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ـران    این کشورها از جمله ا. بسیاري از کشورهاي در حال توسعه با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند       ـراي جب ـران ب ی
هدف از این پژوهش شناسایی عوامـل  . هاي خارجی هستند کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود نیازمند جلب سرمایه        

ـژوهش     .باشد  میTOPSISبندي آنها با استفاده از روش     گذاري خارجی و رتبه     مؤثر بر جذب سرمایه    ـاري در پ ـه آم جامع
 مدیر عامل ایـن  برخیکه  هاي تولیدي افراد مسئول در کارخانجات و شرکت( و مسئولین حاضر عبارتست از اساتید دانشگاه

ـان   )گذاران خارجی مرتبط بودنـد  گاهی تخصص داشتند و هم با سرمایه   هم در زمینه دانش   که  کارخانجات بودند    و کارشناس
ـانی  استانداري،امور اقتصادي و دارایی، هاي اجرایی  گذاري و اقتصادي دستگاه     سرمایه ـاق بازرگ   صنعت معدن و تجارت، ات

بندي  ها براي رتبه تجزیه و تحلیل داده، پرسشنامه و در مورد آوري اطالعات ابزار جمع. باشند ی نفر م39استان یزد که به تعداد 
، امنیت نرخ ارزترتیب اولویت،   عامل  شناسایی شده، به33ه بندي نتایج حاصل از رتب.  استفاده شده است TOPSISاز تکنیک

وانتقال  گذاري خارجی، امکان نقل هاي حمایتی دولت از سرمایه وجود سیاست ،ذاري، نرخ انتظاري بازگشت سرمایهگ سرمایه
  .باشند می... ژي، بنادر، اینترنت و هاي اقتصادي نظیر جاده، انر آزادانه سرمایه و وجود زیرساخت

  

 .JEL: E22بندي  طبقه

  .هاي اقتصادي انتظاري بازگشت سرمایه، وجود زیرساخت ، نرخگذاري خارجی، نرخ ارز، امنیت سرمایه یمري مستقگذا  سرمایه: کلیديهاي هواژ

                                                
 3/12/1392 :       تاریخ پذیرش12/8/1392:  تاریخ دریافت*
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46 4 شماره   هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست   

  مقدمه. 1
تـرین متغیرهـاي اقتـصادي     عنوان یکی از مهـم  به) FDI(گذاري مستقیم خارجی    امروزه جذب سرمایه  

ار عمـل در ایـن زمینـه    دسـت گـرفتن ابتکـ    که به هان مورد توجه است تا جایی   کشورهاي ج  اغلبدر  
 در کـشورهاي  ،در ایـن میـان  . اي از اهداف اقتصادي کشورها را تحقـق بخـشد           تواند بخش عمده    می

گـذاري    جـذب سـرمایه  بـر تواننـد   هاي خارجی عواملی وجود دارند کـه مـی   میزبان و پذیرنده سرمایه  
گیـري    تـصمیم برتواند   آگاهی از چگونگی اثرگذاري این متغیرها می.گذار باشند یم خارجی اثر  مستق

  .هاي مستقیم خارجی مفید واقع گردد اقتصادي کشور در جذب سرمایه
ـاال در کـشورهایی کـه     ي تراکم سرمایه و یا نیاز به فنا  ناکافی بودن منابع داخلی برا     در پـی  وري و دانش فنـی ب

ـاب مـی   نسبت به این مسئهاي مستقیم خارجی هستند رویکرد جدي جلب سرمایه   ، دیگـر سـوي  از .نـد ک له را ایج
 کـسب سـهام از بازارهـاي جدیـد را     قدرت، توان گسترش صـادرات و   اخلی کم کشورهاي با منابع د   

گذاري  هاي خود را دارند که در این میان جذب سرمایه نداشته و نیاز به منابع باثبات براي تأمین خواسته
  .مستقیم خارجی یکی از راهکارهاي اقتصادي است

ـا تحـوالت سـریع محـیط بـین       پیچیدگی در رقابت ر    الملـل و گـذر از    و به رشد دنیاي امروز که البتـه ب
 کـه از  د ملی به اقتصاد جهانی همراه است موجب گردیـد   جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی و نیز تغییر اقتصا        

ـاد شـود     عنوان موتور م هگذاري ب  جذب سرمایه  توانـد رشـد و توسـعه      زیـرا مـی  ،حـرك توسـعه اقتـصادي ی
  ).1383اکبریان،  (موجب گرددشتغال و رفاه اجتماعی را وري، ایجاد ا دي کشورها، افزایش بهرهاقتصا

دلیـل کـافی نبـودن      نبـوده و بـه  مـستثنی  المللـی  در این میان ایـران نیـز از چنـین تعامـل بـین         
گرفتـه در قیـاس بـا نیازهـاي موجـود اقتـصاد ملـی جـذب                 هـاي داخلـی صـورت       گذاري  سرمایه
  .رسد نظر می هاي مفید و مؤثر به تقیم خارجی یکی از راهگذاري مس سرمایه

گذاري خصوصی است که با هدف حفظ کنترل بر     گذاري مستقیم خارجی نوعی سرمایه      سرمایه
 عوامـل  .دسـت آورد  ه سهام داراي حق رأي را در یک شرکت خـارجی بـ             درصد 10سرمایه حداقل   

یقی و عوامـل  تـصادي، حمـایتی و تـشو    بخـش طبیعـی، اق  4توان بـه    مؤثر در جلب سرمایه را می     
  ).1383  شاهمرادي،داوودي و (نمودبندي  سیاسی دسته

 سیاسـی  ثباتی بی و باال ریسک دلیل به توسعه درحال کشورهاي از آنکتاد معتقد است بسیاري

  ).2008 آنکتاد، (اند نموده جذب اندکی خارجی سرمایه بینی پیش و ساختاري غیرقابل
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جـذب   در هـستند  پـرتنش  خارجی سیاست داراي که کشورهایی شداثبات  دنیا تمام در
  .)2006رامیرز، ( کنند می عمل ناموفق بسیار خارجی گذاري سرمایه

 .اند کرده اثبات را خارجی گذاري مستقیم سرمایه و سیاسی حقوق بین ارتباط اقتصاددانان
 از بـیش ) موکراسـی د و سیاسـی  لحاظ از(پایدار  اقتصادهاي شرایط سایر بودن ثابت فرض با

  .)2006واهر، ( کنند جذب خارجی توانند سرمایه می ثبات بدون و مستبد کشورهاي
گـذاري   امروزه منابع انسانی و نیروي کار متخصص، ماهر و ارزان از عوامل مهـم جـذب سـرمایه        

وي کار  بلکه هزینه پایین نیر،معناي فراوانی نیروي کار نیست دسترسی به نیروي کار به. هستندخارجی 
گذاري خارجی  ترین عامل ورود سرمایه عنوان مهم منابع طبیعی به. وري مدنظر است   در سنجش با بهره   

اندازه بـازار  . ترین مالك در دسترس بودن و قیمت و فراوانی آن است     در این عامل مهم   . مدنظر است 
تري را جذب خـود  هاي بیش تر باشد شرکت هرچه بازارهاي داخلی گسترده  . هاست  نیز از دیگر مالك   

گذاري   تشویق سرمایهموجبمالیات یکی دیگر از عوامل مهم است یکی از دالیلی که  . نمودخواهد  
ریسک سیاسی نیز . باشد  در کشورهاي رو به توسعه شده فرار از مالیات سنگین کشورهاي صنعتی می            

یاسـی سـبب افـت    ثبـاتی س  بی. گذاري خارجی است  در ایجاد محیط مناسب براي سرمایه   یعامل مهم 
 .)1385زاده بحرینی،  حسین(شود  آنها میچشمگیر ورود خارجیان و سرمایه 

گذاري خـارجی   بندي عوامل مؤثر در جذب سرمایه هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت  
 عوامل مـؤثر بـر جـذب    که  اصلی استپرسشدر پی پاسخ به این       محقق   ، بنابراین در استان یزد است   

  بندي برخوردارند؟ رجی در استان یزد کدامند و از چه رتبهگذاري خا سرمایه
  

  ادبیات تجربی و نظري تحقیق. 2
هاي  هاي نسبی و توانایی جویی از مزیت گذاري براي بهره دستیابی به توسعه پایدار نیازمند سرمایه

فـاوت  گذاري را راهی براي از میان برداشـتن ت     کارشناسان این نوع سرمایه   . بالقوه اقتصادي است  
گذاري   و نیازهاي توسعه ملی دانسته و سرمایهاهداف به دستیابیمیان مقادیر موجود و الزم براي  

 رد تأمین ارزگذاري خارجی در مو سرمایه. دانند ها می خارجی را راهی براي پر کردن این فاصله   
  اگـر ،هـا را کـاهش دهـد        مـدت کـسري حـساب جـاري ترازپرداخـت          تواند در کوتاه    تنها می   نه

 قادر به تولید و صادرات انات نسبی الزم صورت گرفته باشندهاي بلندمدت با امک گذاري  سرمایه
 گسترش موجبگذاري خارجی  افزایش سرمایه. ها خواهد بودکاال و از میان برداشتن کسري آن     
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ــه کمــک ایــن   هــاي آموزشــی و یــادگیري از طریــق انجــام کــار مــی  برنامــه شــود و کــشورهاي هــدف ب
  .ها و منابع تأمین مالی خارجی رفتار کنند  با بازارها، بانکبایست میآموزند که چگونه  ها می ريگذا سرمایه

