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Considering the significant of sustainable economic growth in all countries, economists 
try to measure the impact of different variables on economy and attune their decision 
making agenda accordingly. Economic policy makers in Iran have targeted 8 percent 
of GDP for the five-year plan in order to achieve the economic aims of the 2025 per-
spective. This has not been achieved due to several reasons such as inappropriate at-
mosphere of the business, unsuitable structure of economy, and foreign pressures from 
imperial countries. One of the fertilizers for economic growth is to rely and trigger the 
resources, and attract different kinds of foreign and domestic investments. The role 
of foreign investment has been noted on clauses 10 and 12 of the macro-policies of 
resistance economy which can encourage the development of sustainable economy. 
This study, employing simultaneous equation model, tried to investigate the impact of 
changes in foreign investment and resilience index on economic growth of Iran from 
1997 to 2021. The findings showed a significant relationship between economic growth 
and resilience on the one hand, and the degree of open economy and the rate of phys-
ical capital development. Also, there was a significant relationship between economic 
growth and resilience.
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161صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

 بــا توجــه بــه اهمیــت رشــد اقتصــادی پایــدار بــرای هــر کشــوری، اقتصاددانــان می کوشــند 
میــزان تأثیرگــذاری متغیرهــای مختلــف را بــر رشــد اقتصــادی مــورد بررســی قــرار دهنــد و 
نظــام تصمیم گیــری و تصمیم ســازی خــود را بــر آن متمرکــز کننــد. سیاســت گذاران 
ــه اهــداف اقتصــادی چشــم انداز 1404، رشــد  اقتصــادی در ایــران نیــز درجهــت دســتیابی ب
برنامه هــای پنج ســالۀ کشــور هدف گــذاری  را در  ناخالــص داخلــی  تولیــد  8درصــدی 
کرده انــد کــه به دالیــل مختلفــی، ازجملــه فضــای نامناســب کســب وکار و ســاختار نامناســب 
ــورت  ــون به ص ــا کن ــلطه گر، ت ــورهای س ــرف کش ــی از ط ــارهای خارج ــز فش ــادی و نی اقتص
پایــدار محقــق نشــده اســت و فاصلــۀ زیــادی بــا آن وجــود دارد. یکــی از مؤلفه هــای 
ــناخت و  ــر ش ــه ب ــاد، تکی ــم اقتص ــات عل ــادی در ادبی ــد اقتص ــات رش ــتاب دهنده و ملزوم ش
ــت.  ــاد اس ــی در اقتص ــی و خارج ــرمایه گذاری داخل ــواع س ــش ان ــا و افزای ــای ظرفیت ه احی
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــای 10 و 12 سیاســت های کل نقــش ســرمایه گذاری خارجــی در بنده
و تأثیــر آن بــر مقاومــت اقتصــادی تصریــح شــده اســت کــه می توانــد بســتر رشــد اقتصــادی 
پایــدار را فراهــم کنــد. در ایــن مقالــه، بــا اســتفاده از روش سیســتم معــادالت هم زمــان، بــه 
بررســی تأثیرپذیــری رشــد اقتصــادی از تغییــرات ســرمایه گذاری خارجــی و شــاخص 
ــا 1399 پرداختــه شــده اســت. نتایــج  ــران طــی ســال های 1375 ت ــاب آوری در اقتصــاد ای ت
ایــن پژوهــش بیانگــر رابطــۀ مثبــت و معنــادار رشــد اقتصــادی بــا تــاب آوری، درجــۀ بــاز بــودن 
اقتصــاد و نــرخ رشــد ســرمایۀ فیزیکــی اســت. همچنیــن در معادلــۀ دوم بیــن رشــد اقتصــادی 
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1. مقدمه
به لحــاظ نظــری، رشــد اقتصــادی کشــورها تحــت  تأثیــر کیفیــت و کمیــت نیــروی کار، انــواع مختلــف 
ــی،  ــی، مال ــه سیاســت های پول ســرمایه و ســرمایه گذاری ، نحــوۀ اجــرای سیاســت های اقتصــادی، ازجمل
ــل  ــت. به دلی ــاد اس ــه اقتص ــادی وارده ب ــای اقتص ــت تکانه ه ــی مدیری ــز چگونگ ــدی، و نی ارزی و درآم
ــان  ــرات رشــد اقتصــادی کشــورها در پیشــرفت و توســعۀ اقتصــادی، اقتصاددان اهمیــت چگونگــی تغیی
می کوشــند داللت هــا و توجیهــات منطقــی بــرای معنــادار بــودن یــا معنــادار نبــودن ضرایــب تخمینــی 
بــر روی رشــد اقتصــادی بیــان کننــد تــا برمبنــای معنــادار بــودن عوامــل، اقــدام بــه سیاســت گذاری بــا 
ــد )صالحــی،  ــرمایه گذاری نکنن ــا س ــای بی معن ــا در متغیره ــد و ی ــد اقتصــادی نماین ــود رش ــدف بهب ه
صحــت و ســامی، 1399(. از ســوی دیگــر تکانه هــای شــدید اقتصــادی در کشــورهای پیشــرفته، ازجملــه 
بحــران مالــی 2008 ایــاالت متحــدۀ امریــکا، توجــه برخــی از اقتصاددانــان را بــه ایــن ســو معطــوف کــرد 
کــه هــم رشــد اقتصــادی بــاال بــرای پیشــرفت کشــورها اهمیــت دارد و هــم تــاب آوری ایــن رشــد دربرابــر 

 .)Briguglio, Cordina, Farrugia & Vella, 2009( هــر نــوع تکانــه ای بایــد زیــاد باشــد

 بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در حــوزه تــاب آوری اقتصــادی، اقتصــاد بایــد بــا بهره گیــری 
ــه را  ــر تکان ــل از ه ــۀ قب ــه نقط ــت پذیری ب ــت برگش ــد قابلی ــارج بتوان ــل و خ ــای داخ از ظرفیت ه
ــر از  ــه مهم ت ــت آنچ ــوان گف ــاید بت ــلیمانی، 1395(. ش ــب و س ــی، سمیعی نس ــد )پیغام ــته باش داش
رشــد اقتصــادی اســت، پایــداری و ثبــات رشــد اقتصــادی دربرابــر تکانه هــای مختلــف اقتصــادی اســت 
کــه می توانــد ضریــب تأثیرگــذاری برخــی از متغیرهــای مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی را معنادارتــر نمایــد.

 از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر رشــد اقتصــادی، کمیــت و کیفیــت ســرمایه گذاری اســت کــه همــراه 
بــا نیــروی کار در ســاختار ســالم اقتصــادی، قــدرت ایجــاد ارزش افــزوده در بخش هــای مختلــف اقتصــادی را 
ــداز، درآمــد ســرانۀ پاییــن،  ــودن ســطح پس ان دارد. در اکثــر کشــورهای درحــال توســعه، به دلیــل پاییــن ب
ــز  ــاوری و نی ــادی و فن ــی اقتص ــازمان یافته، عقب افتادگ ــی س ــات مال ــدان مؤسس ــد، فق ــر درآم ــع نابراب توزی
عوامــل دیگــری همچــون کســری بــاالی بودجــه در بخــش عمرانــی، توانایــی جــذب و تخصیــص منابــع بــه 
ســرمایه گذاری داخلــی محــدود بــوده و ایــن کشــورها بــرای جبــران عقب ماندگــی خــود، بــه کشــورهای دیگر 
ــرمایه گذاری  ــه س ــد ک ــواهد نشــان می ده ــد. ش ــرمایه گذاری خارجــی روی آورده ان ــه س ــده و ب متوســل ش
ــم  ــرمایه گذاری ها و حج ــوع س ــه ن ــته ب ــه بس ــد ک ــاد می کن ــی ایج ــادی تغییرات ــد اقتص ــی در رش خارج
قراردادهــا و بــازده آن هــا، تغییــرات رشــد اقتصــادی متفــاوت خواهــد بــود )موالیــی، 1399( و حتــی می توانــد 
ــه تــاب آور شــدن اقتصــاد  ــا ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد اقتصــادی در یــک کشــور و در بســتر مناســب، ب ب
کمــک کنــد. البتــه واضــح اســت کــه اگــر کشــوری بخواهــد منابــع خــود را بــه کشــورهای دیگر منتقــل کند، 
ابتــدا منافــع ملــی خــود را در قراردادهــای ســرمایه گذاری درنظــر می گیــرد و بــدون چشم داشــت بــه منافــع 
ــن، هــدف بســیاری از کشــورهای درحــال  ــد. باوجــود ای ــه ســرمایه گذاری خارجــی نمی کن ــدام ب خــود، اق
 توســعه تــاش بــرای جــذب انــواع ســرمایه گذاری خارجــی و بهره گیــری از ظرفیت هــای آن درجهــت منافــع 
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اقتصــادی و سیاســی اســت. ســرمایه گذاری خارجــی بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای مالــی، اقتصــادی و فنــی 
کشــورهای دیگــر درجهــت رشــد و توســعۀ اقتصــادی یــک کشــور دیگــر و ارتقــای منحنــی امکانــات تولید آن 
ایجــاد می شــود. طرفــداران ســرمایه گذاری خارجــی معتقدنــد کــه تقویــت ســرمایه گذاری خارجــی در یــک 
کشــور از کانال هــای مختلفــی، همچــون توســعۀ  اشــتغال، وابســته کــردن منافــع ســایر کشــورها بــه خــود، 
ایجــاد رقابــت بیــن ســرمایه گذاران و بــاال رفتــن کیفیــت ســرمایه گذاری، موجــب تقویــت امنیــت اجتماعــی، 
نظامــی و اقتصــادی می شــود. ضمــن اینکــه وجــود انــواع مختلــف امنیــت، خــود عامــل مهمــی در تقویــت 

