3. Solarin & Shahbaz 
4. Loris  
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دهد که سطح پایین منابع انسانی بر رشد اقتصادی آفریقا نقش قابل توجهی دارد، همچنین نشان می

 3330تا 3384ی از سال گذاری خارجثیر سرمایهأکند. تگذاری خارجی را محدود نمیتاثیر سرمایه

 مثبت بود. 2443تا  3335ی منفی بود و در طول دوره

-و رشد اقتصادی از طریق روش تعمیم(، به بررسی رابطه میان توسعه مالی 2433) 3چونگ و لم

پرداختند. نتایج  3334-2442یافته و در حال توسعه طی دوره کشور توسعه 74یافته گشتاورها برای 

ثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در مرحله أگذاری مستقیم خارجی تنشان داد که سرمایه

گذاری مستقیم بندی کشورها با توجه به درآمدشان نتایج متفاوتی به دست آمد. سرمایهبعد با تقسیم

ثیر منفی قابل توجهی بر نرخ أو ت ،ثیر مثبتی بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای با درآمد باالأخارجی ت

-در تمام رگرسیون ،رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط داشت، اما با در نظر گرفتن توسعه مالی

 ها اثر مثبت بود.

گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی را برای (، رابطه میان سرمایه2434) 2چیلی

بی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که توسعه بخش مالی نقش کشور به طور تجربی مورد ارزیا 00

گذاری گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد، و تاثیر سرمایهثیر سرمایهأمهمی در افزایش ت

-ثیر سرمایهأهای سیاستی به منظور افزایش تباشند. توصیهمستقیم خارجی و توسعه مالی مکمل می

توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته گذاری مستقیم خارجی و 

 نیز مورد بحث قرار گرفته است.

گذاری مستقیم خارجی و ی سرمایهای که در زمینه(، در مطالعه2443) 1دبالبکارت، هاروی و لن

تصادی و جریان داشتند، نشان دادند که بین رشد اق های تابلوییاستفاده از داده با رشد اقتصادی

بت اقتصادی کشورهای میزبان را به صورت مث ی مثبت وجود دارد و پیامدهایی خارجی رابطهسرمایه

گذاری خارجی، مد، عالوه بر سرمایهبه وجود آ 3334 های جدیدی که از دههفرضیه .کندثر میأمت

                                                           
1. Choong & Lam 
2. Lichee 
3. Bekart, Harvey & Lunblod  
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ذاری گآن حاصل سرمایهکه بخش مهمی از های جدید مدیریتی لوژی و شیوهتکنو ،عواملی مانند دانش

 اند.در رشد اقتصادی موثر معرفی کردهرا  خارجی است

-ها را در دو دوره(، اطالعات مربوط به آزادسازی مالی و جریان سرمایه2447) 3و توماس شولریک

 و تخمین متغیرها اند. نتایج مطالعهکشور در نظر گرفته 50( برای 3384-2442( و )3884-3330ی )

ی معاصر دلیل مشخصی برای اثبات اینکه کشورهای با درجه همگرایی باال و باز نشان داد که در دوره

 وجود ندارد. دارند، رشد اقتصادی باالتر ،بودن سیستم مالی

-2442کشور را در دوره زمانی ) 64ای که اطالعات (، در مقاله2446) 2ر، تورنل و وسترمنیرانسی

نشان دادند که مدل کالسیک رشد  های مقطعی کشورهابا استفاده از داده، دادپوشش می (3384

اقتصادی برای متغیرهایی مانند تورم، درجه باز بودن اقتصاد، رشد جمعیت و اندازه دولت معنا داشته و 

موافق انتظارات است، اما آثار آزادسازی بازارهای مالی و جریان سرمایه هرچند بر رشد اقتصادی اثر 

ها و آثار غیرمستقیم ناشی از آن از دست یل وجود بحرانآثار خود را تا حد زیادی به دل ،مثبت دارد

 دهد.می

 35کشور اروپای شرقی و  34بر روی  FDI (، در تحقیقی به بررسی تاثیر2442) 1کینگ و وارادی

پرداختند. نتایج نشان داد که  3331-3336 ورهکشور بالتیک و کشورهای مشترک المنافع در د

-رشد اقتصادی را افزایش می خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت،گذاری مستقیم افزایش سرمایه

معادل یک  ، رشد اقتصادی را تقریباًگذاری مستقیم خارجیرصد سرمایهدهد، به طوری که رشد یک د

 دهد.درصد افزایش می

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای (، اثرات سرمایه2443) 0سالتر و فورد

ASEAN5  پرداختند و به این نتیجه 3334-2443ی های سری زمانی طی دورهاستفاده از دادهبا

                                                           
1. Sahuleik & Thomas 
2. Ranciere, Tornell & Westman 
3. King Uaradi 
4. Slater & Ford 
5. Association of Southeast Asian Nations 
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-تصادی در این کشورها میکه موجب تحریک رشد اقگذاری اقتصادی عالوه بر اینرسیدند که سرمایه

 های انسانی و عوامل تکنولوژیک است.بسیار موثرتر از اثرگذاری سرمایه شود،

 بندیجمع -2-54

-ی پژوهش ارائه گردید که در ابتدای فصل تعاریفی از سرمایهمبانی نظری و پیشینه در این فصل

-، عوامل موثر بر جذب آن که شامل عوامل سیاستدهندهگذاری مستقیم خارجی، اجزای تشکیل

ترین مزایای باشد، آثار و پیامدهای مثبت و مهمگذاری اقتصادی و عوامل ساختار اقتصادی می

گذاری خارجی و تصمیمات راجع در خصوص علل سرمایهستقیم خارجی بیان گردید. گذاری مسرمایه

هرکدام از الگوهای مزبور با اند. به بعد شکل گرفته 3364متعدد از دهه  های نظریآن، دیدگاهبه 

برگزیدن مبنای فلسفی خاصی برای خود، گام را فراتر نهاده و درصدد برآمدند تا از زوایای بیشتری 

گذاری مستقیم خارجی را شناخته و تحلیل نمایند. در این فصل به برخی از این علل سرمایه آثار و

گذاری مستقیم ثیر سرمایهأاز آنجا که این پژوهش به تاشاره شد.  گذاری خارجیی سرمایههانظریه

 پردازد، به بعضی مبانی نظری مطرح در رشد اقتصادی اشاره شد. خارجی بر رشد می

گذاری مستقیم خارجی اختصاص داده شد. بخشی از فصل به نگاه اسالم در مورد سرمایهدر ادامه، 

ثیرات کارایی بازار أتواند رشد اقتصادی را از طریق سرریز دانش و تجریان سرمایه میاز نظر اسالم، 

یید أگذاری خارجی مورد تاز ثمرات سرمایه مورد چهارتوان به عنوان نمونه به این می افزایش دهد.

 انتقال دانش فنی و فناوری. ، کاهش فقر، وایجاد اشتغال ،وری و رشدافزایش بهره: اشاره کرداسالم 

باشد مد نظر اسالم می ی کهخارجی الزم است که مالحظاتگذاری مستقیم باوجود ثمرات زیاد سرمایه

باشد که استقالل  ایگونهها و عملکردها به گذاریدر نظام اسالمی باید سیاست :مورد توجه قرار بگیرد

 ،از سوی دیگر های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تثبیت و تحکیم گردد.و عزت جامعه در همه عرصه

ها و به طور کلی توجه به آثارخارجی، با توجه به اهمیت اسالم به آثار توزیعی و زیست محیطی فعالیت

 دارند دارای اهمیت باالیی است.های مستقیم خارجی که آثار مثبت گذاریگزینش بین سرمایه
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در هر پژوهشی یکی از ارکان اساسی مطالعه پیشینه موضوع مورد پژوهش و تحقیقات و منابع 

به منظور شناخت خألهای موجود به مرور برخی از باشد که در انتهای این فصل ط با آن میمرتب

 مطالعات داخلی و خارجی پرداخته شد.
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 فصل سوم
 سازی و مدل تحقیقروش 
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 مقدمه -9-5

باشد، نیاز  تفکر و رویکرد سیستمی امروزه بیش از آنکه نیاز به تبیین تاریخچه، ماهیت و ضرورت

بسیاری به آموزش، توسعه و اصالح آن در حوزه آموزش و عمل وجود دارد. با این حال در کشورهای 

 است. فکرانروشناقعی، گریبانگیر ها و حل مسائل دنیای وپدیدهشناخت هنوز رویکردهای سنتی در 

ی مورد استفاده در علم اقتصاد، به خصوص های کمّهای چشمگیری که در روشپیشرفت باوجود

ها با وجود حاکمیت فرض ثبات سایر شرایط، از دوری رشته اقتصاد سنجی رخ داده، اما این روش

ه همین علت است که نتایج در طول زمان و در نقاط مختلف و ب ،برندشدید از واقعیت رنج می

کید بر مطالعات سیستمی که بیش از یک معادله برای تبیین أهای اخیر تناهمگون است. البته در دهه

این نکته را  کاهد.ز واقعیت میگیرد تا حدودی از شدت این فاصله گرفتن امورد بحث قرار می ،شرایط

بلکه تفکر سیستمی یا  ،ها افزایش روابط به مثابه نزدیکی به واقعیت نیستباید در نظر داشت که تن

نگر با بکارگیری روش جزءنگر در کنار تاکید بر شناسایی کامل سیستم، توجه به تمامی روابط و کل

ای سازد و از این جهات برتری ویژهه واقعی نزدیک میخود را به پدید ،ه تکرار تا حد ممکناتخاذ رویّ

 دارد.