تصادهاي گذاري و بستر قانونی الزم در کشورهاي در حال توسعه و اق     چنانچه امنیت سرمایه  
پیـدا  المللی میل و رغبت بیشتري براي حضور در این بازارهـا   گذاران بین    فراهم شود سرمایه   آنها

گـذاري   سرمایه. دآی وجود می ها توسط آنها بیش از پیش به   سرمایه د و قدرت جذب   خواهند کر 
عنـوان وسـیله    بـه توانـد   تواند منبع تشکیل سرمایه باشد مهمتر از آن می  تنها می  مستقیم خارجی نه  

یـان  ها، امکانات نـوآوري و قراردادهـاي مـدیریتی و سـازمانی م           انتقال تکنولوژي تولید، مهارت   
اگـر در   .نمایـد المللی عمل  اي جهت دستیابی به شبکه بازاریابی بین وسیلهعنوان  بهطرفین باشد و   

گـذاري نیـز     بیکاري ساختاري باشد و هـیچ منبـع سـرمایه    دلیل عمده  یک کشور در حال توسعه    
هاي خارجی به افزایش اشـتغال نیـز منجـر خواهنـد      گذاري موجود نباشد، در این صورت سرمایه 

 این کـشورها و اقتـصاد   میانگذاري خارجی ایجاد پیوند و ارتباط        مهم سرمایه  آثاریکی از   . شد
گـذاري خـارجی در برخـی پارامترهـاي           گـذاري سـرمایه     با توجه به ویژگی اثر     .المللی است  بین

انـداز، نـرخ رشـد     گذاري، میـزان پـس   کالن اقتصادي مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه  
هاي کـشور   شود که چرا سیاست   ها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز استنباط می         ترازپرداخت

ترین  عنوان مهم ور بههایشان در یک کش المللی جهت استقرار فعالیت هاي بین میزبان براي سازمان
 گذاري مستقیم خارجی در سـرعت بخـشیدن       با توجه به نقش مهمی که سرمایه      . شود  له مطرح می  مسئ

تمایل  به جذب آن شدت بهکند کشورهاي در حال توسعه  شد اقتصادي ایفا می به اصالحات و ر   
گـذاران در انتخـاب    هایی را در جهت بهبود عواملی که از دیـد سـرمایه    دلیل گام این و به    داشته
 بـه   نیـز  کشور ما به رشد و توسـعه اقتـصادي  تمایالت. اند گذاري مؤثر بوده برداشته    سرمایه مکان

   .انداز کشور متجلی است وضوح در سند چشم
  

 گذاري خارجی مفهوم سرمایه. 2-1
ها، مؤسسات و افراد سـایر کـشورهاست کـه     تحصیل دارایی شرکتگذاري خارجی  سرمایه ،در واقع 

گـذاري   است که بـه آن سـرمایه   FPI(1 (گذاري خارجی در سبد مالی   سرمایه صورت  بهمعمول   طور  به

                                                
1. Foreign Portfolio Investment 
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گذاران خارجی   اوراق قرضه در بورس توسط سرمایهید سهام وگویند و از طریق خر غیرمستقیم نیز می
طـور   بهگذار خارجی  که کشور یا سرمایه 1(FDI)گذاري مستقیم خارجی  گیرد و سرمایه صورت می

  . گردد انجام میکند  گذاري می گذاران داخلی مبادرت به سرمایه  یا با مشارکت سرمایهمستقیم
که به نحو داند  هایی مؤثر می در شرکت ي مستقیم خارجی راگذار المللی پول سرمایه صندوق بین

گـذاري در   شکل عمومی ایـن سـرمایه   . شوند  سسات خارجی کنترل می   مؤثري توسط افراد یا مؤ    
  . شود هاي فراملیتی متجلی می ها و واحدهاي تابعه شرکت شعبه

 مجـدد از  گـذاري  گـذاري جدیـد سـرمایه     صورت سرمایه  تواند به   گذاري مستقیم می    سرمایه
  . کنترل آن تأمین گردد وام از یک شرکت مادر یا شرکت تحتدرآمدها یا 
توان به کمک این ضابطه که براي کـسب منـافع پایـدار و نیـز              گذاري مستقیم را می     سرمایه

 امـا  گـذاري غیرمـستقیم بـاز شـناخت،     رمایهگیرد از س  قدرت الزم در مدیریت بنگاه صورت می      
 یـک  تنهـا هـاي خـارجی    گـذاري  هـا آن اسـت کـه سـرمایه        گـذاري  خصوصیت بارز این سرمایه   

هـاي مربـوط بـه مـدیریت و         گذاري نیست، بلکه انتقال تکنولـوژي، تجربیـات و مهـارت            سرمایه
تواند بـه همـراه داشـته باشـد کـه ممکـن اسـت           بازاریابی و حضور در بازارهاي جهانی را نیز می        

  .  از ورود سرمایه صرف باشدگذاري مهمتر اهمیت آن براي کشور پذیراي سرمایه
گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدي  گذاري مستقیم کشور یا شرکت سرمایه در سرمایه

پذیر بر عهده دارد و اداره و کنترل شرکت جزء وظایف شـرکت   در کشور سرمایه یا تجاري را
هاي  گذاري مایهتمام سر) غیرمستقیم(گذاري در سبد مالی  سرمایه. شود گذار محسوب می سرمایه

 در اوراق بهـادار یـک بنگـاه مقـیم در          را یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کـشور         
گـذاري تحـصیل حـداکثر سـود از طریـق         هدف از این نوع سرمایه    . گیرد  کشور دیگر در بر می    

  . المللی است تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوي بین
ـا  رسیدنگذار در جهت   سرمایه ـا در معـامالت     خریـد اوراق قرضـه و سـهام شـرکت     به این هـدف ب ه

ـاي دیگـر کـشورها       گذاري بلندمدت در بانـک      بورس و حتی سپرده     اقـدام بـه تخـصیص بهینـه ثـروتش        ه
ـادتري بـ    ریسک سرمایهنماید تا به این ترتیب      می . دسـت آورد  هگذاري ثروتش را کاهش دهد و درآمد زی

                                                
1. Foreign Ddirect Investment 
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50 4 شماره   هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست   

گـذار در اداره واحـد    گذاري مستقیم خارجی سرمایه رمایهگذاري خارجی برخالف س در این نوع از سرمایه 
  .)1391 افشاري،  وحیدري(ئولیت مالی نیز متوجه وي نیست تولیدي نقش مستقیم نداشته و مس

بنـدي کـشورهاي عـضو سـازمان کنفـرانس       رتبـه " عنـوان   تحتاي  مقاله) 1384(نجارزاده و همکاران  
ـام دادنـد  "ري مستقیم خارجیگذا ثر بر سرمایهاسالمی بر اساس عوامل مؤ  ـایج حاصـل از رتبـه   .  انج بنـدي   نت

ـازي ورود و    دلیـل رشـد اقتـصادي بـاال و نیـز اجـراي برنامـه        بـه (دهد که کشور مالزي  نشان می  ـاي آزادس ه
ـارجی داراسـت و    بهترین وضعیت را از لحاظ جذب سرمایه...)  ها در این کشور و    خروج سرمایه  گذاري خ

  .  قرار دارد35د مطالعه عضو سازمان کنفرانس اسالمی در رتبه  کشور مور43ایران بین 
بازشناســی عوامــل مــؤثر بــر جــذب "عنــوان   حــتتاي  نیــز مقالــه) 1383(داوودي و شــاهمرادي 

ـارچوب یـک الگـوي تلفیقـی      کـشور 46گذاري مستقیم خارجی در اقتصاد ایـران و    سرمایه  " جهـان در چ
ـارجی در   مل مؤثر بر جذب سرمایه    هدف این مطالعه بررسی عوا    . انجام دادند   کـشور  47 گذاري مستقیم خ

  . است )1990–2002 (جهان طی دوره
گـذاري   هاي قانونی، تـشویق و تقویـت سـرمایه    دهد که توجه به زیرساخت نتایج مطالعه نشان می   

هـا و تحقیـق و    گذاري انجام شده در زیرسـاخت       وري سرمایه   یی، بهره ابخش خصوصی، توجه به کار    
وري و سطح مهارت نیـروي کـار و اقـداماتی در جهـت افـزایش ثبـات        یی، بهره اتوجه به کار  توسعه،  

  . گذاري مستقیم خارجی در ایران منجر شود سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه
گـذاري در    بـر امنیـت سـرمایه      عوامـل مـؤثر   "عنـوان     تحـت اي    مقاله) 1383(زاده بحرینی     حسین

تـرین متغیرهـاي اثرگـذار بـر      گذاري یکی از مهـم     ه است و از آنجا که امنیت سرمایه        انجام داد  "ایران
 میـزان امنیـت در یـک اقتـصاد و ترکیـب عوامـل              خـصوص   بنـابراین مقالـه در     ،گذاري است   سرمایه

  . پردازد  شیوه به مطالعه می2گذاري در آن به  کننده فضاي سرمایه ناامن
به مقوله امنیـت اسـت اسـتحکام یـا ضـعف نهادهـاي          در شیوه نخست که متضمن رویکرد عینی        