ــد.  ــاب می آی ــی به حس ــرمایه گذاری خارج س

 نهــاد قانون گــذار در ایــران بــا توجــه بــه نیازهــای بــازار کار بــرای ایجــاد شــغل و رســیدن بــه ســند 
ــی  ــت. یک ــرده  اس ــذاری ک ــعه هدف گ ــم توس ــۀ شش ــرای برنام ــد را ب ــد 8 درص ــم انداز 1404، رش چش
ــرمایه گذاری در  ــواع س ــش ان ــر افزای ــه ب ــادی، تکی ــد اقتص ــات رش ــتاب دهنده و ملزوم ــای ش از مؤلفه ه
اقتصــاد اســت. وضعیــت اقتصــاد ایــران در بیــش از یــک دهــۀ گذشــته نشــان می دهــد تشــکیل ســرمایه، 
ــی بخــش  ــر کاهــش توانای ــی بیانگ ــن به نوع ــی داشــته و ای شــامل ماشــین آالت و ســاختمان، ســیر نزول
داخلــی اقتصــاد بــرای ســرمایه گذاری درجهــت رســیدن بــه اهــداف رشــد اقتصــادی اســت. در دورۀ زمانــی 
ســال های 1392 تــا 1398، درمجمــوع رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران 4/6 درصــد بــوده؛ امــا تشــکیل 
ســرمایۀ ثابــت 29/5 درصــد کاهــش یافتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب، می تــوان گفــت نســبت ســرمایه گذاری 

بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در طــول ســال های 1392 تــا 1398 افــت بســیار زیــادی داشــته اســت. 

 در چنیــن شــرایطی اســت کــه نقش تأمیــن مالی خارجی و ســرمایه گذاری مســتقیم و غیرمســتقیم 
خارجــی درجهــت افزایــش رشــد اقتصــاد پررنگ تــر از گذشــته خواهــد بــود.  ســرمایه گذاری به عنــوان 
ــش  ــت. افزای ــی اس ــادی و اجتماع ــعۀ اقتص ــه توس ــل ب ــۀ نی ــادی، الزم ــد اقتص ــۀ رش ــور محرک موت
ســرمایه گذاری منجــر بــه افزایــش تولیــد، افزایــش ارزش افــزوده، درآمــد، رفــاه و اشــتغال، کاهــش نــرخ 
بیــکاری و رفــع فقــر می شــود. بــا توجــه بــه تجربــۀ تحریم هــای یک جانبــه و چندجانبــه علیــه کشــور 
ــا  ــن تحریم ه ــدۀ ای ــوان جــذب ســرمایه گذاری خارجــی را یکــی از سیاســت های دفع کنن ــران، می ت ای

دانســت؛ چراکــه بــا گــره خــوردن منافــع مشــترک،  تحریــم کشــور ها کاری ســخت تر خواهــد بــود.

 در ایــن راســتا، براســاس بند هــای 10 و 12 سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی1، اســتفاده از ســرمایه گذاری 

1. بند 10: حمایت همه جانبۀ  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق 
تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق 
و  جدید،  بازارهای  شکل دهی  صادراتی،  نیازهای  با  متناسب  ملی  تولید  برنامه ریزی  صادرات،  برای  خارجی  سرمایه گذاری 
تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساِزکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت 

درصورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
بند 12: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعۀ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی درجهت حمایت از هدف های اقتصادی و 

استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.
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ــا کشــورهای همســایه، یکــی از راه هــای کاهــش  خارجــی و توســعۀ همکاری هــای اقتصــادی به خصــوص ب
آســیب پذیری اقتصــاد ایــران دانســته شــده اســت. بررســی ها نشــان می دهــد ســهم ایــران از کل بــازار ناچیــز 

بــوده و ســیر نزولــی داشــته اســت.2

ــرفت  ــتاده و پیش ــلطه ایس ــام س ــر نظ ــه دربراب ــوری ک ــرای کش ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــه س البت
ــد  ــدزا هــم باشــد و نبای ــد تهدی ــد، می توان ــر زیاده خواهی هــا می دان خــود را در گــرو ایســتادگی دربراب
به عنــوان راه حــل اساســی بــرای رفــع مشــکات اقتصــادی بــه آن چشــم دوخــت، بلکــه بایــد قراردادهــا 
به گونــه ای بســته شــود کــه تهدیــد و تحریــم نظــام ســلطه بــر ســرمایه گذاران خارجــی نتوانــد در عــزم 

و ارادۀ آن هــا خللــی وارد کنــد و قــادر نباشــند تعهــدات خــود را رهــا کننــد. 

ــد  ــر رش ــاب آوری ب ــاخص ت ــی و ش ــرمایه گذاری خارج ــان س ــذاری هم زم ــه، اثرگ ــن مقال در ای
اقتصــادی بررســی شــده اســت. به لحــاظ نظــری، ســرمایه گذاری خارجــی متغیــری اســت کــه به طــور 
ــت های  ــش سیاس ــل نق ــی درعم ــت، ول ــی اس ــی و خارج ــت های داخل ــه سیاس ــته ب ــان وابس هم زم
ــور  ــال کش ــده، در قب ــاالت متح ــون ای ــلطه گر همچ ــای س ــژه دولت ه ــی، به وی ــای خارج دولت ه
ــه  ــن اینک ــت؛ ضم ــوده اس ــر ب ــت آن مؤث ــت و کیفی ــی در کمی ــرمایه گذاری خارج ــدۀ س تقاضاکنن
براســاس نظــرات بدبینانــۀ برخــی از اقتصاددانــان همچــون بــاران )1957(3، ســرمایه گذاری خارجــی 
بــرای کشــورهای درحــال توســعه نیــز در شــرایط مختلــف مفیــد نبــوده و حتــی ممکــن اســت مضــر 
ــد در شــرایط خاصــی رشــد اقتصــادی را به طــور  ــوع ســرمایه گذاری می توان ــن ن ــا ای ــز باشــد؛ ام نی

2. کشور های همسایۀ ایران شامل پانزده کشور عراق، ترکیه، امارات، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، جمهوری آذربایجان، 
ارمنستان، ترکمنستان، قطر، کویت، قزاقستان، بحرین و عربستان است. این کشور ها تولیدکنندگان ایرانی را در معرض بازاری 
به وسعت چندبرابر ایران قرار می دهند. مجموع بازار کشور های همسایه با احتساب سوریه به حدود 5135میلیارد دالر می رسد 
)بانک جهانی(. این رقم با اضافه شدن کشور هند و نزدیکی آن به بندر چابهار ممکن است نزدیک به 8000میلیارد دالر شود. 
این پانزده کشور همچنین حدود 600میلیون جمعیت دارند که در آن ها سالیانه 2000میلیارد تجارت صورت می گیرد. این 
درحالی است که سهم صادرات ایران به این کشور  ها در سال 1398، درمجموع 22میلیارد و 855میلیون دالر بوده است که 
فقط 2/3 درصد از واردات هزارمیلیارددالری این کشور  ها در این سال را تشکیل می دهد. در میان این پانزده کشور، بیشترین 
صادرات سال 1398 به عراق بوده است. سال 1398، 26میلیون تن کاال به ارزش 9میلیارد دالر به این کشور صادر شده که 
و  نبوده  عراق چندان چشمگیر  از  واردات  اما  است.  کرده  ثبت  به سال 1397  نسبت  را  0/6درصدی  رشد  ارزشی،  به  لحاظ 
درمجموع 131میلیون دالر از این کشور به ایران وارد شده که نسبت به سال 1397 از نظر ارزشی، رشد 122درصدی داشته 
است. بیشترین مازاد تجاری ایران نیز در تجارت با عراق رقم خورده است. تراز تجاری ایران با این کشور به مثبت 8میلیارد و 
890میلیون دالر می رسد. عاوه بر عراق، ایران با کشور افغانستان نیز دارای تراز تجاری مثبت و چشمگیری در مقایسه با دیگر 
کشور  های همسایه است. از سال 1390 به بعد، تراز تجاری ایران با افغانستان وارد کانال 2میلیارددالری شده و مثبت بودن 
خود را حفظ کرده، اما مسیر نزولی را دنبال کرده؛ به طوری  که در سال 1398 با افت 563میلیون دالری به تراز 2میلیارد و 
353میلیون دالر رسیده است. تراز تجاری با کشور  های ترکیه و پاکستان هم حدود 1میلیارد دالر مثبت بوده؛ اما درمورد ترکیه 
کاهش 3میلیارددالری تراز تجاری اتفاق افتاده است. درمورد ترکیه به طور خاص براساس آخرین آمار گمرک ایران، 80 درصد 
کاهش تجارت در چند ماه آغازین سال 1399 در مقایسه با مدت مشابه سال 1398 ثبت شده است. تراز تجاری با هفت کشور 

بحرین، ارمنستان، ترکمنستان، قطر، آذربایجان، کویت و عمان هم در اعدادی پایین تر از 0/5میلیارد دالر قرار گرفته است.
3. Baran
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معنــادار افزایــش دهــد. از ســوی دیگــر تــاب آوری اقتصــادی تابــع اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی 
اقتصــاد کشــور اســت و تــا حــد زیــادی بــه سیاســت های داخلــی درجهــت نیرومنــد کــردن اقتصــاد 
ــاوت  ــی متف ــن ویژگ ــا ای ــر را ب ــر دو متغی ــه اث ــت ک ــن اس ــه در ای ــن مقال ــوآوری ای ــردد. ن برمی گ
به طــور هم زمــان بــر رشــد اقتصــادی می ســنجد. بدیــن منظــور، ابتــدا پیشــینۀ تحقیــق و چارچــوب 
نظــری بیــان شــده و در ادامــه روش تحقیــق و بــرآورد مــدل و درنهایــت نتیجه گیــری و پیشــنهادها 

آمــده اســت. 