شود. های متعددی که در مورد سیستم مطرح شده است، پرداخته میتعریف در این فصل، ابتدا به

مزایای تفکر سیستمی مطالبی بیان  بکارگیری رویکرد سیستمی و  سپس، در مورد تاریخچه و ضرورت

و  شودمیها توضیحاتی بیان تشریح پویایی شناسی سیستم شناسیروشسپس در مورد  گردد.می

-شود. در پایان در مورد انواع الگوهای رفتاری سیتمهای الزم در اجرای این متدولوژی تشریح میمگا

سازی سیستم در این مطالعه بر آن شدیم تا با استفاده از روش مدل شود.های پویا توضیح داده می

دیدگاه اسالمی و گذاری خارجی در ایران بپردازیم و با در نظر داشتن سازی سرمایهدینامیکی به شبیه

گذاری خارجی بر رشد اقتصاد را در یک کشور با کمک مدل سیستم دینامیک اثر افزایش سرمایه

-ثیر حذف نرخ بهره به طور خاص بررسی میأدر این راستا ت اسالمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 شود.
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 5سیستم -9-2

به چند مورد از آنها اشاره  شده است کهای سیستم ارائه های متنوعی بردر ادبیات گذشته تعریف

یا  کنند.سیستم، مجموعه ای از اجزاء است که در یک رابطه منظم با یکدیگر فعالیت می شود:می

موریت خاصی، نوع و نحوه أای از اجزاء مرتبط است که در راستای دستیابی به مسیستم، مجموعه

 وجود آمده باشد. هارتباط بین آنها ب

هر ای از عناصر است که سه شرط را داشته باشد: عهسیستم مجمو 2راسل ایکافطبق تعریف 

بین عناصر سیستم از نظر رفتاری و نوع های کل سیستم موثر است. یا ویژگی عنصر سیستم بر رفتار و

ای از عناصر تشکیل شود، بر رفتار هر زیر مجموعه ثیر بر کل سیستم، وابستگی متقابل وجود دارد.أت

ثیر بستگی به حداقل یک زیر مجموعه دیگر از سیستم دارد. به عبارت أتم موثر است و این تکل سیس

توان تشکیل ستقلی از آنها نمیدیگر اجزای یک سیستم چنان به هم مرتبط هستند که هیچ زیرگروه م

 داد.

یک ای از متغیرها که به وسیله مجموعهگونه تعریف کرد: یستم را اینس 3364در سال  1اشبی

اند. این متغیرها ممکن است اجزاء یک ماشین پیچیده، یک ارگانیسم یا یک موسسه ناظر انتخاب شده

 .(2: 3188)مختاری، اجتماعی باشند

توانند باز یا بسته باشند، هر سیستمی که فاقد هرگونه تعامل و تبادل با ها میهمچنین سیستم

یستمی ضمن محرومیت از تعامل با دیگر شود. چنین سمحیط باشد، یک سیستم بسته محسوب می

ها، در حد و مرزهایی محصور است. در مقابل، هر سیستمی که دارای تعامل و تبادل با محیط سیستم

 (.31: 3133)مرعشی،  شودباشد یک سیستم باز محسوب می

                                                           
1. System 
2. Russell Aykaf  
3. Ashby 
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گیرند. شناسایی محیط دهد که در خارج از سیستم قرار میمحیط سیستم را عواملی تشکیل می

گیرد. زیرا مرز سیستم با محیط، مرزهای ظاهری آن وعوامل محیطی معموال به سادگی انجام نمی

شود که در رابطه خود با سیستم عوامل و اشیایی را شامل می، محیط، 3نیست. طبق تعریف چرچمن

 .(0: 3188)مختاری، ندهست موثر و غیر قابل تغییر

 بکارگیری رویکرد سیستمی اریخچهت -9-9

نامند است تاریخچه تفکر سیستمی را از آنچه امروز به عنوان رویکرد پویایی سیستمی می بهتر

چرا که از  ،تواند داشته باشدگرا تاریخی به قدمت آفرینش بشر میجدا نماییم. تفکر سیستمی یا کل

که رویکرد پویای سیستمی نوعی نگاه به هستی و حتی مسائل کوچک زندگی حکایت دارد. در حالی

دارد. بنابراین تفکر سیستمی  طرز تفکر و ابزارهای خاص سازی مسائل باسازی و شبیهمدلسعی در 

توان به های زیادی باهم دارند و از جمله میهای متنوعی باشد که تفاوتای برای روشتواند پایهمی

بخشی)مقابله ، رهایی1)که پویای سیستمی جزئی از آن است(، تبیینی)تفسیری( 2گرارویکردهای عمل

  .اشاره کرد 5مدرنو پست 0با بحران(

توان ویژگی اصلی مطرح شدن و تا حدودی جایگزین شدن رویکرد به طور خالصه پیچیدگی را می

سیستمی برشمرد. پس از تحوالت علمی و تجربی در جهان و نیز توسعه علوم اجتماعی )روانشناسی، 

حد و مرز پیچیدگی و همپوشانی موضوعات به  شناسی و اقتصاد( و علوم مدیریت دیگرجامعه

داد که به تنهایی و تنها با رویکرد تحلیلی جزء نگر به بررسی موضوعات بپردازند. دانشمندان اجازه نمی

مملو از ، 6فریدمنو  آراء کینز، دوزنبریها در اقتصاد به وفور قابل مشاهده است. نمونه این تداخل

-دانان است. هرچه که به حوزهشناسان و حقوقهای روانشناسان، جامعهتهگیری اقتصاددانان از یافبهره

                                                           
1. C. W. Churchman 
2. Functionalist Systems Approach  
3. Interpretive Systems Approach 
4. Emancipatory Systems Approach 
5. Postmodern Systems Approach 
6. Keynes, Dvznbry & Friedman 
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-ها و پروژهشویم )برای مثال اقتصاد شهری، مدیریت سازمان، اجرای سیاستتر نزدیک میهای اجرایی

 .(3131مازار و همکاران، عرب)رسد که راهی جز اتخاذ رویکرد سیستمی وجود نداردها( به نظر می

دار ایتالیایی که نگران آینده نابغه مهندسی کامپیوتر پس از آشنایی با کارخانه 3رستروجی رایت ف

پرداخت. دینامیک سیستم  ی به ارائه مدل پویای سیستمیبشر بود و ضمن آشنایی با رویکرد سیستم

های پیچیده جهت کمک و توسعه وقتی که جی فورستر روشی برای آنالیز سیستم 3364از سال 

-وی در این مطالعه از روشی که پویایی سیستم ی و سیاست گذاری ارائه داد، شروع گردید.گیرتصمیم

هایی که در ارتباط متقابل با یکدیگر ها نامید، استفاده کرد: روشی قوی برای توصیف و تحلیل سیستم

شیوه ی سطح و نرخ استفاده نمود. اساس روش وی و قرار دارند. او برای این کار از نمودارهای علّ

، و ارتباطات بین انواع سازی پویای سیستمی تشخیص درست متغیرهای منبع و جریانشبیه

ست. معادالت دیفرانسیل و روابط مبتنی بر زمان، ریاضیات پایه این روش است )مرعشی و متغیرها

 (.53 :3185، همکاران

 خصوصیات تفکر سیستمی -9-4

ها و مسائل برخاسته و از این عه سیستمبه مطالگرایانه روش پویای سیستمی از یک رویکرد عمل

گیرد. شناخت دقیق زمینه موضوع، کار ت میأهای این روش از رویکرد کلی نشبسیاری از جنبه رو

شناسایی عناصر و  های مختلف علمی و اجرایی، تعیین مرزهای سیستم،تیمی و درگیر کردن رشته

های عملگرا های برخاسته از رویکرد سیستمحل روشترین مرامهم ،سازیسازی و شبیهروابط، مدل

 هستند که در این روش بیشترین نمود را دارند. 