گیرند و شیوه دوم که متضمن رویکرد ذهنی به مقوله امنیـت     ساز در کشور مورد توجه قرار می        امنیت
 از زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل بر ناامنی محیط کسب و کـار اسـت    در یک کشور و عوامل امنیت     

  . شود گذاران بالفعل یا بالقوه استعالم می متقاضیان واقعی امنیت یعنی سرمایه
ـا صـنعت       حال منطق رویکرد این مقاله این است که براي اقدام بـه سـرمایه              گـذاري در یـک کـشور ی

گذاري هستند موضوعیت دارد و در ایـن مقالـه      از جانب افرادي که متقاضی سرمایه      خاص، احساس امنیت  
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ـازمان    اساس تصویر ارائه ي در ایران برگذار  عوامل ایجادکننده ناامنی در محیط سرمایه      هـاي   شـده توسـط س
  . گردد میبررسی ) طور عمده به شیوه دوم متکی هستند که به(المللی برآورد کننده ریسک  بین

 "هایی از اقتصاد ایران     درس: خارجیگذاري مستقیم     عوامل مؤثر بر سرمایه   "در مقاله   ) 1385(درگاهی  
تنهـایی در   تغیر سرمایه انسانی در مورد کشورهاي در حال توسـعه بـه     رسد که گرچه م     به این نتیجه می   

گذاري مـستقیم خـارجی معنـادار نیـست، امـا اثـر متقابـل آن بـا متغیـر           توضیح جریان ورودي سرمایه   
گـذاري در تعامـل بـا     عبـارتی، شـرایط مـساعد بـراي سـرمایه      بـه . ت سرمایه فیزیکی معنادار است انباش

  . گذاري مستقیم خارجی را فراهم نماید شرایط جذب سرمایهتواند   میسرمایه انسانی
ــه خــود ) 1387(حاصــل  مزینــی و مــراد  ــوان   حــتتدر مقال ــر "عن ــل مــؤثر ب جریــان بازشناســی عوام

ـات     و با استفاده از روش   )1998 –2004( که براي دوره زمانی      "گذاري مستقیم خارجی    سرمایه حداقل مربع
انجام شده است به این نتیجه رسـیدند کـه آزادي   ) پانل(هاي تلفیقی  ي دادهدر قالب الگو ) GLS(یافته   تعمیم

  کشورهاي نمونـه گذاري مستقیم خارجی در تمام مایهداري بر جریان سر  درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معنااقتصادي و 
  .تواند براي ایران نیز کاربرد سیاستی داشته باشد دارد که می) هاي مختلف درآمدي در گروه(

 "گذاري مستقیم خارجی در ایران هاي سرمایه کننده تعیین"در مقاله ) 1390(آبادي و محمودي  شاه
گذاري مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نـرخ بازگـشت سـرمایه،          رسند که سرمایه    به این نتیجه می   

یه انـسانی،  گذاري داخلـی، منـابع طبیعـی، سـرما      ها، رشد اقتصادي، سرمایه     بازبودن اقتصاد، زیرساخت  
تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضـع مـالی دولـت، مالیـات، انـدازه بـازار، حقـوق سیاسـی و نـسبت               

منـابع طبیعـی    کـه  دهـد   نتایج این تحقیـق نـشان مـی       . باشد  مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می      
 گـذاري  دار بـر جـذب سـرمایه    صـورت مـستقیم و معنـا        ها به   یرساختموجود، سرمایه انسانی و ز    
غیر موهومی انقالب اسـالمی  متغیر حقوق سیاسی و مت     ، همچنین مؤثرندمستقیم خارجی در ایران     

 .اند گذاري مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته دار بر جذب سرمایهصورت معکوس و معنا نیز به 
 نیـز  ی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخـالص داخلـ  معنا بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی     عامل باز   

  . گذاري مستقیم خارجی در ایران دارد ی بر جذب سرمایهایمعن تأثیر منفی و بی
عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بـر جـذب   "اي تحت عنوان  در مقاله) 1391(حیدري و افشاري    

 ")1996 –2007(هـاي حکمرانـی در دوره زمـانی      گذاري مستقیم خارجی با تأکید بر شاخص        سرمایه
عنـوان جـایگزین شـاخص انـدازه بـازار،       سیدند که متغیر تولید ناخالص داخلی بـه به این نتیجه ر   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 28

https://qjfep.ir/article-1-81-fa.html


52 4 شماره   هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست   

 به لحاظ آماري OECDشاخص حکمرانی و پایداري محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهاي  
 ،اند مستقیم خارجی داشتهگذاري  ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش جذب سرمایه معنادار بوده و به

و شـاخص آزادي  گـذاري    متغیرهاي اندازه بازار، بازدهی سرمایه     MENA که در منطقه   در حالی 
  .دهند گذاري مستقیم خارجی نشان می داري بر جذب سرمایهاقتصادي تأثیر معنا

ـارجی در    گـذاري مـستقی     هاي مکانی سـرمایه     کننده تعیین"عنوان    حتتاي    مطالعه) 1997(چانالي   م خ
 کشور 31 در مورد )1987 -1994( ساله 8 این مطالعه طی دوره . انجام داده است"کشورهاي در حال توسعه

ـان            کننـده سـرمایه    در حال توسعه عوامل تعیـین      ـارجی را بررسـی و بـراي توضـیح جری گـذاري مـستقیم خ
دهد عوامل  نتایج تحقیق نشان می. نماید شده استفاده می  گذاري مستقیم خارجی از مدل جاذبه تعدیل        سرمایه

کـه بـا   ( دوردسـتی    1)MEW( ي بخـش صـنعت    اتولید ناخالص داخلی، دستمزدهاي کار    اندازه بازار، رشد    
گذاري مستقیم خارجی و بازبودن اقتصاد  ، ذخیره سرمایه)شود فاصله نسبی از مرکز اقتصاد جهانی برآورد می

  .داري مؤثرندصورت معنا گذاري مستقیم خارجی به ان سرمایهبر میز
نشان ی صورت مدل اقتصادسنجی تابلوی   ه مشترك ب  اي  عه در مطال  )1998 (گاستانا و همکاران  

 ها، درجه انحـراف نـرخ ارز، شـاخص آزادي تحـرك سـرمایه،      دادند که متغیر نرخ مالیات بر شرکت  
در ایـن  .  تـأثیر دارد FDI بـر هاي تعرفه، شرایط انعقاد قراردادها، ریسک ملـی و نظـام ارزي          نرخ

ـاري   هاي وارداتی و حجم فعالیت  هاي تعرفه روي کاال     مطالعه رابطه منفی نرخ    ـاز بـودن اقتـصاد    (هاي تج ـه ب  ،)درج
 همچنین رابطه مثبت درجه انحراف نرخ ارز، ،دار گردید  معناFDIها، ریسک ملی و  مالیات بر شرکت 

  .دار گردید  معناFDIشاخص آزادي تحرك سرمایه، شرایط انعقاد قراردادها و نظام ارزي شناور روي 
کـار در انگلـستان    بر بـازار نیـروي      FDI آثاراي به بررسی بین        در مطالعه  )2000(دریفیلد و تیلور    

 FDI و نیروي کار به این نتیجه رسیدند کـه ورود       FDIید فرضیه وجود رابطه بین      پرداخته و ضمن تأی   
 افـزایش دسـتمزد   ا بـراي نیـروي کـار مـاهر گردیـده و موجـب       افزایش تقاضموجببه کشور میزبان    
دار چگـونگی  نولوژي شده و ارتباط مثبت و معنـا    انتقال تک  موجبشود، همچنین     مینیروي کار ماهر    

وي در زمینـه بررسـی   . دنموید  را نیز تأیFDIوري نیروي کار و جذب  تقسیم نیروي کار ماهر و بهره   
 کـشور  41 کـشور منبـع بـه       14 از   1990گذاري مستقیم خارجی دوجانبه در اوایـل دهـه            سرمایه

 گردد موجب میگذاري خارجی در یک کشور فاسد       کاهش فساد بر سرمایه   میزبان معتقد است    

                                                
1. Manufacture Efficiency Wage 
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بسیاري از کشورهایی که مبتال به فـساد      .  درصد کاهش یابد   20ها    که نرخ مالیات نهایی شرکت    
 در ،آورنـد  توجهی فـراهم مـی   هاي مالیاتی قابل    ملیتی انگیزه هاي چند   هستند براي اغواي شرکت   

کنند که با ایجاد  گذاري خارجی را جذب می  سرمایهمیزانهمان  حداقل ل فسادکه با کنتر   حالی
هـاي    بـا اسـتفاده از روش تخمـین داده   وي. تواننـد جـذب کننـد    هاي مالیاتی می    این قبیل انگیزه  

گـذاري مـستقیم    هاي مالیات تأثیر منفی بـر جریـان سـرمایه        دهد که فساد و نرخ      مقطعی نشان می  
  .  داردOECDخارجی کشورهاي عضو 

گذاري مستقیم خارجی بـه    کننده ورود سرمایه   با ارائه مدلی عوامل تعیین    ) 2001( و پیتر    کر
 ها اثر منفـی   و چنین نتیجه گرفتند که دستمزد و مالیاتند بررسی کرد)1981-2001(چین را در دوره    