2. پیشینۀ تحقیق
ــاب آوری اقتصــادی و آســیب پذیری  ــری رشــد اقتصــادی از ت ــه بررســی تأثیرپذی ــور )1398( ب طاهرپ
ــا 2014 م و  ــی 2005 ت ــرای دورۀ زمان ــتفاده از روش GMM ب ــا اس ــه اســت. وی ب اقتصــادی پرداخت
بــرای 18 کشــور نفتــی اثــر تــاب آوری اقتصــادی و آســیب پذیری اقتصــادی بــر درآمــد ســرانۀ کشــورها 
را بررســی کــرده اســت. نتایــج مطالعــۀ وی نشــان داد کــه تــاب آوری اثــر مثبــت و آســیب پذیری اثــر 
منفــی بــر درآمــد ســرانۀ کشــورها دارد. ایــن بــدان معناســت کــه کشــورهایی کــه از تــاب آوری بیشــتر 

ــد. ــه کنن ــتری را تجرب ــرانه های بیش ــد س ــته اند درآم ــد، توانس ــر برخوردارن ــیب پذیری کمت و آس

ــم و  ــل مه ــی از عوام ــی را یک ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــکری )1397( س ــگویی و ش برقی اس
ــیون  ــتفاده از رگرس ــا اس ــا ب ــد. آن ه ــر کشــوری می دانن ــعۀ اقتصــادی ه ــد و توس ــذار در رش تأثیرگ
ــران طــی  ــر جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی کشــور ای ــر ب ــل مؤث ــه بررســی عوام ــازی ب ف
ــق  ــج تحقی ــق نتای ــد. طب ــد پرداختن ــر درآم ــات ب ــش مالی ــر نق ــد ب ــا تأکی ــا 1395 ب دورۀ 1360 ت
ایشــان، متغیــر مالیــات بــر درآمــد بــا یــک ضریــب فــازی منفــی و ناچیــز، تأثیــر اندکــی در جــذب 
ــی  ــل اصل ــد از عوام ــر درآم ــات ب ــر مالی ــن رو متغی ــران دارد و از ای ــرمایه گذاری در ای ــوع س ــن ن ای
ــن  ــود. همچنی ــوب نمی ش ــران محس ــور ای ــی کش ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــده در ج و تعیین کنن
ــر  ــانی و متغی ــرمایۀ انس ــاری، س ــودن تج ــاز ب ــی ، ب ــص  داخل ــد ناخال ــد تولی ــادی مانن ــل اقتص عوام
جمعیــت، اثــر مثبــت و نــرخ تــورم و نــرخ ارز اثــر منفــی بــر جریــان ورودی ســرمایه گذاری مســتقیم 

ــد. ــران دارن خارجــی در کشــور ای

ــی،  ــعۀ مال ــن توس ــۀ بی ــی رابط ــه بررس ــه ای ب ــندی )1393( در مقال ــی و سلیمی ش خلیلی عراق
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و رشــد اقتصــادی بــا اســتفاده از داده هــای پانــل در شــانزده کشــور 
ــای  ــاس آماره ــی را براس ــعۀ مال ــار توس ــا آث ــد. آن ه ــا 2008 م پرداختن ــی دورۀ 1980 ت ــیایی ط آس
ســالیانه بررســی کردنــد و بــرای ایــن کار نیــز از متغیرهــای کنترلــی نــرخ تــورم، بــاز بــودن تجــاری، 
ــف  ــاخص های مختل ــرانۀ اول دوره و ش ــی س ــص داخل ــد ناخال ــل و تولی ــال های تحصی ــط س متوس
ــی باعــث افزایــش تأثیــر  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه توســعۀ مال ــد و ب ــی اســتفاده کردن توســعۀ مال

ــود. ــادی می ش ــد اقتص ــر رش ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س
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گوهــری و گوهــری )1392( بــه بررســی اثــر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی، 
ــا وارد کــردن شــاخص ترکیبــی توســعۀ مالــی از چهــار شــاخص بانکــی، بــرای ســال های 1359 تــا  ب
1389 پرداختنــد. نتایــج تحقیــق اثــر منفــی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی در 
ــی در  ــعۀ مال ــان توس ــر هم زم ــردن اث ــا وارد ک ــر ب ــن اث ــه ای ــان داد ک ــدت را نش ــدت و بلند م کوتاه م

مــدل مثبــت و معنــادار شــد.

ــرمایه گذاری  ــر س ــایی اث ــن شناس ــود ضم ــش خ ــر )1391( در پژوه ــرفی و فهیمی ف ــن، اش فرزی
ــک  ــتم داینامی ــنجی و سیس ــای اقتصادس ــق روش ه ــادی، از تلفی ــد اقتص ــر رش ــی ب ــتقیم خارج مس
ــر جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  ــر ب ــه بررســی عوامــل اقتصــادی مؤث ــد و ب اســتفاده کردن
و تأثیــر ایــن عوامــل بــر رشــد اقتصــادی پرداختنــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان دهندۀ اثــر مثبــت و 

ــت.  ــادی اس ــد اقتص ــر رش ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــادار س معن

ــزان  ــه می ــا چ ــه ت ــد ک ــی کردن ــوع را بررس ــن موض ــود ای ــۀ خ ــم4 )2020( در مطالع ــی و کی اوس
افزایــش در توســعۀ مالــی در اثــر مثبــت ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر 
می گــذارد. نویســندگان در پژوهــش خــود از مــدل آســتانۀ پانــل پویــا در 62 کشــور بــا درآمــد بــاال و 
متوســط طــی دورۀ 1987 تــا 2016 م اســتفاده کردنــد و نشــان دادنــد کــه ســرمایه گذاری مســتقیم 
ــار بخــش  خارجــی رشــد اقتصــادی را به طــور کلــی تقویــت می کنــد، امــا هنگامــی کــه نســبت اعتب
خصوصــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بیــش از 95/6 درصــد باشــد، اثــر رشــد ســرمایه گذاری مســتقیم 

ــود.  ــز می ش ــی ناچی خارج

ــت  ــادی هف ــد اقتص ــر رش ــتقیم FDI ب ــتقیم و غیرمس ــرات مس ــی اث ــه بررس ــخنور5 )2019( ب س
کشــور اتحادیــۀ اروپــا )EU( بــا ســهم قابــل توجــه دریافتی هــای گردشــگری و FDI همــت گماشــت. 
ــد  ــم رش ــل مه ــگری و FDI از عوام ــای گردش ــه دریافتی ه ــت ک ــن اس ــش وی ای ــای پژوه از یافته ه
اقتصــادی اســت؛ همچنیــن FDI تأثیــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی پنــج کشــور از ایــن هفــت کشــور 

ــت. ــانده اس ــت نرس ــری را به ثب ــچ تأثی ــگری هی ــت گردش دارد و صنع

ــر رشــد اقتصــادی  ــر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ب ــس6 )2017( تأثی ــز و پان ــوارادو، اینیگ آل
ــا اســتفاده از داده هــای پانــل دریافتنــد  را در نــوزده کشــور امریــکای التیــن مطالعــه کردنــد. آن هــا ب
ــادار نیســت؛  ــاری معن ــر رشــد اقتصــادی از لحــاظ آم ــر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی ب ــه تأثی ک
امــا وقتــی کشــورهایی بــا ســطوح درآمــد بــاال را وارد کردنــد، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی تأثیــر 

مثبــت و چشــمگیری داشــت.

4. Osei & Kim
5. Sokhanvar 
6. Alvarado, Iniguez & Ponce 
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حســن و اوســمن7 )2015( در مطالعــۀ خــود بــا اســتفاده از مــدل GMM اثــر تــاب آوری اقتصــادی 
را بــر ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در بخش هــای مختلــف اقتصــادی مالــزی مــورد بررســی قــرار 
دادنــد. نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری خارجــی وابســته بــه تــاب آوری اقتصــادی اســت؛ 
همچنیــن هرچــه ســاختار اقتصــاد مالــزی تاب آورتــر باشــد، ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بیشــتر 

می شــود. 