از جمله خدمات فورستر، تدوین الگویی برای رویکرد پویای سیستمی بود. او معتقد بود که هر 

غ از شود، یک ساختار سلسله مراتبی چهارگانه دارد. فارسیستم پویا که در طول زمان دگرگون می

توان با این الگو علل پویایی سیستم را می وزه علوم اجتماعی باشد یا مهندسی.اینکه پویایی در ح

                                                           
1. Jay Wright Forrester 
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های ، شناسایی حلقهتعیین مرزهای سیستماین ساختار سلسله مراتبی به این قرار  است:  تبیین نمود.

 .(31 :3181)فقیه،  شناسایی متغیرهای نرخ، شناسایی متغیرهای حالتبازخوردی، 

-دارای ارتباطات متقابل با یکدیگر است که باهم یک واحد را می ای از اجزایسیستم مجموعه

شوند. سازند، دارای یک مرز مشخص است که عناصر داخلی و خارجی سیستم بدان طریق مشخص می

را توان هر عاملی گردد وگرنه میله مورد بررسی تعیین میأمرز سیستم با توجه به اهداف و ابعاد مس

طور که بهترین عوامل اثرگذار بر موضوعی در جهان به عامل دیگری مرتبط دانست. از این رو مهم

گردد، شاید از همین و آنگاه مرز سیستم تعیین میشود، میشناسایی سیستمی تحت بررسی است، 

 .(3131مازار و همکاران، عرب)نامندمی« گرالهأمس»جهت باشد که مطالعات سیستمی را 

های ساده اغلب حلسازی سیستم دینامیکی نشان داد که چگونه راهلرستر با استفاده از مدفا

های باشند. سیستم پویا با رفتار وابسته به زمان سیستمریزی نشده و ناخواسته میدارای اثرات برنامه

ی، های کمی و کیفاز طریق مدل د و هدف آن توضیح سیستم و درک آنشده سروکار دارمدیریت

طراحی قوی ساختار بازخورد اطالعات و کنترل  ،اناشی از رفتار آنهچگونگی بازخورد اطالعات 

 (.3336، 3)کویل باشدسازی میسازی و بهینهها از طریق شبیهسیاست

های اجتماعی شناخت واضحی پیدا دهد تا نسبت به سیستمتفکر سیستمی به افراد اجازه می

های آنالیز های آنالیز سنتی دارد این است که روشسیستمی با روشکنند. تفاوت اساسی که تفکر 

سنتی بیشتر بر روی شناخت اجزای سیستم به صورت جدا جدا تمرکز دارند. اما تفکر سیستمی بر 

  دهنده سیستم تمرکز دارد.های بین اجزای تشکیلالعملشناخت روابط و عکس

 خالصه نمود: توانمیخصوصیات تفکر سیستمی را به صورت زیر 

ها جوهر اصلی تفکر سیستمی تغییر در نگرش است. نوعی آرایش مجدد از تصویری که از پدیده. 3

 داریم یا تغییر از نگرش خطی )آبشاری( به نگرش تکرارپذیر و حلقوی.

                                                           
1. Coyle 
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به عنوان سیستمی متعامل با سایر ت ایزوله و آغاز نگریستن تغییر در نگریستن به صور. 2

 ها.سیستم

 های خودساخته.گاهی خالقانه و غلبه بر محدودیتن. 1

-این خصوصیت تفکر سیستمی است که آدمی را قادر به مشاهده ساختارهای اصلی مسائل می. 0

 نماید.

 هاست.ها نیست، بلکه به معنای گم نشدن در پیچیدگیبه معنای عدم توجه به پیچیدگی. 5

 شود.بین آنها می م نیروزاییی مختلف سبب ههاها از رشتهدیدگاه. با تجمع 6

 (.3185های جهان )قبادی، درک ارتباطات میان اشیاء و پدیده. 7

 سازیرویکرد سیستمی در مدل -9-1

و قابل اعتماد است که نمای دقیقی را از واقعیت بیان کند. اما طراحی و  یک مدل وقتی اثربخش

های ه به ویژگیدهد با توجو دقیق واقعیت یک سیستم را نمایش ایجاد مدلی که به صورت کامل 

سازی را حذف کنیم به واقعیت ممکن است، اما هر اندازه خطاهای موجود در مدلسیستم تقریبا غیر

 شود:سازی سیستمی معموال سه گام زیر برداشته میتر خواهیم شد. برای مدلنزدیک

خواهیم بررسی کنیم، متغیرهای کلیدی چه چیزهایی هستند چه موضوعی را می: لهأتعریف مس. 3

 بررسی ساختار مدل، رفتار آن در گذشته و...

دراین مرحله به فرموله کردن روابط بین متغیرها و تخمین پارامترهای : شبیه سازی مدل. 2

 شود.مجهول و ... پرداخته می

نی که ممکن است در آینده رخ های گوناگوتعریف سیاست: گیریها و تصمیم. بررسی سیاست1

گیری و انتخاب سیاست نزدیک به هدف بر مبنای تفکر دهد، تحلیل حساسیت این تغییرات، تصمیم

های نه از فعالیت ،آیدهای مهم یک سیستم از تعامل بین اجزای آن به وجود میویژگی .سیستمی
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دهد چرا که مهم خود را از دست میهای کنیم، ویژگیجدای آنها. بنابراین وقتی سیستم را تجزیه می

 (.3330، 3)فورسترسیستم کلی است که با تجزیه قابل درک نیست 

 ها وجود دارد:به طور کلی دو رویکرد جهت بررسی سیستم

برای خلق رویکرد سیستمی سخت به عنوان ابزاری برای  ها: کوششرویکرد سیستمی سخت - الف

-روش. در آن زمان و پس از آن جنگ جهانی دوم آغاز شد در حدودمقابله با مسائل دنیای واقعی 

، به عنوان (SE)و مهندسی سیستم  ،(SA)، تحلیل سیستم (OR)های تحقیق در عملیات یشناس

طور کلی ابزاری ها، بهشناسیروشهای مهندسی خلق شدند، در این ابزارهایی برای مدلسازی سیستم

ینه کردن عملکرد یک مهندسی خلق شدند و ابزاری برای بهبرای بهینه کردن عملکرد یک سیستم در 

ها گردد. هرچند این روشاند، ارائه مییری اهدافی که از قبل و به روشنی تفکیک شدهسیستم در پیگ

کنند، در حال ها و مسائل سیاسی در آنها نقش محوری بازی میامروزه به سمت حل مسائلی که انسان

کارگیری های پیچیده را در بهها در حل سیستمدهایی در ناتوانی این روشباشند، ولی انتقاتوسعه می

 (. 327 :2444، 2تر در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ترغیب کرده است )جکسونیک رویکرد جامع

رویکرد سیستمی نرم به دلیل کمبودهایی که در رویکرد سیستمی : رویکرد سیستمی نرم - ب

سیستمی نرم برای بیان نقطه  شناسیروش ( توسعه یافت،3383) 3چکلندسخت دیده شد، توسط 

-تا بتوان به طور سیستماتیکی در دیدگاه شوندیح مضامین گوناگون ساخته مینظرات مختلف و تصر

های مختلف کند و کاو کرد. در این روش هدف، تولید فرآیند یادگیری سیستماتیکی است که طی 

هایی که های آلترناتیو و فرصتبینیتری از جهان، درک عمیقلهکنندگان در وضعیت مسًآن، شرکت

ها و ز روشهرچند موقتی، بین کسانی که ا دهند، بدست آورند و در نتیجه، توافقیبرای تغییر ارائه می

پذیر گردد. رویکردهای سیستم نرم به دنبال بهبود عملکرد سازمانی از ، امکاندارندعقاید ناهمگونی 

نفعان سازمان اهداف و حصول اطمینان از این مطلب هستند که توافق کافی میان ذیطریق کاوش در 
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و فردی است. در این کید رویکرد نرم بر یادگیری سازمان أحاصل شده باشد. در واقع ت اهدافدرباره 

ها و پیشنهادهای حلای از راهوعهکیدی بر دستیابی به مجمأرویکرد بر خالف رویکرد سخت هیج ت

باشد. البته عملکرد در شرایط مختلف می هایی در بهبودکید بر یافتن روشأجود ندارد، بلکه با تخاص و

حل نیست، بلکه به معنی پیدایش نتایج در اثر یادگیری است که به عنوان راه به معنی نرسیدن به این

 (.253 :2444، 1ریزی تعاملی نام برد )جکسونتوان از برنامهیک نمونه می

 2ساختارهای بازخوردی -9-1

بر مبنای ساختار بازخوردی سیستم است. این ساختار توسط ابزارهای  های سیستم مدل پویایی

در هر شود. رت ریاضی نمادسازی میبه صوسازی در قالب معادالت شبیهنموداری مختلف بازنمایی و 