  .  گذاري مستقیم خارجی دارد و باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر جذب سرمایه
با ارائه مدلی مناسب به بررسی تجربـی عوامـل مکـانی مـؤثر بـر جـذب           ) 2002(اردال و تاتوگلو    

 و چنین نتیجه گرفتنـد کـه   ند پرداخت)1980-1998(گذاري مستقیم خارجی به ترکیه در دوره          سرمایه
ثباتی  اندازه بازار داخلی، زیربناي اقتصادي، جذابیت بازار کشور میزبان و باز بودن اقتصاد اثر مثبت و بی

  .گذاري مستقیم خارجی دارد ثباتی سیاسی و اقتصادي اثر منفی بر جذب سرمایه ارز و بینرخ 
ـارجی در کـشورهاي    هاي سرمایه   کننده تعیین"عنوان    حتتاي    مقاله) 2002(آسیودا   گذاري مستقیم خ

گرسـیون  اده از روش تحلیـل ر این مقاله با اسـتف .  انجام داده است"ل توسعه؛ آیا آفریقا متفاوت است؟   در حا 
ـا اسـتفاده    . کند گذاري مستقیم خارجی را توضیح و تفسیر می هاي مکانی مؤثر بر سرمایه     کننده تعیین محقـق ب

ـا هـستند   32که ( کشور در حال توسعه      71هاي مقطعی     از داده  طـی   ) کشور مورد مطالعه در منطقه صـحراي آفریق
 در حال توسعه قه با دیگر کشورهاي در وجود یا عدم وجود تفاوت بین این منط     )1970–1999(دوره زمانی   

ـاخت       . نماید جذب سرمایه خارجی را بررسی می      ـاز بـودن اقتـصاد، زیرس ـا   در ایـن مطالعـه متغیـر ب تعـداد  (ه
که با معکوس تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه        (و نرخ بازگشت سرمایه     ) هاي تلفن در هزار نفر جمعیت       خط

انـد   گذاري مستقیم خارجی در نظر گرفتـه شـده   مؤثر بر سرمایه  عنوان عوامل     به) شود  گیري می   حقیقی اندازه 
  . دارنددهد ضرایب این متغیرها معنا ن میو نتایج تحقیق نشا

ــوان   تحــتاي  مطالعــه) 2002(کامــپ  گــذاري مــستقیم خــارجی در  هــاي ســرمایه کننــده تعیــین"عن
ـاز  سازي روش کشورهاي در حال توسعه؛ آیا جهانی      ـام داده اسـت   "ت؟ي را تغییـر داده اسـ  هاي ب ایـن  . انج

ـات        گـذاري   کننـده سـرمایه     عوامـل تعیـین    )1987 –2000( کـشور طـی دوره       27مطالعه با استفاده از اطالع
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ـام در . شـده اسـت   مقطع تفکیک    3هاي متفاوت به      زماندر  مستقیم خارجی    هـاي   کننـده  هـا تعیـین    دورهتم
ـازبودن اقتـصاد از عوامـل         در ای . کنند  ندرت تغییر می   ی به گذاري مستقیم خارج    سرمایه ن مطالعه آموزش و ب

ـازار   مؤثر بر جذب سرمایه  ، جمعیـت و  ) سـرانه GDP و GDP(گذاري مستقیم خارجی است که تابع متغیر ب
ـازار، جمعیـت و رشـد حقیقـی          باشند، بـه  تولید ناخالص داخلی می  رشد حقیقی    ـاي ب عبـارت دیگـر متغیره

  . باشند گذاري مستقیم خارجی می ب سرمایهتري بر جذ کننده ي نقش تعییناقتصاد دارا
گـذاري مـستقیم خـارجی بـه          تحلیـل جریـان سـرمایه     "عنوان    حتتاي    مطالعه) 2002(اونیو  

 انجام داده و " از جاهاي دیگر متفاوت است؟Mena(1( کشورهاي در حال توسعه؛ آیا منطقه منا    
 را بررسـی  LDCS(2( تـه گذاري مستقیم خـارجی بـه کـشورهاي کمتـر توسـعه یاف      جریان سرمایه 

 کـشور در حـال توسـعه طـی دوره زمـانی      51ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از اطالعـات          . نموده است 
گـذاري مـستقیم خـارجی      نقش عوامل اقتصادي و ساختاري را بر جریان سرمایه      )1975 -1999(

ط قرمـز   عامل تجارت آزاد و فساد و خـ  2رسد که در منطقه منا        بررسی نموده و به این نتیجه می      
حل رفع این موانـع،    راه. گذاري مستقیم خارجی دارند      نقش اصلی در جذب سرمایه     بوروکراسی

 حذف نیزسازي جهت کاهش حجم دولت در نتیجه کاهش فساد و      هاي خصوصی   اجراي برنامه 
بنـابراین در منطقـه منـا    . سوي آزادسازي تجـاري اسـت   هاي تجاري و حرکت به  انع و حمایت  مو

گـذاري مـستقیم    مـشی اساسـی در جـذب سـرمایه          خـط  2آزادسازي تجـاري    سازي و     خصوصی
  . شود خارجی محسوب می

ـارجی در   گـذار  هـاي سـرمایه   کننـده  تعیـین "عنـوان    تحـت اي   مقاله) 2002(عبدالرحمان   ي مـستقیم خ
ـارجی     هدف مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر سـرمایه .  انجام داده است "عربستان سعودي  گـذاري مـستقیم خ

ـانی     در ک   سـري متغیـر توضـیحی    2باشـد و تـأثیر     مـی )1980–2000(شور عربـستان سـعودي طـی دوره زم
ـادرات، واردات، نـرخ دسـتمزد، نـرخ بازگـشت سـرمایه و                 حقیقی تولید ناخالص داخلی، رشد اقتـصاد، ص

  . کند گذاري مستقیم خارجی بررسی می گذاري داخلی و متغیر موهومی را بر جریان سرمایه سرمایه
 "گـذاري در کـشورهاي عربـی     و سـرمایه رشد اقتصادي"عنوان   در مقاله خود تحت   ) 2002( مارتین   ییساال

 عامل 3وي . پردازد  می)1974 –2000( رشد کند اقتصادي این کشورها در دوره دلیلبه بررسی 

                                                
1. Middle East & North of Africa, نه و شمال آفریقا منطقه خاورمیا   
2. Less Developed Countries  
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 ) درصـد 6/24گـذاري   متوسـط نـرخ سـرمایه   (گذاري در این کشورها  را با توجه به ارقام بسیار باالي سرمایه  
رویه دولت،  هاي بی دخالت ،یاسی، اجتماعی و نظامی در منطقههاي پیاپی س  چالش،داند مؤثر می 

ــوانین اضــافی محــیط کــسب  مایــتح ــهکــار کــه  و هــا و ق ــابتی و هزین ــر شــدن  موجــب غیررق ب
  .  سرمایه انسانی ناکافی وشود گذاري بخش خصوصی می سرمایه

گذاري مستقیم خـارجی      اقتصادي عوامل مؤثر بر سرمایه    گرفتن یک مدل     کار با به ) 2003 (بویور
گـذاري    عوامل مؤثر بـر سـرمایه  وي.  استنموده بررسی )1960-2000( در دوره زمانیدر مراکش را   

 هاي ساختاري شامل اندازه بازار، هزینه واحد نیروي کار، سـرمایه انـسانی،   دسته متغیر2مستقیم خارجی را به  
ـا نـرخ ارز   ( اقتصاد کالن و متغیرهاي بیرونی مانند کارکرد بازرگانی و رقابت         ثباتی  و بی پویایی اقتصاد    که ب

اختاري و رهـاي سـ   گذاري مـستقیم خـارجی بـر متغی         مایهبویور اثر سر  . کند   تقسیم می  )شود  برآورد می 
صاد هاي اقتصادي و باز بودن اقت  اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساخت کهکند بیرونی را چنین بیان می 

  . گذاري مستقیم خارجی و هزینه نیروي کار و تورم اثر منفی دارد اثر مثبت بر سرمایه
گـذاري بـر    هـاي سـرمایه   هاي دولت و موافقتنامـه    اثر سیاست "عنوان     تحتاي    مقاله) 2003(بانگا  

در ایـن مطالعـه نیـز    .  استنوشته "م خارجی به کشورهاي در حال توسعه     گذاري مستقی   جریان سرمایه 
گـذاري و    هـاي سـرمایه      دسـتیابی بـه اطالعـاتی در خـصوص اینکـه موافقتنامـه             برايمچون چانالي   ه

گذاري مستقیم خارجی تأثیرگذارند با استفاده از اطالعات  هاي دولت چگونه بر جریان سرمایه سیاست
زار، هزینه ها بیانگر آنست که اندازه با یافته.  کشور در حال توسعه معادله مشابهی برآورده شده است10

نام شدگان دوره متوسطه، بدهی خارجی و مصرف برق عوامل مؤثر بر جریـان   نیروي کار، نسبت ثبت   
 همچنین نتایج مطالعه  ،دار هستند ند و تمام ضرایب تخمینی معنا     باش  گذاري مستقیم خارجی می     سرمایه