آدنیــی، امیســکن، الیســگن، اگویکهایــد، آینلــا8 )2012( بــه بررســی ارتبــاط علّــی بیــن 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و رشــد اقتصــادی بــا وارد کــردن توســعۀ مالــی بــرای پنــج کشــور 
ــی 1970  ــیر الئون در دورۀ زمان ــه و س ــا، نیجری ــا، غن ــاج، گامبی ــاحل ع ــعۀ س ــال توس ــک درح کوچ
ــا و  ــا، گامبی ــورهای غن ــی در کش ــعه مال ــدازۀ توس ــه ان ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــا 2005 م پرداختن ت
ــادی  ــد اقتص ــر رش ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــای س ــری از مزای ــور بهره گی ــیر الئون به منظ س
مهــم اســت. آن هــا به روز رســانی ســاختار مالــی را به منظــور کســب رشــد مطلــوب اقتصــادی بــر اثــر 

ــد.  ــنهاد کردن ــی پیش ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــای س ارتق

ــه ای در  ــای منطق ــاب آوری اقتصاده ــی ت ــور بررس ــن9 )2012( به منظ ــال و ولم ــداس، وی ــر، پین وی
ــدات  ــد تولی ــا 2007 م و رش ــال 1970 ت ــف از س ــق مختل ــکاری کل مناط ــای بی ــکا، از داده ه امری
شــهرهای بــزرگ از 1978 تــا 2007 م اســتفاده کردنــد و بــه بررســی شــوک های اشــتغال طــی ایــن 
دوره پرداختنــد. نتایــج نشــان داد کــه مناطقــی کــه نســبت زیــادی از اشــتغال آن هــا در بخــش تولیــد 
کاالی بــادوام اســت، در مواجهــه بــا شــوک های منفــی رکــود بیشــتری را تجربــه خواهنــد کــرد، امــا 

ــوند. ــی می ش ــری بازیاب ــان کوتاه ت ــدت زم ــت و در م ــتر اس ــا بیش ــاب آوری آن ه ت

آزمــان ســاینی و الو10 )2010( بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون آســتانه ای بــه بررســی اثــر 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه سرمایهگذاری مستقیم  ســرمایه گذاری در رشــد اقتصــادی پرداختنــد و ب

خارجی اثــر مثبــت بر رشد اقتصادی دارد.

ــال  ــعه یافته و درح ــورهای توس ــی در کش ــرمایه گذاری خارج ــرات س ــی11 )2010( اث ــگ و ل چان
 توســعه را واکاوی کردنــد. طبــق نتایــج ایــن بررســی، ســرمایه گذاری خارجــی اثــر مثبــت و بدهی هــای 
خارجــی و ســرمایه گذاری اثــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی تمــام کشــورهای مــورد مطالعــه دارد. چنانچــه 
پیشــرفت بــازار ســهام بــه یــک ســطح اطمینــان آســتانه ای رســیده باشــد، جریــان ســرمایۀ خصوصــی 
ــورهای  ــه در کش ــر از اینک ــود، صرف نظ ــدل ش ــت ب ــر مثب ــه تأثی ــد ب ــی می توان ــر منف ــای تأثی به ج

7. Hassan & Othman
8. Adeniyi, Omisakin, Olusegun, Egwaikhide & Oyinlola
9. Weir, Pindus, Wial & Wolman
10. Azman-Saini & Law
11. Chang & Lee
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درحال  توسعه یا توسعه یافته باشد.

لــی و چانــگ12 )2009( در پژوهشــی بــا اســتفاده از داده هــای 37 کشــور در دورۀ زمانــی 1970 تــا 
2002 م نقــش بــازار مالــی و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی را بــر رشــد اقتصــادی بررســی کردنــد. 
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــی ب ــح خطــا و هم جمع ــا اســتفاده از روش تصحی ــن پژوهــش ب ــا در ای آن ه
ــر رشــد اقتصــادی در بلندمــدت بیشــتر از ســرمایه گذاری مســتقیم  ــی ب ــازار مال ــر توســعۀ ب کــه تأثی

خارجــی بــوده اســت. 

ــی13 )1998( براساس یک مدل رشد درون زا به این نتیجه دست یافتند که  ــو و ل بورنتزیون، گرگوری
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی رشد بلندمدت را از طریق تأثیر بر نرخ تکثیر فنــاوری جهان صنعتی 
به کشور میزبان افزایش می دهد. آن هــا بر این عقیده اند که آثار سودمند FDI بر رشــــد اقتصادی از 
طریقکارایی باالتری که این نوع سرمایه گــــذاری بــه دلیل فنــاوری پیشرفته دارد، حاصــــل می شــود، نه 

ــاً از طریق انباشت بیشتر سرمایه. صرف

ــارۀ تأثیــر هم زمــان ســرمایه گذاری  ــا کنــون مطالعــه ای درب  همان طــور کــه مشــاهده می شــود، ت
مســتقیم خارجــی و تــاب آوری اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی در ایــران انجــام نشــده اســت. بنابرایــن 

هــدف ایــن پژوهــش بررســی ایــن موضــوع خواهــد بــود. 

3. چارچوب نظری 
ــه  ــبت ب ــه نس ــی ک ــرمایه گذاری خارج ــر س ــری دو متغی ــوب نظ ــار چارچ ــمت، به اختص ــن قس در ای
ــاب آوری اقتصــادی کــه بیشــتر  ــوده و ت ســرمایه گذاری داخلــی تحــت تأثیــر سیاســت های خارجــی ب
ــن  ــدام از ای ــات، هرک ــاس مطالع ــت. براس ــده اس ــان ش ــت، بی ــی اس ــت های داخل ــر سیاس ــت تأثی تح
متغیرهــا ایــن قابلیــت را دارنــد کــه به طــور جداگانــه رشــد اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد؛ امــا 
ــر رشــد اقتصــادی نشــان داده نشــده اســت. ــان اثرگــذاری آن هــا ب در هیــچ پژوهشــی به طــور هم زم

ــدوق  ــدگاه صن ــده اســت. از دی ــان ش ــرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بی ــددی از س ــف متع  تعاری
ــه در  ــرمایه گذاری ای ک ــت از س ــارت اس ــی عب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــول14، س ــی پ بین الملل
ــدف  ــود و ه ــام می ش ــدار انج ــع پای ــب مناف ــدف کس ــا ه ــرمایه گذار ب ــرد س ــن ف ــز وط کشــوری به ج
ــری  ــش مؤث ــه نق ــگاه مربوط ــت بن ــه در مدیری ــت ک ــن اس ــرمایه گذاری ای ــن س ــرمایه گذار از ای س
ــمت  ــه دو قس ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــی س ــور کل ــری، 1392(. به ط ــری و گوه ــد )گوه ــته باش داش

ــود. ــیم   می ش ــی تقس ــتقیم خارج ــرمایه گذاری غیرمس ــی و س ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س

12. Lee & Chang
13. Borensztein, De Gregorio & Lee
14. International Monetary Fund (IMF)
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ســرمایه گذاری غیرمســتقیم خارجــی )FPI(15: منظــور از ایــن نــوع ســرمایه گذاری ایــن اســت کــه 
ــی،  ــا شــرکت مال ــد اوراق بهــادار مؤسســه ی ــا حقوقــی( به صــورت خری اشــخاص خارجــی )حقیقــی ی
بــدون شــرکت مســتقیم بــه ســرمایه گذاری بپردازنــد و ســرمایۀ  خــود را در اختیــار کشــور میزبــان قــرار 
دهنــد. بــه عبــارت دیگــر، ســرمایه گذاران بــا انتخــاب ســبد مالــی بهینــه از اوراق بهــادار شــرکت های 
ــرمایه گذاری  ــوع س ــن ن ــد. ای ــازده آن را دارن ــار ب ــد و انتظ ــرمایه گذاری می کنن ــان س ــور میزب کش
ــا  ــروش ســهام ی ــا ف ــد ب ــه بخواهــد می توان ــر لحظــه ک ــی ســرمایه گذار ه ــّرار اســت؛ یعن اصطاحــاً ف
اوراق بهــادار، ســرمایۀ  خــود را از کشــور میزبــان خــارج کنــد کــه ایــن خــود می توانــد باعــث رکــود و 

ــان و ایجــاد نابســامانی های اقتصــادی  شــود.  کســادی در کشــور میزب

ــل17  ــازمان مل ــعۀ س ــات و توس ــس تحقیق ــی )FDI(16: در کنفران ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س
ــاط  ــتلزم ارتب ــه مس ــده ک ــان ش ــرمایه گذاری بی ــی س ــی نوع ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس )2012( س
ــد  ــر واح ــدار ب ــع پای ــور و مناف ــک کش ــم ی ــادی مقی ــد اقتص ــرل واح ــان دهندۀ کنت ــدت و نش بلند م
ــی، 1388(. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی از نظــر  ــر اســت )رفیع ــم کشــوری دیگ اقتصــادی مقی
ویلیامســون18 )2008(، تملــک دارایی هــا توســط ســرمایه گذار در خــارج از وطــن خــود اســت. ســازمان 
همــکاری و توســعۀ اقتصــادی )OECD(19 ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی را چنیــن تعریــف می کنــد: 

ســرمایه گذاری کــه بــا هــدف ایجــاد روابــط اقتصــادی مســتمر و اعمــال نفــوذ مؤثــر و مدیریــت در 
ــا مالکیــت کامــل، تأســیس مؤسســۀ فرعــی،  مــوارد زیــر صــورت می گیــرد: 1. ایجــاد یــک شــرکت ب
تأســیس شــعبه و تملــک دارایــی کامــل یــک شــرکت موجــود، 2. مشــارکت در یــک شــرکت جدیــد 

یــا موجــود.