. ساختار 2بازخوردی مثبت. . ساختار 3سیستمی دو نوع ساختار بازخوردی بنیادی وجود دارد: 

  .بازخوردی منفی

تغییر در سیستم را تقویت مثبت، بازخورد ر ساختار بازخوردی د :3ساختار مثبت بازخوردی -الف

توان در برخی از کند. بازخورد مثبت را میکند و بنابراین متغیر، رشد یا زوال خودش را تقویت میمی

-مارپیچ دستمزد، رشد پول در بانک بر مبنای بهره مرکب مثال:شرایط روزمره نیز مشاهده کرد، برای 

تکثیر جنگ افزارها. مشخصه رفتاری این حلقه انجامد، ها میقیمت که به افزایش دستمزدها و قیمت

دهد که نرخ رشد با گذشت زمان، به صورت ی است. رشد نمایی زمانی رخ مییبازخوردی، رفتار نما

 د شونده کاهش یابد.افتد که کاهش به صورت تنزوال نمایی زمانی اتفاق میتند شونده، افزایش یابد و 

تغییر در سیستم مقابله اختار بازخوردی منفی، بازخورد با در س :4ساختار بازخوردی منفی -ب

شده توسط هدف است. حلقه بازخوردی منفی جو یا هدایتکند و بنابراین، مشخصه آن رفتار هدفمی

کند. وجود در ارتباط است و به عنوان حلقه کنترل در سیستم عمل میهمواره با یک هدف 

-های کنترل شده زیستی، مهندسی، اجتماعیتوان در انواع سیستمساختارهای بازخوردی منفی را می
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فنی، مدیریتی یا اجتماعی مشاهده کرد. در صورتی که در نمودار حلقه علی تعداد پیوندهای منفی در 

شود. اگر این حلقه به طور فیزیکی با د باشد، حلقه بازخوردی، منفی نامیده میحلقه بازخوردی، فر

دهد کاهش در همان متغیر را نشان می افزایش یک متغیر مشخص دنبال شود، بازخورد منفی،

 .(3187)سوشیل، 

 های پویاسیستممهمترین مراحل روش  -9-7

-کلی تمرکز دارند. ساختار بازخورد و پاسخبه مطالعه ارتباط بین عناصر مختلف و همچنین رفتار 

جهت آنها را برای برآوردن  های تغییر وی طراحی سیاستمدت و بلندمدت سیستم، چگونگهای کوتاه

  (.3338 ،1)پید کننداهداف در نظر گرفته شده تعیین می

های حلهای کامپیوتری، راهشناسی سیستم دینامیکی عبارتند از: تکنولوژیگروه از روشچهار 

 ،باشدگیری عملکردی و تفکر بازخوردی. این موارد در واقع یک ترکیب تصادفی میکامپیوتری، تصمیم

ای است و ای که دارای پیچیدگی علیت دایرهبه ویژه زمانی که یک فکر مهندسی با بازخورد یکپارچه

 .(2446، 2)گروبالر یابد باشد، اتصالیک متفکر استراتژیست با آن روبرو می

 3ی و معلولینمودار عل   -9-7-5

شود. ی و معلولی جهت نشان دادن رفتار بین متغیرها و اثر آنها بر یکدیگر استفاده میعلّ نمودار

داخل یک سیستم است. در  ای از متغیرهاین مجموعهی بیاین نمودار ابزاری برای ترسیم ارتباطات علّ

-دو متغیر در یک جهت حرکت می -الف حالت کلی دو نوع ارتباط بین دو متغیر قابل تشخیص است:

کنند. این نمودار در نشان دادن روابط بین های متضاد حرکت میدو متغیر در جهت -کنند. ب

ند جزئیات کافی از ارتباط بین توانهایی است از جمله اینکه این نمودارها نمیمتغیرها دارای نارسایی
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اند و این متغیرها بیان کنند. همچنین در این نمودار متغیر جریان و متغیر انباشت از هم تفکیک نشده

 سازی ندارد. نمودار قابلیت شبیه

شوند، یک حلقه علی ای از متغیرها در یک مسیر متصل بسته به یکدیگر وصل میوقتی مجموعه

به  کنیم باید مجدداًی وقتی از یک متغیر شروع میه این ترتیب در یک حلقه علّدهند. برا تشکیل می

توانند متغیر شروع حلقه آن متغیر باز گردیم. به لحاظ نظری همه متغیرهای داخل یک حلقه بسته می

توانیم انتخاب باشند ولی ما بر اساس شرایط مسئله و اقداماتی که عالقمند هستیم متغیر شروع را می

-می 3آورد که به آن بازخوردبه وجود مینماییم. این حلقه بسته عنصر مهمی را در ساختار سیستم 

گوییم. بازخورد این مفهوم را در بر دارد که تغییرات یک متغیر سرانجام بر مقدار آتی آن نیز اثر 

 . (235-224: 2444)استرمن،  خواهد داشت

 2شتنمودار جریان و انبا -9-7-2

سازی مدل ایجاد شده پس از رسم نمودار علی و معلولی نمودار جریان انباشت رسم جهت شبیه

های جریان و انباشت از شود. برخالف نمودار علی و معلولی، در نمودار جریان و انباشت متغیرمی

روابط ریاضی از دیگر ویژگی نمودار جریان و انباشت، توانایی تعریف کردن اند. کیک شدهیکدیگر تف

گیرد. در سازی صورت میباشد. در این نمودار پس از تعریف روابط بین متغیرها شبیهبین متغیرها می

 نتایج آن با نتایج سیستم همخوانی دارد.شده به خوبی نمایانگر سیستم باشد، صورتی که مدل ایجاد 

 .باشدها به صورت زیر میانباشت سه نوع متغیر وجود دارد. توضیح این متغیردر نمودار جریان

مربوط به عناصری در سیستم هستند که مقدار آنها در جریان یک  این متغیرها:  1متغیر حالت

ر وضعیتی است که اگر هیچ تغییری در سیستم متغیرهای حالت بیانگ گیرد.دوره زمانی شکل می

یک روش ساده برای شناسایی این نوع متغیرها این است که  شود.اد نشود، آن وضعیت حفظ میایج
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دار گرافیکی این متغیرها توسط یک توان تعیین نمود. در نمومقدار آنها را در هر لحظه از زمان می

 شود. مستطیل نشان داده می

کند. متغیر نرخ نشانگر از متغیر نرخ تغییر می ایهمتغیر حالت توسط مجموع: 3متغیرهای نرخ

 یزان تغییر یک متغیر در واحد زمان است.م

های تغییر به منظور توصیف ریاضی یک سیستم تنها به متغیرهای حالت و نرخ: 2متغیرهای کمکی

متغیرهای واسطه  رای راحتی در برقراری ارتباط و وضوح بیشتر، تعریفآنها نیاز است. با وجود این، ب

متغیرهای کمکی توابعی از متغیرهای حالت )و مقادیر ثابت یا تواند مفید باشد. یا کمکی غالباً می

 شودزا در سیستم توسط این نوع متغیرها نشان داده میمتغیرهای برون معموالًزا( هستند. برون

  .(133: 2444)استرمن، 

شود. ابتدا به ارائه در ادامه به ارائه مدل سیستمی جهت بررسی فرضیات پژوهش پرداخته می

با شناسایی متغیرهای ، شود تا بتوان روابط علی و معلولی بین متغیرها را نشان دادداخته میمدلی پر

سازی مدل پرداخته ریان انباشت ترسیم شده و به شبیهنمودار جی و معلولی، خ و انباشت در مدل علّنر

پرداخته شده شود. جهت اعتبارسنجی مدل با استفاده از آزمون رفتار حدی و بازسازی رفتار مرجع می

 .(305: همانستفاده خواهد شد )های پژوهش او پس از تایید اعتبار مدل، از آن برای ارزیابی فرضیه

 شود.در پایان نیز به اجرای یک سناریو در فضای اقتصاد اسالمی پرداخته می

 پژوهش دینامیکی مدل -9-8

رسم شده و روابط بین  معلولیمدل سیستم دینامیک نمودارهای علییک در  ،سازیقبل از شبیه

در گر فرضیات دینامیکی های مدل که نمایانترین حلقهگیرد. در ادامه مهمآنها مورد بررسی قرار می

 د. گردتشریح مینظر گرفته شده در مسأله هستند، 
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 رشد اقتصادی خارجی و مستقیم گذاریسرمایه معلولی -حلقه علی -9-8-5

یابد که به گذاری داخلی نیز افزایش میسرمایهخارجی به تبع،  مستقیم گذاریبا افزایش سرمایه

که به نوعی افزایش  زش افزوده می گرددافزایش ار ناخالص داخلی منجر شده که سببافزایش تولید 