 و دارنـد  دار ثبـت و معنـا  یافتـه تـأثیر م    ري با کشورهاي توسـعه    گذا  هاي سرمایه   دهد موافقتنامه   نشان می 
  . گذاري مستقیم خارجی دارند  متفاوتی بر سرمایهآثاراي نیز  هاي منطقه موافقتنامه

گـذاري مـستقیم    به بررسی رابطه تولیـد ناخـالص داخلـی بـا سـرمایه     ) 2003(گ و کاندیرو    نتییچ
خارجی بـه تولیـد   گذاري مستقیم  خارجی در آفریقا پرداخته و به این نتیجه رسیدند که نسبت سرمایه          

. ت اسـت ویژه در بخش خـدما  هناخالص داخلی متغیر مناسبی براي نشان دادن درجه باز بودن اقتصاد ب          
گـذاري   گذار بر سـرمایه   متغیرهاي اثرآنها.  از رفاه بیشتري نیز برخوردارند  کشورهاي داراي اقتصاد باز   

المللی که عبارت  یات بر بازرگانی بین درجه باز بودن اقتصاد؛ مال کهمستقیم خارجی را چنین برشمردند
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 ،گذاري گذاري شامل مالیات بر درآمد سرمایه است از عوارض وارداتی و صادراتی و مالیات بر سرمایه
 نرخ ارز مؤثر واقعی ، دستمزدهاي داخلی،شود ها برحسب هزار کیلومتر می ها که شامل جاده زیرساخت
هاي ویژه و رشوه براي دستیابی به   درخواست پرداختمعناي به دولتی  بیانگر فساد در دستگاهو فساد که 

  . هاي صادراتی و وارداتی است پروانه
هاي حمایتی از  اي مشترك به بررسی تأثیر اعمال سیاست  در مطالعه)2003( جرج و منتاگنا ،دویت

رت صـو   بـه  )1989 –1998( این مطالعـه در دوره       . پرداختند OECD در کشورهاي    FDIاشتغال روي   
هاي حمایتی از اشتغال بررسی   سیاست عنوان متغیر وابسته تابعی از شاخص  بهFDI ومدل اقتصاد سنجی 

  . باشد  میFDIهاي حمایتی از اشتغال با  دار سیاستدهنده رابطه منفی و معنا یج نشانشد و نتا
ادرات و کند که رابطـه میـان صـ     هاي سري زمانی بیان می      گیري از داده    با بهره ) 2004(فارل  

اي مثبـت و   گذاري مستقیم خارجی به صـنعت و کـشور مـوردنظر بـستگی دارد و رابطـه                سرمایه
 1990هـاي پایـانی دهـه     د کـه از سـال  دهـ   نـشان مـی  وي. خورد نیرومند میان این دو به چشم می 

  . گذاري مستقیم خارجی در ژاپن افزایش یافته است سرمایه
 گذاري مستقیم خارجی و کشورهاي در حال توسعه؛ سرمایه"عنوان   تحتتحقیقی ) 2004(فراوسن و همکاران 

گذاري  کننده سرمایه منظور شناسایی عوامل مکانی تعیین  به"شوند؟ المللی جذب می    هاي بین   رکتچگونه ش 
ـاي   مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه با استفاده از داده    ـانی    62ه  )1982 –2000( کـشور طـی دوره زم

  .  استانجام داده
ملیتـی کـه بـا     هـاي چنـد   ه اقتصاد کالن از بنگاه براي بیان تفاوت کشورها در زمین     ) 2004(تروینو  

 کـشور  7در این پـژوهش  . شوند استفاده کرده است گذاري می گذاري خارجی شاخص هاي سرمایه   جریان
 )1988 –1999( زمـانی  در دوره)  ونـزوئال  و آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، پرو     (آمریکاي التین   

تقیم خـارجی ارتبـاط سـازمانی    گذاري مـس  بررسی شدند و نتایج گویاي آن است که در زمینه سرمایه   
ها را در جایی که کمترین فاصـله سـازمانی میـان        سرمایه   این بایست  مییی دارد و مدیران     ت بسزا اهمی

هـاي غیردولتـی     سـوي سـازمان   ازیکار اندازند و هرکمک ن و کشور میزبان وجود دارد به  کشور مهما 
  . کار گرفته شود  در راستاي اصالح سازمان بهبایست  میمانند بانک جهانی

 برخـی متغیرهـاي   آثـار اي به بررسی رابطـه بـین     در مطالعه )2006(آگیومیرجیانکیس و همکاران    
 پرداختنـد متغیرهـاي     )1975 –1997(هـاي      سـال  در OECD در جمعیت کـشور      FDIاقتصادي روي   
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صورت ایجاد نیروي کار مـؤثر،   گذاري انسانی به بودند از سرمایه عبارت FDIیحی اثرگذار روي   توض
. هـاي دولتـی، توسـعه اقتـصادي و انـدازه بـازار در کـشورهاي میزبـان                 درجه آزادي تجاري، سیاست   

 تأیید اريدطور معنا هدادند ب  ارائه میFDI از متغیرهاي فوق را با        یک هاي تحقیق که ارتباط هر      فرضیه
  .  نشان داده شدFDIوري روي  گذاري انسانی و ایجاد نیروي کار بهره دار سرمایهشده و اثر مثبت و معنا

گذاري و   به بررسی رابطه امنیت سرمایه)1980–2001( براي دوره آنکتاد کشور عضو 86اي براي  در مطالعه ) 2007(الو 
FDIاست  متغیر تأیید کرده2داري را بین این  ثبت و معناریسک پرداخته و رابطه مثباتی و   تحت شرایط بی  .  

گذاري مستقیم  عوامل مؤثر بر سرمایه   "عنوان    اي تحت   مقاله در) 2012(بیلگیلی و همکاران    
گـذاري خـارجی     به بررسی پویایی سـرمایه "خارجی با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ     

 در ایـن  FDIکنـد رشـد    ایـن مقالـه بیـان مـی    . پـردازد   می)1988-2010(هاي  در ترکیه طی سال   
، GDPدهنـده آن شـامل رشـد     ا اهمیتی دارد کـه متغیرهـاي تـشکیل   کشور، تغییرات ساختاري ب 

هزینه نیروي کار، رشد قیمت برق، گاز طبیعی، رشد صـادرات و واردات، انـرژي، نـرخ بهـره و         
  .باشند رکیه میگذار در ت ریسک کشورهاي اروپایی و آمریکایی سرمایه

یافتـه در    کشور در حـال توسـعه و توسـعه   52اي براي  در مطالعه) 2012(باراسی و یینگ زو    
ي به این نتیجه رسیدند کـه  هاي پارامتري و ناپارامتر  با استفاده از روش )1996-2003(بازه زمانی   

  .گذاري مستقیم خارجی دارد ثیر منفی بر جذب سرمایهفساد تأ
گــذاري خــصوصی و  حاکمیــت، ســرمایه"عنــوان   تحــت مقالــه خــود در) 2012(موریــسی 

هاي ساالنه کـل    با استفاده از داده  "گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه         سرمایه
 به بررسی رابطه بین حکومت و  )1996-2009( کشور در حال توسعه در قلمروي زمانی         46براي  

ي خصوصی پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت   گذار  گذاري مستقیم خارجی و سرمایه      سرمایه
حاکمیت قانون و   هاي حکومت که شامل ثبات سیاسی، عدم خشونت، کیفیت نظارتی،             شاخص

گـذاري   یم خـارجی و سـرمایه  گـذاري مـستق    مـستقیم بـر جـذب سـرمایه    ثیرکنترل فساد است تأ   
  . کومت بیشتر استهاي ح ثباتی سیاسی از تمام شاخص خصوصی داشته و میزان اثر فساد و بی

گـذاري مـستقیم    عوامـل مـؤثر بـر سـرمایه    "عنـوان    تحتدر مقاله خود ) 2012(ایچر و همکاران   
 دسـته  2هاي بیزي و دور از تعصب انتخاب ایـن عوامـل مـؤثر را بـه           با استفاده از مدل    "خارجی مقاوم 

سـته عوامـل   در دهـاي موجـود    شـاخص . نمودنـد بنـدي   هاي کشور تقـسیم   عوامل اقتصادي و ویژگی   
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گذاري مستقیم   افزایش جذب سرمایهموجبها و ریسک مالی که   کاهش مالیاتاز اقتصادي عبارتند
هاي تجاري، اندازه بازار، رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی، نـرخ ارز،       خارجی شده و همچنین موافقتنامه   
ـ       نزدیکی به بازارهاي بزرگ، بهره     گـذاري   ایهدار در جـذب سـرم    صـورت معنـا     هوري نیروي کار که ب

هـاي    دخالت در سیاست، تنش   هاي کشور عبارتند از     ود در ویژگی  هاي موج   شاخص .خرجی مؤثرند 
ثباتی دولت، ریسک مالی، فساد و خط قرمز بوروکراسی و  قومی و مذهبی و نظامی، زبان مشترك، بی

  .گذاري مستقیم خارجی مؤثرند دار در جذب سرمایهصورت معنا هخشونت سیاسی که ب
ـعه        "عنوان    تحتدر مقاله اي     )2012(ارشد  عثمان    "عوامل مؤثر بر جریان سر مایه در اقتصادهاي در حال توس