می گویــد:  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  تعریــف  در  نیــز  جهانــی  تجــارت  ســازمان 
ــدأ  ــور مب ــک کش ــرمایه گذار ی ــه س ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــی زمان ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس »س
)کشــور مــادر( یــک دارایــی را در کشــور دیگــر )میزبــان( بــا هــدف مدیریــت آن به دســت مــی آورد« 

.)wto.org/english/tratop_e/invest_e/invest_e.htm(

ــد  ــل 10 درص ــتن حداق ــای داش ــی را به معن ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــز س ــی نی ــک جهان بان
ــد  ــی می دان ــرمایه گذار خارج ــور س ــارج از کش ــودآور در خ ــت س ــک فعالی ــق رأی در ی ــا ح ــهام ب س
ــه  ــا و هرگون ــد، ســرمایه گذاری مجــدد از محــل درآمده ــد به صــورت ســرمایه گذاری جدی ــه می توان ک
قــرارداد میــان شــرکت  مــادر و بنــگاه خارجــی مطابــق آنچــه در تــراز پرداخــت آمــده اســت، صــورت 

15. Foreign Portfolio Investment
16. foreign Direct Investment
17. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
18. Williamson
19. Organization for Economic Cooperation and Development
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ــوادی، 1387(. ــین زاده بحرینی و ج ــی، حس ــرد )مهدوی عادل گی

از نظــر ســازمان تجــارت و توســعۀ ســازمان ملــل، چنانچــه ســرمایه گذار خارجــی حداقــل 10 درصــد 
ــه آن ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  ــراردادی ب ــور ق ــار داشــته باشــد، به ط ــگاه را در اختی ســهم بن
اطــاق می شــود )oecd.org/daf/inv/FDI-statistics-explanatory-notes.pdf(. امــا بایــد بــه نکتــه توجــه 
کــرد کــه ایــن نــوع ســرمایه گذاری لزومــاً مبتنــی بــر انتقــال دارایــی مالــی بــه کشــور میزبــان نیســت و 
کل ســرمایه گذاری می توانــد بــا منابــع مالــی کشــور میزبــان تأمیــن مالــی گــردد )داودی و شــاهمرادی، 
1383(. از آنجــا کــه ســرمایه گذاری مســتقیم همــراه بــا نفــوذ در مدیریــت بنــگاه اســت و ســرمایه گذار 
به دنبــال منافــع پایــدار و اعمــال قــدرت، انتظــار بــر ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی از 
ــر  ــرمایه گذاری طوالنی ت ــاظ دورۀ س ــرمایه گذاری ها از لح ــواع س ــایر ان ــه س ــرمایه گذار ب ــد س ــاظ دی لح
باشــد. درواقــع مهم تریــن نکتــه در تعاریــف بــاال نقــش ســرمایه گذار در مدیریــت ســرمایۀ خــود و تــاش 
ــۀ  ــرک چرخ ــد مح ــه می توان ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــی از فعالیت ه ــع ناش ــود و مناف ــب س ــرای کس ب

اقتصــادی کشــور میزبــان باشــد )صفــدری، الونــدی زاده و شــعیبی، 1389(.

دربارۀ اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی، دو دسته نظریه بیان شده است: 

3ـ1. نظریات خوش بینانه
کاســیک ها و نئوکاســیک ها بــا تأکیــد بــر جریــان آزاد عوامــل تولیــد، به ویــژه ســرمایه، ســرمایه گذاری 
را، اعــم از داخلــی و خارجــی، عامــل کلیــدی و مولــد در رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی می داننــد؛ زیــرا 
ســرمایه گذاری از یــک ســو بــر عنصــر تقاضــا اثــر می گــذارد و از ســوی دیگــر بــر عنصــر عرضــه و تولیــد 
انباشــت ســرمایه بــا اســتفاده از فنــاوری اثرگــذار اســت. به کارگیــری هرچــه بیشــتر تســهیات زیربنایــی 
ــع  ــه مناب ــی ب ــت، متک ــرق و بهداش ــرات، ب ــل، مخاب ــرورش، حمل ونق ــوزش و پ ــل آم ــادی، ازقبی اقتص
ــر از  ــد عامــل اســتفادۀ هرچــه بهتــر و مطلوب ت ســرمایه ای اســت. همین طــور انباشــت ســرمایه می توان
منابــع طبیعــی به منظــور گســترش فعالیت هــای اقتصــادی، بــازار داخلــی و درنهایــت کســب بازارهــای 
خارجــی باشــد. ایــن افــراد ســرمایه گذاری خارجــی را به واســطۀ تشــویق صــادرات و تجــارت آزاد، حــذف 
مقــررات زائــد دولتــی و انحرافــات قیمتــی و خصوصــی کــردن بنگاه هــای دولتــی به عنــوان عامــل مثبــت 

در رشــد اقتصــادی کشــور میزبــان تلقــی می کننــد )فرزیــن و دیگــران، 1391(. 

بنابــر نظریــۀ طرفــداران آزادی جریــان ســرمایه، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی باعــث توســعۀ 
منابــع انســانی، انتقــال دانــش فنــی، گســترش تجــارت خارجــی به ویــژه دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد 

ــرد )همــان(.  ــاال می ب صادراتــی و اشــاعۀ مهارت هــای مدیریــت می شــود و بهــره وری را در اقتصــاد ب

بنابــر نظــر دملــو20 )1997(، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی منافــع زیــادی از دیگــر جریان هــای 

20. De Mello 
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ــاوری و تخصــص  ــال فن ــق انتق ــی، از طری ــرمایۀ داخل ــش موجــودی س ــر افزای ــه عاوه ب ــی دارد ک مال
ــن21  ــو و گلوبرم ــتروم، کوک ــذارد. بلومس ــز می گ ــی نی ــر مثبت ــره وری تأثی ــد به ــر رش ــی ب مدیریت
)2001( بیــان کرده انــد اگــر کشــور میزبــان از لحــاظ ســطح آموزشــی در ســطح قابــل قبولــی باشــد، 
ــه  ــرد؛ چنان ک ــد ک ــک خواه ــور کم ــادی آن کش ــد اقتص ــه رش ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س
به نظــر بلومســتروم، کوکــو و زجــان22 )2000( و کرکوویــک و لویــن23 )2005( شــواهدی در ایــن زمینــه 

ــدارد.  وجــود ن

ــی،  ــۀ کنون ــت ســرمایه گذاری خارجــی، به خصــوص در بره ــه اهمی ــه ب ــی ک ــر از عوامل یکــی دیگ
افــزوده اســت، کاهــش آســیب پذیری اقتصــاد بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای ســایر کشورهاســت. ایجــاد 
ــا  ــیب پذیری اقتصاده ــدۀ آس ــل کاهش دهن ــی از عوام ــورها یک ــان کش ــادی می ــتگی های اقتص وابس
ــا  ــت. ب ــی اس ــرمایه گذاری خارج ــام س ــتگی،  انج ــاد وابس ــای ایج ــی از راه ه ــد و یک ــمار می آی به ش
توجــه بــه شــرایط سیاســی پــس از انقــاب، اقتصــاد ایــران همیشــه در معــرض تحریم هــای یک جانبــه 
ــت.  ــته اس ــرار داش ــا، ق ــاد دنی ــن اقتص ــوان بزرگ تری ــکا به عن ــور امری ــوص کش ــه، به خص و چندجانب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــران ب ــردن دیگ ــراه ک ــا و هم ــن تحریم ه ــرات ای ــرای کاهــش اث ــه ب ــی اســت ک بدیه
ایــن تحریم هــا، بایــد طــوری وابســتگی  اقتصــادی ایجــاد کــرد کــه تحریــم اقتصــاد ایــران به ســادگی 
ــواع ســرمایه گذاری های خارجــی، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  و بــدون ضــرر نباشــد. از میــان ان
ــرمایه گذاری  ــوع س ــن ن ــول ای ــه ط ــد؛  چراک ــاد می کن ــورها ایج ــان کش ــتگی را می ــترین وابس بیش
ــی،  ــرمایه های فیزیک ــه س ــی ب ــرمایه های مال ــل س ــل تبدی ــت و به دلی ــدت اس ــدت و بلندم میان م

ــدی، 1397(.  ــت )ارش ــردن نیس ــر ک ــال و صرف نظ ــل انتق ــی قاب به راحت

3ـ2. نظریات بدبینانه 
دســته ای دیگــر از نظریــات بــه ســرمایه گذاری خارجــی در کشــورهای درحــال توســعه نــگاه بدبینانــه 
ــادی  ــود م ــه بهب ــادر ب ــط ق ــی نه فق ــرمایه گذاری خارج ــه س ــت ک ــد اس ــاران )1957( معتق ــد. ب دارن
کشــورهای جهان ســوم نیســت، بلکــه عملکــرد آن ویژگی هــای فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی ایــن 
ــل  ــورها منتق ــن کش ــه ای ــایی ها را ب ــود و نارس ــی خ ــای ذات ــد و تضاده ــب می  کن ــورها را تخری کش
می ســازد )فرزیــن و دیگــران، 1391(. طبــق نظریــۀ مکتــب وابســتگی، کشــورهای درحــال توســعه از 
طریــق مناســبات بازرگانــی نابرابــر و غیرمنصفانــه بــا کشــورهای پیشــرفتۀ صنعتــی، تحــت وابســتگی و 
اســتثمار قــرار می گیرنــد؛ بــه ایــن ترتیــب، تجــارت خارجــی به صــورت ابزارهایــی بــرای تحکیــم ایــن 

تابعیــت درآمــده اســت )همــان(.