 .در درآمد ملی و رشد اقتصادی را در پی دارد

 
 رشد اقتصادیگذاری خارجی و حلقه تعادلی ارتباط بین ارزش سرمایه (3-1)شکل

 

مستقیم گذاری سرمایه معلولی درجه بازبودن اقتصادی و -حلقه علی -9-8-2

 خارجی

گذاری داخلی را به آوری شده که افزایش سرمایهباعث افزایش ارز یتصادافزایش درجه باز بودن اق

 خارجی دارد.مستقیم گذاری ثیر مثبت بر سرمایهأت همراه دارد که

رشد اقتصادی

سرمایه گذاری
داخلی

سرمایه گذاری خارجی

ارزش افزوده بخش

صنعت

R1

+

+
+

تولید ناخالص

داخلی

+ +
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 خارجیمستقیم  گذاریاثرگذاری درجه باز بودن اقتصاد و سرمایهحلقه ( 2-1)شکل

 

 کلی حلقه علی معلولی -9-8-9

گردد در طور که مشاهده میهمان شود.علی معلولی کلی به صورت شکل زیر نشان داده می حلقه

گذاری ابتدای امر عوامل موثر بر رشد اقتصادی با توجه به مبانی نظری موجود و با تأکید بر سرمایه

گذاری سازی در زیر سیستم متعلق به سرمایهبا توجه به مدل شبیهند. امستقیم خارجی طراحی شده

های اقتصادی و نرخ ارز از جمله زیرساختی باز بودن اقتصاد، مستقیم خارجی، بدهی خارجی، درجه

تولید ناخالص داخلی، گذاری داخلی، باشند. از جمله متغیرهای اثرگذار بر روی سرمایهعوامل موثر می

-باشد. همانطور که مشاهده میگذاری مستقیم خارجی مینرخ بهره، درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه

گذاری مستقیم خارجی دارای ی باز بودن اقتصاد و سرمایهسه متغیر تولید ناخالص داخلی، درجه شود

باشد که با افرایش این متغیرها مر میگذاری داخلی بوده و بیانگر این ااثری مثبت بر میزان سرمایه

اما متغیر نرخ  یابد.شاخص مذکور نیز افزایش یافته و همچنین با کاهش این متغیرها نیز کاهش می

باشد که بیانگر این است با افزایش نرخ بهره گذاری داخلی میبهره دارای اثری منفی بر میزان سرمایه

سرمایه گذاری داخلیارز آوری

سرمایه گذاری خارجی
درجه باز بودن اقتصاد

R2

+

+

+

+
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گذاری مستقیم خارجی، و متغیرهای سرمایه ، این متغیریابدگذاری داخلی کاهش میمیزان سرمایه

 باشند. سرمایه انسانی و نرخ تورم از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می

وری، متغیرهای بهرهی زیر سیستم متعلق به نرخ ارز در بردارندهگردد همانطور که مشاهده می

از سوی دیگر با میزان صادرات و واردات از طریق تولید  باشد.صادرات سرانه و واردات سرانه می

شود)مجموع واردات و صادرات نسبت به ناخالص داخلی، میزان درجه باز بودن اقتصادی تعیین می

 تولید ناخالص داخلی(.

 
 نمودار علی معلولی کلی سیستم (1-1)شکل

 نمودار جریان انباشت -9-3

معلولی به است. جهت تحلیل کمی نمودار علینمایی کلی از روابط بین متغیرها مدل علی معلولی 

 شود که روابط ریاضی بین متغیرها حاکم بوده و دارای کمیت است.انباشت پرداخته می نمودار جریان

عدم توانایی در تشخیص متغیرهای حالت و جریان غالباً به برآورد پایین از تأخیرهای زمانی، توجه 

 (232: 2444گردد)استرمن، منجر میها مدت به مسائل و مقاومت در برابر سیاستهکوتا

سرمایه انسانی

نرخ تورم

رشد اقتصادی

سرمایه گذاری داخلی

باز بودن اقتصاد

واردات

تولید ناخالص داخلی

ارزش افزوده بخش

صنعت

نیروی کار بخش

صنعت

بهره وری

صادرات

واردات سرانه

جمعیت
صادرات سرانه

سرمایه گذاری مستقیم

خارجی

زیرساخت

بدهی خارجی

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

- +

+

نرخ ارز
-

-

-

+

+

+

+

+

+
-

نرخ بهره

-
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 انباشت کلی سیستمنمودار جریان( 0-1)شکل
 

 

:  fdi،نرخ تورم :inflationسرمایه انسانی،  :human capitalمتغیرهای این مدل عبارتنداز: 

: population  صادرات، :export، های خارجیبدهی :debtخارجی،  مستقیم گذاریسرمایه
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: gdpارش افزوده،  :value addوری، بهره :productivityارزش افزوده، : value addت، جمعی

تحریم، : sanctionدرجه باز بودن اقتصاد،  :opennessنرخ ارز، : exchangeتولید ناخالص داخلی، 

labor:  ،نیروی کارimport:  ،وارداتgomrok tarrif :مرکی وتعرفه گ investmentسرمایه :-

 گذاری داخلی.

 

 بررسی فرضیات پژوهش -9-51

به  رشد اقتصادی در طول زمان، خارجیمستقیم گذاری با افزایش سرمایه -9-51-5

 یابدافزایش می صورت نمایی

ی و رشد اقتصادی خارجمستقیم گذاری بین سرمایه ین تحقیق بررسی ارتباطهای ایکی از فرضیه

افزایش  e3522555+24به 3047خارجی برای سال  مستقیم گذاریمقدار سرمایهاست. جهت آزمون، 

فرضیه  رسدمی e3511453+33به  یابد ویافت و مشاهده شد که رشد اقتصادی نیز به تبع افزایش می

  .گیردیید قرار میأمورد تطور کلی  بهاول تحقیق 

 

 
 گذاری مستقیم خارجیدر سرمایه افزایش( 3-1)نمودار

fdi
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 گذاری مستقیم خارجیی افزایش سرمایه( افزایش رشد اقتصادی در نتیجه2-1نمودار)

مستقیم گذاری سرمایه در طی زمان، افزایش درجه باز بودن اقتصادی با -9-51-2

 دیابمی به صورت نمایی افزایش خارجی

مبادالت کشور با کشورهای خارجی شده و افزایش درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش 

با نابراین با توجه به مبانی نظری ب شود،تر میکشور آسانبازارهای گذاران خارجی به دسترسی سرمایه

یابد. جهت آزمون این خارجی افزایش می مستقیمگذاری سرمایهبودن اقتصادی، افزایش درجه باز 

میزان درجه باز بودن  مالحظه شد که با افزایشو  شد گسترش داده 3047تا سال  فرضیه مدل

و  ،خارجی نیز افزایش یافته است مستقیمگذاری سرمایهe3507016+34به ،3131از سال  اقتصادی

 رسد.می e1521785+28به

GDP
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2
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 ی باز بودن اقتصادیافزایش در درجه (1-1)نمودار

 
 

 ی باز بودن اقتصادیافزایش در درجهگذاری مستقیم خارجی در نتیجه افزایش سرمایه (0-1)نمودا
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 اعتبارسنجی مدل -9-55

بخش مهمی از فرآیند تحقیق است که اعتبار مدل را از نظر  سنجی مدل جریان انباشت،اعتبار

د. در این تحقیق نیز مدل کنیید میأزی و هم در تعیین روابط( تساتطابق با واقعیت )هم در مدل

سازی رفتار مرجع، آزمون حدی و تحلیل حساسیت مورد آزمون قرار ایجاد شده به سه روش شبیه

 گرفته است.