ـال در کـشور در حـال توسـعه آسـیایی     6که شامل اطالعات مربوط به   ـاي   س باشـد بـا    مـی ) 1990-2009( ه
ـایر             ـایج دسـت یافـت کـه نـرخ ارز، یارانـه مالیـاتی، ذخ رجی، تولیـد  خـا استفاده از آزمون هاسمن به این نت

ـایر       هاي مالی عوامل مؤثر برجذب سـرمایه   ناخالص داخلی و سیاست    ـارجی بـوده و ذخ گـذاري مـستقیم خ
  . ثیر مثبت بر جریان سرمایه داردی و دادن یارانه مالیاتی تأخارج

  

  گذاري خارجی ثر بر سرمایهؤبندي عوامل م شناسایی و دستبه. 3
  کلـی دسـته  3گذاري خـارجی را بـه     مؤثر بر جذب سرمایهتوان عوامل    می موجودباتوجه به مطالعات    

  :نمودتقسیم 
  عوامل اقتصادي  -
 اجتماعی -عوامل سیاسی -

  فرهنگی و سابقه تاریخی-طبیعی عوامل -

  .یرهاي مربوط به هر دسته ارائه شده استدر جدول زیرمتغ
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59   ...گذاري  بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمایه شناسایی و اولویت                                                                       

  خارجی یقات انجام شده داخلی و تحقثر بر سرمایه گذاري خارجی با توجه بهبندي عوامل مؤ دسته .1جدول 

 محقق متغیر عوامل
گذاري مستقیم  ثیر بر سرمایهتأ

 خارجی

 داري مؤثرندصورت معنا به )1997(چانالي 

 رابطه منفی )1998(گاستانا و همکاران 

 رابطه منفی )2000(وي 

 مؤثرندداري  صورت معنا به )2003(گ و کاندیرو نتییچ

 داري مؤثرند صورت معنا به  )1390(آبادي و محمودي  شاه

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(تئو ایچر و همکاران 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(عثمان ارشد و همکاران 

 مالیات

 رابطه منفی )2001(کر و پیتر 

 داري مؤثرند ابه صورت معن )1997(چانالي 

 رابطه مثبت )2002(اردال و تاتوگلو 

 رابطه مثبت )2003(بویور 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2004(فراوسن 
 داري مؤثرند صورت معنا به )2006(جیانکیس و همکاران 
 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(تئو ایچر و همکاران 

 داري مؤثرند صورت معنا به )1390(آبادي و محمودي  شاه

  
  
  
  
  
  
  

عوامل 
 اقتصادي

 اندازه بازار

 داري مؤثرند صورت معنا به )1391(حیدري و افشاري 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2003(بانگا  
 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(اونیو  سازي خصوصی

 داررابطه معکوس و معنا )2002(عبدالرحمان 
 صادرات

 رندداري مؤثصورت معنا به )2012(بیلگیلی و همکاران 

تعرفه روي کاالهاي 
 وارداتی

 رابطه منفی )1998(گاستانا و همکاران

 واردات داررابطه معکوس و معنا )2002(عبدالرحمان 
 داري مؤثرندصورت معنا به )2012(بیلگیلی و همکاران 

 رابطه منفی و معنی دار )2002(عبدالرحمان 

 شوند عوامل معنادار محسوب نمی )2004(فراوسن و همکاران 

 

 گذاري داخلی سرمایه

 داري مؤثرند صورت معنا به )1390(آبادي و محمودي  شاه
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60 4 شماره   هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست   

 .1جدول ادامه 

 داري مؤثرند صورت معنا به )1997(چانالي 

 داررابطه مثبت و معنا )2002(عبدالرحمان 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2006(جیانکیس و همکاران 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2004(فراوسن و همکاران 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(تئو ایچر و همکاران 

 داري مؤثرندصورت معنا به )2012(عثمان ارشد و همکاران 

 داري مؤثرندصورت معنا به )1383(نجارزاده 

 دداري مؤثرنصورت معنا به )1390(آبادي و محمودي  شاه

 رشد تولید ناخالص داخلی

 داري مؤثرند صورت معنا به )1391(حیدري و افشاري 

 رابطه منفی )1998(گاستانا و همکاران

 رابطه منفی )2002(اردال و تاتوگلو 

 داري مؤثرندصورت معنا به )2003(گ و کاندیرو نتییچ

 داري مؤثرند صورت معنا به  )1390(آبادي و محمودي  شاه

 داري مؤثرندصورت معنا به )2012(همکاران عثمان ارشد و 

 نرخ ارز

 داري مؤثرندصورت معنا به )2012(تئو ایچر و همکاران 

 رابطه منفی )2003(بویور 

 تورم صورت معناداري مؤثرند به )1390(آبادي و محمودي  شاه

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(بیلگیلی و همکاران 

 رابطه منفی )2003(بویور 

 هزینه نیروي کار داري مؤثرند صورت معنا به )2003(بانگا 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(بیلگیلی و همکاران 

 رابطه مثبت )2004(فارل   تولید صنایع

 دوري از مرکز جهانی اقتصاد دار محسوب نمی شوندعوامل معنا )2004(فراوسن 
 داري مؤثرندعناصورت م به )2012(تئو ایچر و همکاران 

 رابطه منفی )2003(بانگا  بدهی خارجی

 رابطه مثبت )1998(گاستانا و همکاران 

 

گذاري با  هاي سر مایه موافقتنامه
 رابطه مثبت )2003(بانگا  یافته کشورهاي توسعه
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61   ...گذاري  بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمایه شناسایی و اولویت                                                                       

 .1جدول ادامه 

گذاري مستقیم  ذخیره سر مایه دداري مؤثرن صورت معنا به )1997(چانالي 
 داري مؤثرند صورت معنا به )2004(فراوسن و همکاران  خارجی

 رابطه مثبت )2000 (دریفیلد و تیلور سال

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(کامپ 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(ساالیی مارتین 

 شوند نمیعوامل معنادار محسوب  )2004(فراوسن 

 رابطه مثبت )2003(بویور 

 رابطه مثبت )2006(جیانکیس و همکاران 

 داري مؤثرندصورت معنا به )2012(تئو ایچر و همکاران 

 داري مؤثرند صورت معنا به )1383(داوودي 

 داري مؤثرند صورت معنا به )1383(داوودي و شاهمرادي 

 ي مؤثرنددار صورت معنا به )1385(درگاهی 

نیروي کار ماهر و بهره وري نیروي 
 کار

 دار مؤثرندصورت مستقیم و معنا به )1390(آبادي و محمودي  شاه

 رابطه مثبت )1997(چانالي 

 رابطه مثبت )1998(گاستانا و همکاران

 رابطه مثبت )2001(کر و پیتر 

 رابطه مثبت )2002(اردال و تاتوگلو 

 داري مؤثرند ناصورت مع به )2004(فراوسن و همکاران 

 داري مؤثرندصورت معنا به )2002(آسیودا 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(کامپ 

 داري مؤثرندصورت معنا به )2003(گ و کاندیرو نتییچ

 رابطه مثبت )1390(آبادي و محمودي  شاه

 داري مؤثرند صورت معنا به )1387(حاصل  مزینی و مراد

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(عبدالرحمان 

 باز بودن اقتصاد

 رابطه مثبت )2003(بویور 

 رابطه مثبت )1998(گاستانا و همکاران 

 

 بازگشت سرمایه

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(آسیودا 
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62 4 شماره   هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست   

 .1جدول ادامه 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(عبدالرحمان 
 

 ري مؤثرنددا صورت معنا به )1390(آبادي و محمودي  شاه

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(اونیو 
 تجارت آزاد

 داري مؤثرند صورت معنا به )1383(نجارزاده 

 رابطه مثبت )2002(اردال و تاتوگلو 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(آسیودا 

 رابطه مثبت )2003(بویور 

 داري مؤثرند معناصورت  به )1383(داوودي 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2004(فراوسن و همکاران 

 داري مؤثرندصورت معنا به )2003(گ و کاندیرو نتییچ

 

 هاي اقتصادي ساخت زیر

 دار مؤثرندمعنا صورت مستقیم و به )1390(آبادي و محمودي  شاه

 رابطه منفی )2000(وي 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2003( و کاندیرو گنیتیچ

 داررابطه منفی و معنا )2002(عبدالرحمان 

 رابطه منفی )2002(اونیو 

 رابطه منفی )2004(تروینو 

 )2012(مارکو باراسی و یینگ زو 

 )2012(تئو ایچر و همکاران 

 رابطه منفی

 داري مؤثرند صورت معنا به

 فساد و خط قرمز بوروکراسی

داري مؤثرند صورت معنا به )2012(سی اولیور موری  

 رابطه منفی )2002(اردال و تاتوگلو 

 داررابطه منفی و معنا )2002(عبدالرحمان 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(ساالیی مارتین 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2006(جیانکیس و همکاران 

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012( موریسی اولیور

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(تئو ایچر و همکاران 

 داري مؤثرند صورت معنا به )1383(داوودي 

عوامل سیاسی و اجتماعی
 

 بی ثباتی سیاسی، اجتماعی و نظامی

 داري مؤثرند صورت معنا به  )1383(داوودي و شاهمرادي 
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63   ...گذاري  بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمایه شناسایی و اولویت                                                                       