21. Blomström, Kokko & Globerman
22. Blomström, Kokko & Zejan 
23. Carkovic & Levine 
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ــن  ــد. اولی ــی دارن ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــذب س ــده در ج ــی عم ــورها دو نگران ــوالً کش معم
ــوع ســرمایه گذاری ممکــن  ــن ن ــع منتقل شــده توســط ای ــوع، مقــدار و مناب ــن اســت کــه ن ــی ای نگران
اســت بهــره وری کمتــری از ســایر جایگزین هــای ایــن انتقــال داشــته باشــد. دومیــن نگرانــی ایــن اســت 
کــه ورود شــرکت های خارجــی بــه کشــور میزبــان، ســبب افزایــش قــدرت چانه زنــی آنــان در مقایســه 
ــد  ــرار می ده ــعاع ق ــی را تحت الش ــرمایۀ داخل ــق س ــن طری ــود و از ای ــی می ش ــرکت های داخل ــا ش ب
ــته تر  ــت وابس ــی درجه ــرمایه گذاری خارج ــه س ــت ک ــن اس ــز ای ــر نی ــی دیگ ــری، 1395(. نگران )دلی

کــردن کشــور بــه کشــور دیگــر باشــد و باعــث تضعیــف اقتصــاد داخــل شــود.

 به طــور معمــول دولت هــا و اقتصاددانــان کشــورهای درحــال توســعه بــه ســرمایه گذاری خارجــی 
ــند  ــرمایه گذاران می کوش ــی س ــدود داخل ــای مح ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــد و ب ــه دارن ــگاه خوش بینان ن
شــرایطی را بــرای تحقــق و توســعۀ آن فراهــم کننــد و اقــدام خــود را بــا مســتند کــردن بــه تجــارب 

ــد.  ــه نماین ــعه یافته توجی ــورهای تازه توس ــی کش جهان

ــکات  ــر مش ــورها عاوه ب ــیاری از کش ــه در بس ــت ک ــرایطی اس ــه ش ــوط ب ــی مرب ــکل اساس  مش
ــای ســرمایه گذاری خارجــی وجــود دارد.  ــه مزای ــع خارجــی جهــت دســتیابی ب ــاره ای موان ــی، پ داخل
ازجملــۀ ایــن موانــع تحریم هــای اقتصــادی اســت کــه اهــداف مختلفــی ماننــد محــروم کــردن کشــور 
مــورد نظــر از دســتیابی بــه بــازار جهانــی کاال و خدمــات و ســرمایه و منــزوی کــردن آن دارد کــه ایــن 

ــای آن می شــود.  ــه ســرمایۀ خارجــی و مزای مســئله نیــز موجبــات عــدم دســتیابی ب

ــرایطی  ــن ش ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ــت ها ب ــا و سیاس ــن راهکاره ــی از مهم تری ــان، یک ــن می  در ای
اســتفاده از سیاســت های مقاومــت اقتصــادی و تــاب آوری اقتصــادی اســت. بــرای مقاومــت و تــاب آوری 
ــود و  ــت بهب ــامل مدیری ــادی ش ــاب آوری اقتص ــرد ت ــود دارد. راهب ــی وج ــف مختلف ــادی تعاری اقتص
ــرات  ــر تأثی ــور را دربراب ــاد کش ــه اقتص ــاره دارد ک ــت هایی اش ــه سیاس ــت و ب ــکینی اس ــات تس اقدام
ــت را  ــوع مقاوم ــن ن ــران )2008( ای ــو و دیگ ــازد. بریگوگلی ــد می س ــی شــوک های خارجــی توانمن منف

مقاومــت پرورش یافتــه می خواننــد. 

 در اقتصــاد ایــران نیــز، مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی و تــاب آور در ســال 1389 از جانــب رهبــر ایــران 
ــاد  ــی در اقتص ــرمایه گذاری خارج ــر س ــم ب ــای تحری ــرات و پیامده ــی اث ــد. بررس ــرح ش ــامی مط اس
ــا  ــه تحریم ه ــد ک ــم نشــان می ده ــی تحری ــرات منف ــش اث ــا کاه ــی ب ــۀ اقتصــاد مقاومت ــران و رابط ای
ــی و  ــی، کاظم ــت )یلفان ــده اس ــادی ش ــود اقتص ــث رک ــش داده و باع ــی را کاه ــرمایه گذاری خارج س
ــی،  ــف علم ــای مختل ــه در حوزه ه ــی ک ــل توانایی های ــران به دلی ــاد ای ــع اقتص ــدق، 1395(. درواق مص
ــا آن، همــواره  ــل سیاســی نظــام ســلطه ب ــی تقاب ــرژی به دســت آورده و از طرف تجــاری، سیاســی و ان
ــی  ــارز آن، یعن ــۀ ب ــه نمون ــوان ب ــه می ت ــت ک ــوده اس ــل ب ــط بین المل ــی در رواب ــتخوش نامایمات دس
ــه  ــده ک ــب ش ــئله موج ــن مس ــرد. همی ــاره ک ــران، اش ــوص ای ــادی درخص ــای اقتص ــعۀ تحریم ه توس
اقتصــاد تــاب آور بــه یــک ضــرورت و ابــزار دفاعــی و صیانتــی بــدل گــردد. به عبارتــی ایــن الگــو درپــی 
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ــود اقتصــادی  ــد موج ــای فرســوده و ناکارآم ــاختارها و نهاده ه ــم س ــی و ترمی ــازی، بحران زدای مقاوم س
ــی و ارزی متناســب،  ــی، اتخــاذ سیاســت های پول ــی، کارآفرین ــد مل ــت از تولی ــه در آن حمای اســت ک
ــان و  ــد دانش بنی ــی، تولی ــت های بازرگان ــح سیاس ــازی، تصحی ــرف، خصوصی س ــاح مص ــوی اص الگ
ــی  ــده در مســیر عملیات ــع شــده اســت و نقشــی تعیین کنن ــره تجمی ــن و غی ــاوری نوی اســتفاده از فن

ــد، 1396(.  ــنی زنوزی و صادق  ون ــرد دارد )محس ــن رویک ــردن ای ک

مدیریــت  کان،  اقتصــاد  ثبــات  همچــون  مختلفــی  کانال هــای  از  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ــاب آوری اقتصــادی  ــا ت ــازار و توســعۀ اجتماعــی ب ــی ب ــی خــوب، کارای شــوک های اقتصــادی، حکمران
گــره خــورده اســت. در ایــن مقالــه، به منظــور ســاختن شــاخص تــاب آوری اقتصــادی از چهــار حــوزۀ 
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــعۀ اجتماع ــت خــوب و توس ــرد، حاکمی ــازار ُخ ــی ب ــات اقتصــاد کان، کارای ثب
ــر  ــادی تأثی ــت های اقتص ــدت از سیاس ــه به ش ــت ک ــی اس ــدۀ متغیرهای ــور دربرگیرن ــای مذک حوزه ه

ــزاده، 1397(. ــن و علی ــد، نوروزی عموقی ــرداده بیرانون ــری، پی ــد )امی می پذیرن

شکل 1. اثر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری خارجی

4. روش تحقیق
ــط مــورد تحقیــق  ــی در حــوزۀ اقتصــاد مشــخص می کنــد کــه بســیاری از رواب مــرور مطالعــات تجرب
ــی  ــور ضمن ــات، به ط ــوع مطالع ــن ن ــت. در ای ــی اس ــل بررس ــه ای قاب ــای تک معادل ــیلۀ مدل ه به وس
ــی )درصــورت وجــود( بیــن دو متغیــر وابســته و مســتقل یک طرفــه اســت؛  فــرض می شــود رابطــۀ علّ
یعنــی متغیرهــای توضیحــی حکــم علــت و متغیــر وابســته حکــم معلــول را دارد. در مــواردی نیــز، بــا 
جریانــی دوطرفــه از روابــط علـّـی بیــن متغیرهــا روبــه رو هســتیم. از ایــن رو بــرای جلوگیــری از تــورش 
برآوردهــا بهتــر اســت از روش بــرآورد سیســتم معــادالت هم زمــان بهــره گرفتــه شــود. در ایــن قســمت، 
ــن  ــادی و همچنی ــد اقتص ــر رش ــی ب ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــر س ــل تأثی ــی و تحلی ــراي بررس ب
ــان اســتفاده  ــا رشــد اقتصــادی از معــادالت ســاختاری و هم زم ــاب آوری ب ــل شــاخص ت ــاط متقاب ارتب
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ــه و  ــراي تجزی ــاري اســت کــه ب ــواده اي از روش هــای آم ــادالت ســاختاري خان شــده اســت. مــدل مع
تحلیــل نظام  منــد داده هــاي چندمتغیــره بــراي اندازه گیــري ســاختارهاي نظــري و روابــط میــان آن هــا 
ــرآورد  ــرای ب اســتفاده می شــود. ایــن روش امــکان مدل ســازی به صــورت هم زمــان  معــادالت را دارد. ب
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن روش ه ــۀ ای ــود دارد. ازجمل ــی وج ــای گوناگون ــان روش ه ــادالت هم زم سیســتم مع
روش کمتریــن مجــذورات معمولــی )OLS(24، روش کمتریــن مجــذورات دومرحلــه ای )2SLS(25و روش 
ــا اریــب  ــی ی کمتریــن مجــذورات ســه مرحله ای )3SLS(26 اشــاره کــرد. به دلیــل وجــود اریــب هم زمان
معــادالت هم زمــان کــه باعــث اریبــی و ناســازگاری برآوردگرهــای ضرایــب ســاختاری مــدل می شــود، 
ــه مرحله ای  ــات س ــل مربع ــه ای و حداق ــی دومرحل ــات معمول ــل مربع ــرآورد حداق ــای ب ــط روش ه فق
قابــل کاربــرد هســتند. لــذا بــا توجــه بــه وابســتگی متغیرهــای تحقیــق حاضــر از روش حداقــل مربعــات 
دومرحلــه ای اســتفاده می شــود. آمــار و اطاعــات مربــوط بــه ایــن متغیرهــا بــرای کشــور ایــران طــی 