 بازسازی رفتار مرجع -9-55-5

های واقعی آن سازی شده یک متغیر با دادههدف از این آزمون بررسی میزان تطابق بین شبیه

با نمودار  سازی برخی از متغیرهای مدلمتغیر است. در اینجا به بررسی نمودارهای حاصل از شبیه

 شود.حاصل از مقدارهای واقعی آن متغیر پرداخته می

 

 تقاضای نیروی کار -الف

سازی های شبیهدهنده دادههای واقعی و خط شماره یک نشاندهنده دادهخط شماره دو نشان

سازی شده و مقدار واقعی دارای روند طور که از نمودار مشخص است مقدار شبیهشده است. همان

 سازی شده توانست مدل واقعی را تولید کند.است که مقدار شبیه این به معنی کههستند مشابهی 
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کار ی تقاضای نیرویسازی شده( مقادیر واقعی و شبیه5-1نمودار)  

 

 خارجی مستقیم  گذاریسرمایه -ب

 سازی شده و خط شماره دو مربوط بههای شبیههمانند قبل خط شماره یک مربوط به نمودار داده

دیر سازی شده مدل روند مشابهی با مقاهای واقعی است. برای این متغیر نیز مقادیر شبیهنمودار داده

 .گیردیید قرار میأمورد تواقعی دارد و اعتبار مدل 

labor(ind)
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 گذاری مستقیم خارجیسازی شده سرمایه( مقادیر واقعی و شبیه6-1نمودار)

 

 تولید ناخالص داخلی -پ

سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تولید ناخالص داخلی با هم مقایسه شده در نهایت مقادیر شبیه

و در این حالت نیز  دو حالت مورد بررسی است است که نتایج حاکی از شباهت باالی روند متغیر در

 یید قرار گرفته است.أمورد ت مدل

fdi

2e+012

1.5e+012

1e+012
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0
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 سازی شده تولید ناخالص داخلی( مقادیر واقعی و شبیه7-1نمودار)

 برای نرخ صادرات و نرخ سرمایه انسانی یزمون شرایط حد آ -9-55-2

آزمون شرایط حدی مربوط به زمانی است که پارامترهای ورودی مسئله به بیشترین یا کمترین 

 مقدار خود برسند، تعادل مدل برجا باشد و متغیرهای مدل رفتارهای نادرست از خود بروز ندهند.

که ممکن است هرگز در جهان واقعی مشاهده نشود. در این آزمون مدل  شرایط حدی شرایطی است

برای  های بزرگ و شرایط حدی قرار گرفته و رفتار مدل مورد بررسی قرار گرفته است.در معرض شوک

انجام این آزمون متغیرهای نرخ صادرات و نرخ نیروی انسانی از مقدار اولیه خود به صفر کاهش یافته و 

از این آزمون در ادامه . نتایج حاصل استهسازی شده و با مدل قبلی مقایسه شدبیهش اًمدل مجدد

 آمده است.

 که طوردر این آزمون نرخ صادرات به صفر کاهش یافته تا چگونگی تغییر مدل آزمون شود. همان

گذاری با کاهش نرخ صادرات به صفر مقدار سرمایه ،از نتیجه حاصل از این تغییر در شکل زیر پیداست

خارجی روندی کاهشی داشته اما روند کلی مدل حفظ شده است و مدل دارای پایداری خوبی  مستقیم

 است.
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-وقتی که نرخ صادرات برابر صفر میگذاری مستقیم خارجی مایهسرنتایج آزمون شرایط حدی برای ( 8-1نمودار)

 باشد.

 

است که برای این متغیر نیز پایداری شدهمایه انسانی برابر با صفر انجام آزمون فوق برای نرخ سر

 مدل حفظ شده است.

fdi
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ی انسانی برابر صفر وقتی که نرخ سرمایه گذاری مستقیم خارجیمایهسر نتایج آزمون شرایط حدی برای( 3-1نمودار)

 .باشدمی

 آزمون تحلیل حساسیت -9-55-9

جریان ایجاد شده را -حالتهایی است که صحت مدل آزمون تحلیل حساسیت یکی دیگر از آزمون

بینی در پارامترهای کند. بر اساس آزمون تحلیل حساسیت، تغییرات کوچک و قابل پیشاثبات می

دل نتایج این آزمون نیز بر مبینی در رفتار مدل ایجاد کند. مدل نباید تغییرات شدید و غیر قابل پیش

درصد  25درصد به  35غییر نرخ بهره از برای مثال با ت .کندیید میأرا ت صحت مدل ،انباشت جریان

با استفاده از این آزمون  و مشخص است.یابد که در شکل اندکی کاهش میگذاری داخلی نیز سرمایه

 گیرید.یید قرار میأنیز مدل مورد ت

fdi
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 درصد 25درصد به  35( تغییر نرخ بهره از 34-1نمودار)

 گذاری داخلیسرمایه ایبرنتایج آزمون تحلیل حساسیت  (33-1نمودار)
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 آنسناریوسازی و تحلیل نتایج  -9-52

توان از مدل برای طراحی و ارزیابی وقتی که از ساختار و رفتار مدل اطمینان حاصل شد، می

ها در جهت بهبود استفاده کرد. طراحی سیاست چیزی بیشتر از تغییر مقادیر پارامترها است. سیاست

 گیری کامالً جدید است.اعد تصمیمها، ساختارها و قوژیطراحی سیاست شامل ایجاد استرات

شود و با توجه به نتایج های مختلف اتخاذ می، با توجه به ماهیت مسأله، تصمیمدر سناریوبندی

در این قسمت با دیگری مقایسه کرد. با های مختلف را ارزیابی و نتایج هر یک را توان سیاستمی

خارجی به  مستقیم گذاریسرمایه شود که، بررسی میمهم تحقیقافزایش مشخص برخی از متغیرهای 

 گیرد.یابد. سه سناریو در ادامه تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار میچه میزان افزایش می

 درصدی در درجه باز بودن اقتصادی  11سناریو اول: افزایش  -9-52-5

درصد  54 ،3131نسبت به سال  3047ی برای سال در این سناریو میزان درجه باز بودن اقتصاد

 اصل این افزایش به صورت زیر است.. نمودار حافزایش یافت

 

 
 ی باز بودن اقتصادیافزایش درجهسناریوی  (32-1نمودار)
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 گذاری مستقیم خارجیی باز بودن اقتصادی و تاثیر آن بر سرمایهافزایش درجهسناریوی  (31-1نمودار)

 

در سال  e1523568+34به  3131از سال  e7542255+3اقتصادی ازبا افزایش درجه باز بودن 

 3047در سال  e3550248+33به  3131در سال  e1553313+33گذاری خارجی از ، سرمایه3047

 .رسدمی

 خارجی مستقیم گذاریدرصدی در سرمایه 11سناریو دوم: افزایش  -9-52-2

به اندازه  3131در سال  e1553313+33خارجی از مستقیم گذاری در این سناریو میزان سرمایه

نتایج حاصل از این افزایش بر ارزش افزوده داخل کشور در شکل زیر نشان  شد.درصد افزایش داده 54

 داده شده است.
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 گذاری مستقیم خارجیافزایش در سرمایه سناریوی (30-1نمودار)

 

 
 ثیر آن بر ارزش افزودهأو تگذاری مستقیم خارجی افزایش در سرمایه سناریوی (35-1نمودار)

   

به دلیل نبود  اً، کاالهای داخلی که عمدتگذاری خارجیشود که با افزایش سرمایهمشاهده می

شدند و ارزش افزوده حاصل از این خام فروشی به صورت خام به خارج فروخته میه تکنولوژی ب
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پیشرفته به داخل از طریق افزایش های با این روش و آوردن تکنولوژی و کارخانه رسید،ها میخارجی

 54. با افزایش یابدبه صورت نمایی افزایش میخارجی؛ ارزش افزوده حاصل  مستقیم گذاریسرمایه

در سال e17613.1+37خارجی، ارزش افزوده داخل کشور از مستقیمگذاری درصدی در سرمایه

 رسد.می 3047در سال  e177..2+37به  3131

 در نرخ بهره  سناریو در اقتصاد اسالمی: تغییرطراحی یک  -9-52-9

در این سناریو سه حالت مختلف برای نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفت. یک حالت برای حالت 

باشد. در دو حالت دیگر نرخ بهره درصد در نظر گرفته و مدل اصلی می 35پایه است که نرخ بهره را 

یج حاصل از درصد افزایش یافته است. نتا 14و یک بار نیز به  اسالمی(. اقتصاد)رسدمییک بار به صفر 

 های زیر آورده شده است.گذاری خارجی در شکلرشد اقتصادی و سرمایهاین تغییرات روی 

 
 تغییرات نرخ بهرهسناریوی  (36-1نمودار)
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 بر روی رشد اقتصادی و اثر آن تغییرات نرخ بهره سناریوی( 37-1نمودار)

 
 گذاری مستقیم خارجیروی سرمایه سناریوی تغییرات نرخ بهره و اثر آن بر (38-1نمودار)

که در بحث مبانی ز شرایط اصلی اقتصاد اسالمی، با تحقق یکی ا شودطور که مشاهده میهمان

به  2455268افزایش یافته و از  در نرخ بهره صفر، تولید ناخالص داخلی ،نظری فصل قبل مطرح شد

به  e6711161+33خارجی نیز از مستقیم  گذاریرسیده و همچنین سرمایه3047در سال  1355800
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24+e1777716  درصد نیز  14. در حالت افزایش نرخ بهره به (2)خط شماره رسدمی 3047در سال