 .1جدول ادامه 

 دداري مؤثرن صورت معنا به )1390(آبادي و محمودي  شاه
 

 داري مؤثرند صورت معنا به )1391(حیدري و افشاري 

 هاي بی رویه دولت دخالت داري مؤثرند صورت معنا به )2002(ساالیی مارتین 
 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(تئو ایچر و همکاران 

ها و قوانین اضافی محیط  حمایت داررابطه منفی و معنا )2002(عبدالرحمان 
 داري مؤثرند صورت معنا به )2002(ساالیی مارتین  کسب و کار

 رابطه منفی )2003(دویت و و همکاران  هاي حمایتی از اشتغال سیاست

 داري مؤثرندصورت معنا به )2012(اولیور موریسی  کیفیت نظارتی

 داري مؤثرند صورت معنا به )2012(اولیور موریسی 

 عدم خشونت
داري مؤثرندصورت معنا به  )2012(تئو ایچر و همکاران   

 داري مؤثرندصورت معنا به )2012(اولیور موریسی 

 حاکمیت قانون داري مؤثرند ورت معناص به )1383(داوودي 

 داري مؤثرند صورت معنا به )1383(داوودي و شاهمرادي 

 داررابطه مثبت ومعنا )2007(الو 

 

 گذاري امنیت سرمایه
 داري مؤثرند صورت معنا به )1383(زاده بحرینی  حسین

 انرژي داري مؤثرند صورت معنا به )2003(بانگا 
 منابع طبیعی داري مؤثرند صورت معنا به )2012(بیلگیلی و همکاران 

 دار مؤثرندصورت مستقیم ومعنا به )1390(آبادي و محمودي  شاه منابع طبیعی

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  TOPSISبا استفاده از روش ها  لفهبندي مؤ رتبه. 4
را  اي اجـرا شـده اسـت کـه مراحـل آن       مرحلـه  پـنج یندي  کلی براي انجام این تحقیق فرا      طور  هب

 :شرح زیر برشمرده طور خالصه ب هتوان ب می

  هاي آن بندي مؤلفه  مستقیم خارجی و دستهگذاري  بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه-
  و نمونه آماري تحقیق  تدوین پرسشنامه و شناسایی جامعه -
  آوري آنها ها میان صاحبنظران و جمع  توزیع پرسشنامه-
  TOPSISها با استفاده از روش  لفهبندي مؤ  رتبه-
   تحلیل نتایج با استفاده از نمودار پارتو و نظرات خبرگان-
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64 4 شماره   هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست   

ـان سـرمایه              ادي گـذاري و اقتـص   جامعه آماري تحقیق حاضر را اساتید دانـشگاه و مـسئولین و کارشناس
 .باشد  نفر می39ها در زمان انجام این تحقیق حدود دهد که تعداد آن ان یزد تشکیل میهاي اجرایی است دستگاه

 گذاري مستقیم خارجی بر اساس عوامل اقتصادي، بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در ادامه اولویت
 عواملی که بیشترین تو در این بخش  پارفاده از قانونبا است. گردد  و فرهنگی بیان می طبیعی، اجتماعی،سیاسی

مستقیم خارجی در استان گذاري   را که کمترین نقش بر جذب سرمایهاند و همچنین عواملی نقش را داشته
ریزي  ترین عوامل شناخته شده و برنامه عنوان مهم تحتاین عوامل . شوند بندي می اند ارزیابی و رتبه یزد داشته

 .  قابل دستیابی نمایدا براي رسیدن به سطح مورد انتظاررتواند مسیر  براي آنها می

آید و  دست می  و فرهنگی به طبیعی، اجتماعی،سیاسی -عوامل اقتصادي  عوامل از مجموعتمام
بندي کلیه عوامل را براساس مقدار شاخص  تبهر )1(نمودار . شود در ارزیابی کلی از آن استفاده می

  .دهد مشترك نشان می
طور کلی شاخص باالتري نسبت به بقیه دارند از درجه اهمیت بیشتري برخوردارند   عواملی که بهنتایجبا توجه به 

  . طور کلی به شرح زیر است عوامل با توجه به مفهوم پارتو بهترین  اهمیت ترین و کم یا بهتر بگوییم مهم
  :ترین مهم

  نرخ ارز - 
  گذاري امنیت سرمایه - 
 نرخ انتظاري بازگشت سرمایه - 

 گذاري خارجی هاي حمایتی دولت از سرمایه وجود سیاست - 

 انتقال آزادانه سرمایه و امکان نقل - 

  ...اینترنت و بنادر، انرژي، هاي اقتصادي نظیر جاده، وجود زیرساخت - 
 

  :ترین اهمیت کم
  هوایی و شرایط آب - 
  سابقه تاریخی و فرهنگی استان یزد - 
 وضعیت بدهی خارجی - 

 ثبات اجتماعی - 

 گذاران خارجی ان مشارکت شرکاي داخلی با سرمایهمیز - 
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65   ...گذاري  بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمایه شناسایی و اولویت                                                                       

 گذاري داخلی سرمایه - 

 بوروکراسی دست و پاگیر اداري - 

 هزینه نیروي کار - 

 فساد اداري - 
  

  
  بندي کلیه عوامل  رتبه.1 نمودار

 

   خارجیگذاري  مؤثر بر جذب سرمایه اقتصاديترین عوامل تشریح برخی از مهم. 4-1
  نرخ ارز. 1- 4-1

ثبات نرخ ارز اطمینان در محیط اقتصادي داخل را . سرمایه استایند انتقال عامل مؤثر در فر 1نرخ ارز
دگرگونی . نماید تر می گذاري در حال و آینده را منطقی گیري براي سرمایه دهد و تصمیم افزایش می

گذاري و  تها را در پی دارد و قیم یغییر وسیع ارزش دارایهاي گسترده نرخ ارز، ت و نوسان
هاي مالی را  استفادهتنوع نرخ ارز نیز زمینه سوء. کند ها را دشوار می فایده طرح –تحلیل هزینه و تجزیه

  .نماید تر می ثباتی اقتصادي را ژرف آورد و بی فراهم می
  

  
  
  
  

                                                
1. Exchange Rate 
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66 4 شماره   هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست   

   1نرخ بازگشت سرمایه. 4-1-2
 ،)1999آنکتـاد،  (باشـد   هـا مـی  گـذاران خـارجی در سـود آن     سـرمایه ها بـراي    گذاري  مطلوبیت سرمایه 

تئـوري  . گذاري به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بـستگی دارد           بنابراین تصمیم به سرمایه   
. یابـد  هاي باالي بازده جریان می خ   و نر  اندكکند که سرمایه در اقتصادي با خطرات          پورتفو تأیید می  

ـ  شده با بازده سرمایه نرخ ریسک تنظیم   صـورت   بایـست بـه   مـی صاد داراي ریـسک  گذاري در یک اقت
سـرمایه  ) تولیـد نهـایی  (وري  وسـیله بهـره   این متغیـر بـه  . ه خارجی باال باشد   منطقی جهت جذب سرمای   

  .گذاري مستقیم خارجی رابطه مثبت داشته باشد رود با جریان سرمایه شود و انتظار می گیري می اندازه
  

  زیربناها. 4-1-3
 حرکـت  هـاي مناسـب موجـب       زیرساخت.  اساسی دارد   اهمیت کشور براي محیط اقتصادي   2زیربناها

طور معمول تنها به شـکل فیزیکـی      ها به   زیرساخت. شود  ه سمت رشد می   اقتصاد بدون انحرافات مهم ب    
گذاران  سرمایه. دنشو نیستند؛ بلکه کارکرد خوب نهادهاي کشور را نیز شامل می... ها، بنادر و  جادهمانند

 هـا، عرضـه آب،   ها، فرودگاه اي از جاده یافته دهند که داراي شبکه توسعه       ترجیح می  خارجی اقتصادهایی را  
هاي اقتـصادي را   هاي ضعیف، هزینه فعالیت زیرساخت. عرضه بدون وقفه انرژي، تلفن و اینترنت باشد 

  . دهد افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می
  

   3تورم. 4-1-4
داران  شود، در نتیجه سرمایه ي داخلی میها یش ارزش دارای  ها منجر به کاه      قیمت افزایش مداوم 

ا را هـ هـاي خـود ترکیـب بهینـه آن     هند براي حفظ ارزش واقعی دارایـی د  و شهروندان ترجیح می   
ها به کاهش   افزایش قیمت،از سوي دیگر). خروج سرمایه(هاي خارجی تغییر دهند  ینفع دارای به

انجامـد و ورود سـرمایه بـه کـشور را کـاهش       ها مـی  یگذاري و ارزش دارای   د خالص سرمایه  سو
هاي تجاري  گذاري و کاهش متوسط سررسید وام  تورم منجر به افزایش ریسک سرمایه     . دهد  می

ثبـاتی و عـدم کنتـرل     تورم نشانه بی. شود ها می  قیمتاز طریق اختالل در اطالعات منتقل شده   و
  . یم خارجی ارتباط منفی داردگذاري مستق هاي کالن است و با جریان سرمایه سیاست

  

                                                
1. Rate Return to Investment 
2. Infrastructure 
3. Inflation 
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   1اندازه بازار. 4-1-5
 حال به هر. داردبازار بزرگ در یک کشور به امکانات بیشتر در مقیاس حقیقی اقتصاد آن کشور اشاره 