دوره هــای 1375 تــا 1399 نیــز از ســایت بانــک جهانــی جمــع آوری شــده اســت. 

 t t t t t t t t tGDP FDI INF EM OPE RES K L= α + α + α + α + α + α + α + α + ε0 1 2 3 4 5 6 7                )1(

t t t t t tRES INF EM OPE GDP= β +β +β +β +β + ε0 1 2 3 4                   )2(

کــه در آن GDP نــرخ رشــد اقتصــادی، INF نــرخ تــورم، FDI نــرخ رشــد ســرمایه گذاری مســتقیم 
 RES ــرخ رشــد نیــروی کار و ــرخ رشــد ســرمایه، L ن ــودن اقتصــاد، K ن ــاز ب خارجــی، OPE درجــۀ ب
ــت  ــاد کان، حاکمی ــات اقتص ــاخص ثب ــار ش ــن چه ــه میانگی ــت ک ــادی اس ــاب آوری اقتص ــاخص ت ش

ــازار اقتصــاد ُخــرد اســت )امیــری و دیگــران، 1397(.  خــوب، توســعۀ اجتماعــی و کارایــی ب

5. یافته های تحقیق 
ــدل در شــکل  ــرآورد م ــل از ب ــه می شــود. قب ــادالت )1( و )2( پرداخت ــرآورد مع ــه ب ــن بخــش ب در ای
ــه کــه  ــاب آوری نشــان داده شــده اســت. همان گون 2 وضعیــت رشــد اقتصــادی و شــاخص ترکیبــی ت
ــاب آوری  ــاخص ت ــادی و ش ــد اقتص ــن رش ــادی بی ــتگی زی ــود، هم بس ــه می ش ــکل ماحظ ــن ش در ای
ــه  ــه علی ــاز تحریم هــای ظالمان ــکا از برجــام و آغ ــد از خــروج امری ــاب آوری بع وجــود دارد. شــاخص ت

24. Ordinary least Squares 
25. Two-Stage Least Squares
26. Three-Stage Least Squares
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ــا 1394  ــال های 1391 ت ــۀ س ــاب آوری در فاصل ــاخص ت ــت. ش ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــران به ش ای
جهــش خوبــی داشــته کــه عمدتــاً به دلیــل توافــق برجــام و مبــادالت بین المللــی در ایــن دوره اســت. 
ــال  ــه در س ــه ای ک ــت؛ به گون ــوده اس ــی ب ــر منف ــال های اخی ــادی در س ــد اقتص ــرخ رش ــن ن همچنی
ــه 1  ــال 1399 ب ــوده و در س ــد ب ــا 4/9- و 6/3- درص ــر ب ــادی براب ــد اقتص ــرخ رش 1397 و 1398 ن

درصــد رســیده اســت. 

)منبع: مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش(

شکل 2. وضعیت رشد اقتصادی و شاخص تاب آوری طی دورۀ زمانی 1375 تا 1399

از آنجــا کــه سیســتم معــادالت هم زمــان به لحــاظ ســاختاری متفــاوت بــا رگرســیون های 
چندمتغیــره اســت، ممکــن اســت تأمین کننــدۀ فــروض کاســیک حاکــم بــر رگرســیون های 
ــه  ــی ب ــات معمول ــل مربع ــای حداق ــتفاده از برآوردگره ــرایطی اس ــن ش ــد. در چنی ــره نباش چندمتغی
ــور  ــت و به منظ ــن عل ــه همی ــز اســت. ب ــازگار نی ــه ناس ــب27، بلک ــا اری ــه نه تنه ــد ک نتایجــی می انجام
جلوگیــری از ایجــاد نتایــج اریــب و غیرواقعــی انجــام چهــار آزمــون پایایــی، اریــب هم زمانــی و مســئلۀ 
ــب  ــر مناس ــوع برآورد گ ــا ن ــن آزمون ه ــج ای ــت. نتای ــروری اس ــو ض ــرآورد الگ ــش از ب ــخیص پی تش
ــل از انجــام  ــام کار، 1389(. قب ــان و ف ــد )اکبری ــورد نظــر را مشــخص می کن ــرآورد الگــوی م جهــت ب

27. bias
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آزمون هــای فــوق در جــدول 1 نتایــج آزمــون مانایــی متغیرهــا گــزارش شــده اســت. همان گونــه کــه 
ــا هســتند. ماحظــه می شــود تمامــی متغیرهــای تحقیــق در ســطح مان

جدول 1. نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

متغیر
در سطح

t سطح معناداریآمارۀ

4/460/002-رشد اقتصادی

4/130/003-نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

3/340/03-نرخ تورم

4/870/002-درجۀ باز بودن اقتصاد

5/670/00-شاخص تاب آوری اقتصادی

6/520/00-نرخ رشد نیروی کار

4/920/002-نرخ رشد سرمایه

)منبع: محاسبات پژوهش(

ــا جملــۀ پســماند  از آنجــا کــه برخــی از متغیرهــا درون زا هســتند و احتمــال وجــود هم بســتگی ب
ــی  ــون هم زمان ــماند آزم ــای پس ــای درون زا و جمله ه ــتگی متغیره ــی هم بس ــرای بررس ــود دارد، ب وج
ــد  ــادی و رش ــاب آوری اقتص ــاخص ت ــی( ش ــب هم زمان ــی )اری ــام درون زای ــرای انج ــت. ب ــروری اس ض

ــود. ــتفاده می ش ــمن28 اس ــون هاس ــادی از آزم اقتص
جدول 2. نتیجۀ آزمون اریب هم زمانی

سطح معناداریضریبنام متغیر/ معادله

جملۀ پسماند
1/000000/0000معادلۀ اول

1/000000/0000معادلۀ دوم

)منبع: محاسبات پژوهش( 

28. Hausman Test
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بــرای انجــام آزمــون تشــخیص29، دو شــرط مرتبــه ای30 و ترتیبــی31 بررســی می شــود )صدیقــی و 
الولــر، 1396(. بــا توجــه بــه مباحــث بــاال، هــر دو شــرط مرتبــه ای و ترتیبــی بــرای سیســتم معــادالت 
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــن زد. ب ــه را تخمی ــوان معادل ــت و می ت ــخص اس ــاً مش ــتم دقیق ــرار و سیس برق
ــتم  ــورت سیس ــوق را به ص ــادالت ف ــوان مع ــون می ت ــخیص، اکن ــی و تش ــی، مانای ــای هم زمان آزمون ه
معــادالت هم زمــان بــرآورد کــرد. در بیــن روش هــای سیســتمی، روش حداقــل مربعــات ســه مرحله ای 
)3SLS( کارایــی زیــادی دارد کــه در ایــن پژوهــش، از ایــن روش اســتفاده شــده اســت. نتایــج حاصــل 

از تخمیــن ایــن معــادالت در جــداول 3 و 4 گــزارش شــده اســت.
)GDP( جدول 3. نتایج برآورد معادلۀ اول

سطح معنا داریضریبمتغیر

1/310/00عرض از مبدأ

1/420/06شاخص تاب آوری

0/310/03نرخ تورم

1/230/2نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0/020/05درجۀ باز بودن اقتصاد