)خط یابدکاهش می e6566353+33گذاری خارجی به و سرمایه 1725410تولید ناخالص داخلی به

و  1815253درصد اولیه بود این متغیرها به ترتیب به  35اگر نرخ بهره همان  ( و3شماره 

33+e8511303  (.1بودند)خط شماره 

در اقتصاد اسالمی واقعی با صفر شدن نرخ بهره،  تحلیل نتیجه مربوط به سناریوی اقتصاد اسالمی:

شود که منجر به افزایش گذاری فیزیکی زیاد میگذاری، سرمایهی سرمایهاز یک طرف با کاهش هزینه

خواهد شد. از سوی دیگر،  (FDI)گذاری مستقیم خارجی و سرمایه  (GDP)تولید ناخالص داخلی

دهد بد. اما برآیند دو اثر نشان مییاکاهش می FDIشود و نقدی به داخل کشورکم می جریان سرمایه

 .یابدافزایش می FDIکه با صفر شدن نرخ بهره 

یابد که گذاری افزایش میی سرمایهاما در سیستم ربوی با وجود نرخ بهره، از یک طرف هزینه

شود. اما می را سبب GDP و FDIشود، به دنبال آن کاهش گذاری فیزیکی میمنجر به کاهش سرمایه

 FDIکند و افزایش پیدا میی نقدی به داخل کشور از طرف دیگر با افزایش نرخ بهره، جریان سرمایه

 شود.می FDIشود، اما در مجموع دو اثر سبب کاهش نیز زیاد می

 

 بندیجمع -9-59

های کار آن پرداخته و در ادامه روشها و مزیت های دینامیک،شناسی سیستماین فصل به روش

سیستم دینامیک و نیز مدل تحقیق به این روش تجزیه و تحلیل شد. در ابتدای فصل به تشریح روش 

های مربوطه پرداخته شد. در ادامه با استفاده از پیشینه و مبانی نظری توضیح روش کار و حلقه

های علی معلولی برای مدل تحقیق ساخته شد. در گام بعد با شناسایی متغیرهای نرخ و تحقیق حلقه

تحقیق با استفاده از  فروض سازی شده است.سعه داده و سپس شبیهانباشت، مدل جریان انباشت تو

رشد اقتصادی  ،گذاری خارجی. به این صورت که با افزایش سرمایهیید گردیدأسازی شده تمدل شبیه

-خارجی می گذاری مستقیمو افزایش درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش سرمایه .یابدافزایش می
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بازسازی رفتار مرجع، آزمون رفتار حدی و  انجام سه آزمون سازی شده باسنجی مدل شبیهاعتبارشود. 

در مرحله پایانی به یید کردند. أآزمون تحلیل حساسیت انجام شد و هر سه آزمون اعتبار مدل را ت

 انجام سناریوهای مختلف پرداخته شد و نتایج این سناریوها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

، 3047سال تا  3131سال ز بودن اقتصادی از درصدی در درجه با 54اول با  افزایش  یدر سناریو

 افزایش یافت. e3550248+33به  3131در سال  e1553313+33 گذاری مستقیم خارجی ازسرمایه

درصد  54به اندازه 3047تا سال 3131گذاری خارجی از سال در سناریو دوم میزان سرمایه

. یعنی یافتافزایش  در نتیجه ارزش افزوده حاصل به صورت نمایی ،شدافزایش داده 

 رسد.می 3047در سال e054732+37 به  3131در سال e17613.1+37از

سه حالت مختلف برای نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفت. یک حالت برای حالت  در سناریوی سوم

ت دیگر نرخ بهره باشد. در دو حالدرصد در نظر گرفته و مدل اصلی می 35پایه است که نرخ بهره را 

طور که هماندرصد افزایش یافت.  14نیز به و یک بار  ،)اقتصاد اسالمی(بار به صفر کاهش یافتیک 

با تحقق یکی از شرایط اصلی اقتصاد اسالمی، در نرخ بهره صفر، تولید ناخالص داخلی و مشاهده شد 

تولید ناخالص درصد  14در حالت افزایش نرخ بهره به . یابدمی گذاری خارجی افزایشهمچنین سرمایه

 یابد.کاهش میمستقیم خارجی  گذاریداخلی و سرمایه
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 مفصل چهار 
 و پیشنهادات گیری هجیتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 گیرینتیجه -4-5   
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 رویکرد یک با اقتصادی رشد بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه به بررسی اثرعه در این مطال

تواند منبع گذاری مستقیم خارجی میسرمایه به روش سیستم دینامیک پرداخته شده است.اسالمی و 

گذاری نسبت به که مزیت مهم این سرمایهبرای کشورهای در حال توسعه باشد. مالی قابل اعتماد 

 باشدپیشرفته بر کشور میزبان می و دانش فنی ثیرگذاری آن بر انتقال فناوریأگذاری داخلی، تسرمایه

-سرمایه نماید.ور میزبان کمک میهای تکنولوژیکی در کشکه این امر به تدریج به باال بردن قابلیت

با توجه ادی کشور میزبان محسوب گردد، از این رو تواند موتور رشد اقتصگذاری مستقیم خارجی می

د اقتصادی به گذاری ورودی بر رشگذاری خارجی، بررسی در خصوص آثار سرمایهبه منافع سرمایه

 باشد.له جهانی شدن از اهمیت بسزایی برخوردار میأویژه با توجه به مس

گذاری خارجی و رشد اقتصادی با با توجه به مبانی نظری و پیشنه موضوع، ارتباط بین سرمایه

سپس با استفاده از روابط ریاضی و بسط مدل، مدل  سازی شده وحلقوی مدلاستفاده از مدل علی

-نتایج حاصل از مدل شبیهاصلی پژوهش، فرضیات درباره  .گردیدسازی انباشت ساخته و شبیهجریان

قیمی بر رشد اقتصادی خارجی تاثیر مست مستقیم گذاریرمایهسسازی شده نشان داد که افزایش در 

 ،اقتصادی بودن باز درجه افزایش باهمچنین اثبات شد که . ، و این فرضیه مورد تایید قرار گرفتدارد

-جهت بررسی میزان اعتبار مدل شبیهدر مرحله بعد، یابد. می افزایش خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 زا های انجام شده عبارتندهایی در این رابطه پرداخته شد که این آزمونسازی شده به انجام آزمون

سازی شده توانسته با استفاده از این آزمون مشخص شد مدل شبیه، سازی رفتار مرجعآزمون شبیه

که مدل مطالعه سازی رفتار حدی بود است روند مدل واقعی را پوشش دهد. آزمون بعدی آزمون شبیه

با استفاده از  سازی شدهمدل شبیهنظر این آزمون نیز پایدار بود. آزمون سوم تحلیل حساسیت بود،  از

ضمن این که رفتار کلی مدل را تغییر باشد. شد و مدل دارای حساسیت کافی می ییدأاین آزمون نیز ت

گرفت و نشان داد با تغیر در برخی هایی انجام سناریوسازی ارزیابی اعتبار مدل،بعد از  دهد.نمی

  .کنندتغییر می و در چه جهتی رها چه اندازهیبقیه متغمتغیرها، 
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-این سرمایهاگر  ،مطرح شد از نظر اسالم گذرای مستقیم خارجیطبق مباحثی که درباره سرمایه

با  ،ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و هچنین کاهش فقر شود انتقال دانش و فنّاوری، موجبگذاری 

-کید اسالم بر کار بیشتر و دوری از بیکاری سازگار میأبا ت و ،باره هماهنگ استنظرات اسالم در این

آن است، از نظر اسالم نیز بسیار  های اقتصاد اسالمی عدم وجود ربا دریکی از بارزترین ویژگی باشد.

بارزه با افزایش نرخ بهره جا است که همه مسووالن اقتصادی کشور تمام تالش خود را مصروف مبه

در این مطالعه،  کرد.چنین تالشی بدون تردید چهره واقعی اقتصاد اسالمی را بهتر نمایان خواهدکنند. 

گذاری مستقیم خارجی بود، و ثیر نرخ بهره بر سرمایهأت درباره ،از دیدگاه اسالم سناریوی مورد نظر

 یابد. گذرای خارجی افزایش میمالحظه شد که با حذف نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و سرمایه
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 ارائه پیشنهادات -4-2

توان گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشور، میبه نقش مثبت سرمایهباتوجه 

 به شرح زیر ارائه داد:پیشنهاداتی را 

ی آن به کشورهای خارجی و موجود در کشور و اشاعههای شناسایی دقیق امکانات و مزیت -

و  FDIدهی مناسب جریانات های تجاری به منظور جهتها و سیاستی تصویر روشن از فعالیتارائه

 ای برخوردار است.تقویت اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه

-ها و ساختارهای مناسب مانند ایجاد امنیت به منظور امکان جذب سرمایهفرآهم نمودن زمینه -

 رشد اقتصادی. بر  FDIگذاری مستقیم خارجی و تسریع اثرگذاری 

-گذار و شرکتهای سرمایههای ایجاد ارتباط و همکاری مشترک بین شرکتفرآهم آوردن زمینه -

 یافته.فناوری انتقالهای داخلی جهت تقویت و بومی کردن 

گذاری در این مطالعه، سناریوی مورد نظر از دیدگاه اسالم، درباره تاثیر نرخ بهره بر سرمایه -

شود که کشور به سمت بانکداری بدون ربا به طور که بر اساس آن توصیه میمستقیم خارجی بود. 