در این زمینه ایـن  . تواند با بازارهاي خارجی به تجارت بپردازد  هر شرکتی می   در یک اقتصاد باز   
گـذاري مـستقیم    هـاي سـرمایه    کننده جریـان   عنوان عامل تعیین    بهست  بای  میر است که    اندازه بازا 

گذاري مستقیم خارجی با رویکرد صادراتی در یک بازار  در جریان سرمایه. خارجی تحلیل شود
یابد تأثیرات سرریز وجود دارد و سرانجام در  بزرگ احتمال پیامدهاي خارجی مثبت افزایش می

ایـن  . هاي اقتصادي بیـشتري نمایـان اسـت    شخصات فعالیتبازار بزرگ نسبت به بازار کوچک م  
در . آورد  وجـود مـی    هاي بیشتري را براي جذب انواع جریان سرمایه خارجی بـه            موضوع فرصت 

رسد بـین   نظر می گیري شده است و به تحقیقات این شاخص با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه  
  .  خارجی رابطه مثبت وجود داردگذاري مستقیم اندازه بازار و مقدار جذب سرمایه

  

   2گذاري داخلی حجم سرمایه. 4-1-6
ها به آینده اقتصاد کار و اعتماد آن و  بازتابی از گرایش مردم براي کسبگذاري داخلی نرخ سرمایه

 بنــابراین ،دهــد گــذاري در کــشور ارائـه مــی  ایــن متغیـر اطالعــاتی از محــیط سـرمایه  . باشــد مـی 
که توضیحی از تغییرپذیري سطح شود  استفاده مینوان یک متغیر مستقل ع گذاري داخلی به سرمایه

گـذاري    سرمایهکه زمانیرو، انتظار داریم    از این .باشد  گذاري مستقیم خارجی می     مایهجریان سر 
  . گذاري مستقیم خارجی نیز باال باشد داخلی در سطح باالیی قرار دارد جریان سرمایه

 

   باز بودن اقتصاد. 4-1-7
رجی با جهت گذاري مستقیم خا  توسعه سرمایه نخست موجب. اثر متضاد دارددو 3ز بودن اقتصادبا

  .گذاري مستقیم خارجی با جهت بازاري دارد  اثر منفی بر سرمایهشود و دوم صادراتی می
 

  رشد اقتصادي. 4-1-8
ابراین بـین   بنـ ،شود وسیله نرخ رشد اقتصادي مشخص می   طور معمول به    توسعه بالفعل اقتصادي به   

  .گذاري مستقیم خارجی ارتباط مثبت وجود دارد  و جریان سرمایه4رشد اقتصادي
                                                
1. Market Size 
2. Domestic Investment 
3. Open Economy  
4. Growth of GDP 
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 گیري نتیجه. 5
هاي اقتصادي  به میدان فعالیت الزمه رشد و توسعه اقتصادي است و شرط ورود داشتن سرمایهتردید  بی
ـاي . باشـد   میضروريدر اختیار داشتن سرمایه و تأمین منابع مالی نیز   ـعه    راهکاره ـال توس   جدیـد کـشورهاي در ح

تواند  گذاري مستقیم خارجی می براي رفع موانع و ایجاد بستر مناسب جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه
گذاري مـستقیم خـارجی نقـش     نظر به اینکه سرمایه  .  اهمیت و میزان تأثیرگذاري آن باشد      دهنده  نشان

گذاري، انتقال تکنولوژي، دانش فنی  ه سرمای–انداز مهمی در توسعه و رشد اقتصادي، رفع شکاف پس
کند، بنابراین میان کشورهاي جهان رقابت شدیدي براي جذب  هاي جدید مدیریتی ایفا می   و تکنیک 

آن وجود دارد و هر کشور با توجه به موقعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی و سیاسـی خـود تـالش              
ایی و موانع و مشکالت آن را برطـرف   گذاري مستقیم خارجی را شناس      هاي جذب سرمایه    کند راه   می

. اسـت کننـده آن   نگذاري مستقیم خارجی شناسایی عوامل تعیـی  هاي جذب سرمایه  یکی از راه  . نماید
توان گفت جذب آن به کل عوامـل   گذاري مستقیم خارجی متعددند و می       کننده سرمایه  عوامل تعیین 

فرهنگـی وابـسته   سیاسـی، اجتمـاعی و   اقتصادي و در مجموع به کل سیستم و ساختارهاي اقتـصادي،       
در جـذب آن بـر عهـده دارنـد و     ا در هر کـشور تعـدادي از ایـن عوامـل نقـش اصـلی را             باشد، ام   می

  .شوند کننده اصلی تلقی می تعیین
 این تحقیق بیشتر مرتبط با  توان گفت که عوامل برگزیده ی میدر یک رویکرد فراتحلیل

کید بر چند این تحقیق با تأ  هربنابراینستانی، ومی اشرایط سراسري اقتصاد است نه شرایط ب
ها که در این  رود نتایج این تحقیق در سایر استان هاي استانی صورت گرفته است انتظار می  نمونه

زمان  سا با توجه به اینکه اداره. د گرددیینمایند مشاهده و تأ  به فعالیت میبستر اقتصادي اقدام
گذاري خارجی به  گیرد و بازگشت ارتباط سرمایه مرکز صورت میطور مت اقتصادي در کشور به

که بازتاب این تمرکز  طوري   به،نماید  یید میأ نتایج تحقیق را تعوامل اقتصادي کالن کشوري این
چند عوامل فرهنگی و بومی در   هربه این معنا که ،گذاري در نتایج تحقیق مشهود استسیاست

دهد اقتصاد  و این عدم اولویت نشان میاست ولویت قرار نگرفته ها ملحوظ واقع شده در ا بررسی
  . گذاري خارجی ندارد اي در جذب سرمایه بومی نقش گسترده

گذاري  چنانچه شرایط سرمایه به آن توجه شود این است که بایست مینکته قابل ذکر دیگري که 
و المللی میل  گذاران بین مایه سرگذار تضمین شود هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال در کشور
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هاي میزبان نیز فرصت این امر به کشور .این بازارها خواهند داشت رغبت بیشتري براي حضور در
فناوري روز براي  زایی و دستیابی به دانش و هاي نسبی، رشد اقتصادي، اشتغال گیري از مزیت بهره

   .دهد المللی را می تولید کاالهاي رقابتی در عرصه بین
گذاران  کشورهاي میزبان و سرمایه گذاري خارجی منافع متقابلی را براي ابراین تسریع جریان ورود سرمایهنب

 نیزگذاري خارجی و  ظور کسب بیشترین منفعت از سرمایهمن آنچه گذشت به با توجه به. سازد المللی فراهم می بین
وضع و اجراي قوانین و  ها، ساخت بهبود زیریاسی و امنیت اقتصادي،مین ثبات سأتهدیدات بالقوه آن، ت کاهش

جانبه به  توان اهمیت توجه همه  نمیهاکشور اقتصادي بدیهی است در رشد. مقررات مناسب الزم و ضروري است
  .را نادیده گرفت ...رقابت منافع ملی و انطباق فرهنگی، مزیتی،

  
  
  

 منابع 
،  اقتصادي–مجله اطالعات سیاسی ، "ر توسعه اقتصاديگذاري خارجی و نقش آن د سرمایه" ،)1383(ضا اکبریان، ر

 .150-161 صص، 205شماره 
کید بر گذاري مستقیم خارجی با تأ  سرمایهعوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر جذب" ،)1391( زهرا افشاري وروین حیدري، پ

 .141-170 صص، یک، بهار، شماره 12ل  ساهاي اقتصادي، فصلنامه پژوهش ، ")1996-2007(هاي حکمرانی در دوره زمانی  شاخص

 ،فصلنامه جستارهاي اقتصادي، "گذاري در ایران عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه" ،)1383(حمدحسین زاده بحرینی، م حسین
  .109- 156ص ص، 2شماره 

، هایی براي اقتصاد ایران درس: گذاري مستقیم خارجی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه ،)1385(سن درگاهی، ح
  . 57-73 صص، 36 شماره انتشارات شریف،

گذاري مستقیم خارجی  بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه" ،)1383( اکبر شاهمرادي  ورویزداوودي، پ
(FDI)  هاي اقتصادي ایران فصلنامه پژوهش، " کشور جهان در چارچوب یک الگوي تلفیقی46در اقتصاد ایران و، 
 .114، ص 20شماره 

، "گذاري مستقیم خارجی در ایران هاي سرمایه کننده تعیین" ،)1390( عبداله محمودي وبوالفضل اآبادي ،  شاه
  . 89-126 صص،5، شماره ، سال سومجستارهاي اقتصادي

، "گذاري مستقیم خارجی بازشناسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه" ،)1387(مرادحاصل نیلوفر  و میرحسینمزینی، ا
  .15-35 صص ،7 شماره ،نامه بازار سرمایه ویژه

گذاري مستقیم  تخمین تابع عرضه سرمایه" ،)1384 ( کرمانیزاده  صباغ مجید وحیدشهري، و  شقاقیضا،نجارزاده، ر
  .186-219 صص، 35، شماره پژوهشنامه بازرگانی، "خارجی در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی
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