0/050/13نرخ رشد نیروی کار

1/710/01نرخ رشد سرمایه

)منبع: محاسبات پژوهش(

)RES( جدول 4. نتایج برآورد معادلۀ دوم

سطح معنا داریضریبمتغیر

0/140/1-عرض از مبدأ

0/070/06رشد اقتصادی

0/060/24نرخ تورم

1/130/12درجۀ باز بودن اقتصاد

)منبع: محاسبات پژوهش(

29. Identification problem
30. rank condition
31. order condition
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در معادلــۀ نخســت، یافته هــا بیانگــر ایــن اســت کــه در دورۀ مــورد مطالعــه، شــاخص تــاب آوری، 
ــد  ــا رش ــاداری ب ــت و معن ــۀ مثب ــرمایه رابط ــد س ــرخ رش ــاد و ن ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب ــورم، درج ــرخ ت ن
ــد،  ــر باش ــران مقاوم ت ــاد ای ــه اقتص ــت. هرچ ــوری اس ــارات تئ ــا انتظ ــق ب ــه مطاب ــته ک ــادی داش اقتص
یعنــی به لحــاظ آســیب پذیری کم آســیب تر و به لحــاظ تــاب آوری از قــدرت بیشــتری برخــوردار 
باشــد، رشــد اقتصــادی افزایــش می یابــد. بنابرایــن باثبــات کــردن اقتصــاد کان، افزایــش کارایــی بــازار 
ُخــرد، بهبــود شــاخص های حکمرانــی خــوب و توســعۀ اجتماعــی کــه عناصــر تشــکیل دهندۀ شــاخص 
تــاب آوری اقتصــاد هســتند، باعــث رشــد اقتصــادی بیشــتر خواهنــد شــد. از طــرف دیگــر اگرچــه تــورم 
بــاال شــاخص منفــی در اقتصــاد محســوب می شــود، بــا توجــه بــه نهادینــه شــدن نرخ هــای تــورم بــاال 
ــذار  ــم اثرگ ــای مه ــی از بخش ه ــی در برخ ــارات تورم ــطۀ انتظ ــزه به واس ــن انگی ــران، ای ــاد ای در اقتص
ــزی وجــود دارد  ــع فل ــع وابســته و صنای ــد بخــش مســکن و خــودرو و صنای ــر رشــد اقتصــادی مانن ب
کــه تولیــد خــود را افزایــش داده تــا بــا انبــارداری و یــا کنــز کــردن آن هــا، از منافــع تغییــرات شــدید 
قیمتــی بهــره بگیرنــد. رشــد مبــادالت تجــاری بیــن اقتصــاد یــک کشــور بــا اقتصادهــای دیگــر نشــانگر 
ــر از آن کشــور  ــا داشــتن کشــورهای دیگ ــودن اقتصــاد و تقاض ــرا ب ــرد برون گ ــا رویک ــودن ب درون زا ب
اســت. بــا توجــه بــه منابــع عظیــم زیرزمینــی نفــت و گاز و معــادن بــاارزش کشــور هم زمــان بــا رشــد 
ــاورزی و  ــوالت کش ــی از محص ــودن برخ ــرد ب ــه، و منحصربه ف ــورد مطالع ــان در دورۀ م ــادی جه اقتص
ــت  ــش شــدید قیمــت نف ــا افزای ــان ب ــرخ ارز هم زم ــش ن ــار افزای ــه ای در کن ــی در ســطح منطق صنعت
ــرای مبــادالت تجــاری بین المللــی  ــل توجهــی از دورۀ مذکــور، بســتر افزایــش انگیــزه ب در بخــش قاب

تقویــت شــده و بــه رشــد اقتصــادی انجامیــده اســت. 

از ســوی دیگــر ســرمایه گذاری خارجــی نیازمنــد ثبــات اقتصــاد کان در ســطح داخلــی و 
ــای  ــی، بی ثباتی ه ــرمایه گذاران خارج ــرای س ــران ب ــای ای ــم جذابیت ه ــت و علی رغ ــی اس بین الملل
ــاس  ــران، براس ــی در اقتصــاد ای ــعۀ مال ــدان توس ــت ارز و فق ــرات قیم ــد تغیی ــی، مانن اقتصــادی داخل
ــران  ــی و دیگ ــری )1392(، آدنی ــری و گوه ــندی )1393(، گوه ــی و سلیمی ش ــات خلیلی عراق مطالع
ــن رو  ــود؛ از ای ــی می ش ــرمایه گذاری خارج ــش س ــث کاه ــز باع ــم )2020(، نی ــی و کی )2012( و اوس

ــدارد. ــادی ن ــد اقتص ــر رش ــاداری ب ــر معن ــت و اث ــم اس ــی ک ــرمایه گذاری خارج ــم س حج

ــاال رفتــن رشــد اقتصــادی اســت؛ زیــرا یکــی از  یکــی از عوامــل افزایــش تــاب آوری اقتصــادی ب
ــادی،  ــف اقتص ــران مختل ــد بازیگ ــه می توان ــت ک ــادی اس ــد اقتص ــش رش ــاد افزای ــانه های اقتص نش
ــرمایه های  ــر س ــه ب ــا تکی ــا ب ــد و آن ه ــد کنن ــا قدرتمن ــل تکانه ه ــدگان، را درمقاب ــه تولیدکنن ازجمل
ــارت  ــه عب ــد. ب ــش دهن ــاد را افزای ــاب آوری اقتص ــادی، ت ــد درون زای اقتص ــادی و رش ــد اقتص مول
ــرای  ــودن اقتصــاد اســت، تکیه گاهــی ب ــد ب ــدرت مول دیگــر، رشــد اقتصــادی درون زا کــه نشــانگر ق
بازیگــران اســت کــه براســاس آن، قــدرت تــاب آوری افزایــش می یابــد. عــادت کــردن جامعــۀ ایــران 
ــاداری نداشــته  ــر معن ــاب آوری اث ــر ت ــه آن ب ــادار ب ــدادن واکنــش معن ــاال و نشــان ن ــه تورم هــای ب ب
ــا رشــد اقتصــادی رابطــۀ مثبــت معنــادار دارد،  ــودن اقتصــاد ب ــاز ب اســت. اگرچــه افزایــش درجــۀ ب
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ــیاری  ــری بس ــدرت رقابت پذی ــدم ق ــی، ع ــدرت انحصارگرای ــا، ق ــه تحریم ه ــف ازجمل ــل مختل به دالی
ــودن  ــی ب ــوب فضــای کســب وکار و دولت ــای خارجــی، شــاخص نامطل ــا کااله ــی ب ــای داخل از کااله
اقتصــاد ایــران، میــزان بــاز بــودن اقتصــاد آن قــدر زیــاد نیســت کــه اثــری بــر تــاب آوری اقتصــادی 

داشــته باشــد. 

6. نتیجه گیری 
ــی و  ــرمایه گذاری خارج ــرات س ــادی از تغیی ــد اقتص ــری رش ــش واکاوی تأثیرپذی ــن پژوه ــوع ای موض
ــا 1399  ــال های 1375 ت ــدل رشــد اقتصــادی طــی س ــران در چارچــوب م ــاب آوری در ای شــاخص ت
بــود کــه بــا اســتفاده از روش معــادالت هم زمــان بــه بررســی اثــر شــاخص های تــاب آوری و تغییــرات 
ــوان دو  ــل عن ــی ذی ــن بررس ــج ای ــد. نتای ــه ش ــادی پرداخت ــد اقتص ــر رش ــی ب ــرمایه گذاری خارج س
معادلــه بیــان گردیــد. یافته هــای معادلــۀ نخســت نشــان داد در دورۀ مــورد مطالعــه، تــاب آوری، درجــۀ 
بــاز بــودن اقتصــاد، نــرخ تــورم و نــرخ رشــد ســرمایه رابطــۀ مثبتــی بــا رشــد اقتصــادی داشــته و در 

معادلــۀ دوم نیــز، رشــد اقتصــادی میــزان تــاب آوری را افزایــش داده اســت. 

7. پیشنهادهای راهبردی 
ــاب آوری اقتصــادی  ــت رشــد اقتصــادی و ت ــل تقوی ــور، چنانچــه عوام ــه یافته هــای مذک ــا توجــه ب ب
ــت  ــذا درجهــت تقوی ــران دچــار آســیب پذیری بیشــتری خواهــد شــد. ل ــر شــود، اقتصــاد ای ضعیف ت
ایــن دو متغیــر نیازمنــد سیاســت هایی هســتیم کــه بــه درون زا کــردن اقتصــاد بــا رویکــرد 
برون گرایــی حرکــت کنــد تــا بــا افزایــش درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد و بهره گیــری از فرصت هــای در 
اختیــار ایــران در ســطح بین المللــی و افزایــش حجــم ثابــت و ایجــاد ارزش افــزوده بــر روی آن بتــوان 
ــاوم  ــف اقتصــادی مق ــای مختل ــر تکانه ه ــا دربراب ــدار رســاند ت ــه پیشــرفت اقتصــادی پای کشــور را ب
باشــد. در ایــن مســیر، اجــرای دقیــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و بهره گیــری از ظرفیت هــای 
ــرمایه گذاری  ــون س ــی همچ ــای برون زای ــه متغیره ــرف ب ــۀ ص ــدم تکی ــی و ع ــی و بین الملل داخل
ــت نیســت، مســیر پیشــرفت اقتصــادی را  ــردن آن در دســت دول ــت ک ــدرت مدیری ــه ق خارجــی ک
ــاز کــردن مســیر  ــی در مســیر کســب وکار و ب ــد مقررات زدای ــن منظــور، نیازمن ــد. بدی فراهــم می کن
بخــش مولــد اقتصــاد، کاهــش هزینه هــای مبادالتــی، جهــت دادن حجــم نقدینگــی به ســمت بخــش 
مولــد، تبدیــل کــردن تهدیــد تــورم بــه فرصــت، ورود ایــران بــه کشــورهای تحریم شــده و بــاز کــردن 
مبــادالت تجــاری بــا آن هــا، و احیــای ظرفیت هــای مردمــی در بخش هــای مختلــف هســتیم. دولــت 
ــل  ــرای بالفع ــیر را ب ــی مس ــی و بین الملل ــای درون ــه ظرفیت ه ــگاه ب ــا ن ــد ب ــه بتوان ــدی ک توانمن
کــردن ظرفیت هــا احیــا کنــد، بســتر اجــرای ایــن راهبردهــا را فراهــم خواهــد کــرد. سیاســت هایی 
ــه اصــاح ســاختارهای  ــدون اینکــه ب ــال جــذب ســرمایه گذاری خارجــی باشــند، ب کــه فقــط به دنب
ــاال  ــاب آوری ب ــاالی اقتصــادی و ت ــه نقطــۀ رشــد ب ــران را ب ــد، اقتصــاد ای ــی بپردازن اقتصــادی درون

نخواهــد رســانید. 
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