اقتصاد اسالمی مورد بررسی و آزمون تواند موارد دیگری را در تحقیقات بعدی میواقعی گام بردارد. 

 قرار دهد.
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و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت گذاری خارجی (. سرمایه3185زارع، محمد حسن). 30

 تهران. ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

گذاری خارجی واستقالل و عزت اسالمی، (. سرمایه3184نظرپور، محمدتقی) ؛سبحانی، حسن. 35

 .1فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره 

گذاری مستقیم خارجی در جهانی شدن (. نقش سرمایه3187سینا، کرم؛ جعفری صمیمی، احمد). 36

 .14ماهنامه علمی ترویجی بررسی بازرگانی، شماره  ،اقتصاد

 ل مدیریتی، ترجمهئبرای حل مساهای سیستم: رویکردی کاربردی ی(. پویای3187سوشیل) . 37

نریمان، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ  لیرضاع ،ولی زادهنورعلی  ابراهیم  تیموری،

 اول.

(. بررسی 3131مشرقی، رسام) اکبر؛مازار، علیداوودی، پرویز؛ عرب؛ شرافت جهرمی، محمدناصر. 38

، انتشارات الدار یپایان نامه دکتر ،اثر عملکرد نظام بانکی بر تولید و تورم: رویکردپویای سیستمی

 ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی.صداقت پرست

 تهران. انتشارات نورا، (. فقه سیاسی اسالم،3103شکوری، ابوافضل). 33
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آمیز با ایاالت متحده آمریکا و المللی تشنجمناسبات بین(. 3180)محمد حسین شیخ االسالمی،. 24

الملل، دانشگاه گذاری مستقیم خارجی در ایران، رساله دکتری روابط بیناروپا و عدم جذب سرمایه

 تهران.

السالم، االسالمیه، آل البیت علیهمه(. وسائل الشیعة 3340الحسن). الشیخ الحر العاملی، محمدبن23

 .30، صفحه33 دیث، ح3 لدج

الرضی من کالم سیدنا امیرالمومنین علی عبده، الشیخ محمد، نهج البالغه)و هو ما اختار و الشریف. 22

 السالم( دارالمعرفة، الطباعة والنشر.بن ابی طالب علیه

گذاری سرمایه(. اثرمتقابل 3131)یخدایی، مهد ؛جعفری، محمد ؛بابایی، مجید؛ علیزاده، محمد. 21

-فصلنامه سیاست، )مدل معادالت همزمان(D8مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو 

 .87-340، صفحات 6های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 

گذاری خارجی و تبیین جایگاه آن در اقتصاد کشور، انتشارات (. سرمایه3186غفاری، داوود). 20

 .6دارایی استان مرکزی، شماره سازمان امور اقتصادی و 

گذاری مستقیم (. بررسی اثر سرمایه3133)، فاطمهفرفهیمی ؛اشرفی، یکتا ؛فرزین، محمدرضا. 25

ها و فصلنامه پژوهش ،خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روشهای سیستم دینامیک و اقتصادسنجی

 .23-62 ، صفحات63 های اقتصادی، سال بیستم، شمارهسیاست

های پویا: اصول و تعیین هویت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین (. سیستم3181الدین)فقیه، نظام. 26

 ها.کتب علوم انسانی دانشگاه

سازمان  انتشارات ها، کاربردی از تفکرسیستمی، تهران،(. پویایی سیستم3185قبادی، شهال). 27

 مدیریت صنعتی.

  ، قم.رشد اقتصادی، پژوهشکده باقرالعلوم(. الگوهای 3131کفشگر جلودار، حسین). 28

ثیر آن بر أ(. دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل ت3183بخشی، رسول) ؛. کلباسی، حسن23

 تورم و وضعیت اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد اسالمی.
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گذاری مستقیم خارجی بر (. بررسی تاثیر سرمایه3133پور، رویا)سیفی؛ متقی، حمیدرضاکوچک. 14

-بیزینی، پایانرشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب در بلندمدت، مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی 

 نامه کارشناسی ارشد.

 .ةاالسالمی ةبحار االنوار، تهران، المکتب (.3175)مجلسی، محمد باقر. 13

مستقیم خارجی در تعامل با  گذاری(. اثرگذاری سرمایه3131محمدی، حسین؛ نارویی، محبوبه). 12

های توسعه مالی روی رشد اقتصادی )مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسالمی(، فصلنامه پژوهش

 .303-373، صفحات 63اقتصادی ایران، سال نوزدهم، شماره 

 ، تهران.ر تفکر سیستمی، ویرایش ششمای بمقدمه(. 3188مختاری، قاسم). 11

(. تفکر سیستمی و ارزیابی کارامدی آن در مدیریت جامعه و سازمان، 3133مرعشی، سید جعفر) . 10

 سازمان مدیریت صنعتی.انتشارات تهران، 

(. تفکر سیستمی و ارزیابی کارامدی آن 3185بلیغ، وحیده) ؛آبادی، علیغیاث؛ مرعشی، سیدجعفر. 15

 مدیریت صنعتی. چاپ اول. در اداره جامعه و سازمان، تهران، انتشارات سازمان

(. تحریرالوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 3132اهلل)موسوی خمینی، سید روح. 16

 .385 ، صفحه3 لدج

گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در (. سرمایه3181مهدوی، ابوالقاسم؛ عزیزمحمدلو، حمید). 17

 .35توسعه، شماره کشورهای در حال توسعه، نشریه دانش و 

گذاری مستقیم خارجی بر رشد (. بررسی تاثیر سرمایه3180ملکی، مهران) ؛نجارزاده، رضا. 18

های اقتصادی ایران، سال هفتم، اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهش

 .307-361، صفحات 21شماره 

گذاری مستقیم خارجی بر رشد (. بررسی تاثیر سرمایه3182ملکی، مهران) ؛نجارزاده، رضا. 13

، دانشکده اقتصاد، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد، پایاناقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت

 شهید بهشتی.
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گذاری مستقیم خارجی بر (. نقش سرمایه انسانی در اثربخشی سرمایه3131نگهداری، ابراهیم). 04

های راهبردی و کالن، سال دوم، شماره رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس. فصلنامه سیاست

 .67-75پنجم، صفحات 

گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (. اثرگذاری سرمایه3180یاوری، کاظم؛ سعادت، رحمان). 03

دانشگاه امام صادق)ع(،  ی صادرات، فصلنامه پژوهشیایران: راهبردهای جایگزینی واردات و توسعه

 .27شماره 
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Effect of foreign direct investment on economic growth 

with an Islamic approach(Case Study: Iran( 

 

Abstract 

Economic growth deemed to be basic objective for any country. This target has 

attracted economic planner’s attention from the past. For better understanding the goal, 

parameter which affecting it, should be realized. Capital is considered the engine of 

economic growth in all theories and models of economic growth. Attract sufficient 

capital in order to finance economic projects is one of the most important economic 

decision makers concerns of in the Society. Foreign direct investment as a factor of 

globalization is a feature of the modern global economy. The increasing flow of foreign 

direct investment, shows the role and contribution of transnational firms in both 

developed countries and developing economies as well as economies in transition. 

lack of studies in the field of foreign direct investment effect on economic growth 

with the Islamic attitude and dynamic approach can noted as one of the main reasons for 

the Necessity of this study. This research is also necessary due to creating the necessary 

motivation for foreign investors to enter the country after a long period of nuclear 

conflicts solution and cancellation of sanctions. This study is based on identifying the 

impact of foreign direct investment and economic growth with an Islamic approach 

using dynamics system method on economic growth. Economic factors affecting the 

absorption of foreign direct investment and the impact of these factors on economic 

growth is also discussed. 

For this purpose, a model is designed witch identify and simulate the parameters 

affecting economic growth with special approach on foreign direct investment 

according to its influencing factors. The data used in the model is for the period 1393 to 

1373 in Iran and main variables has been forecast based on the proposed pattern up to 

1407. The results of this study show the more increasing foreign direct investment in 

Iran the more increasing economic growth. Moreover, increasing economic openness 

degree leads to increase foreign direct investment. Other result of the study is increasing 

GDP and foreign direct investment by meeting on of the main conditions of the Islamic 

economy and zero interest rate.  
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