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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 perspective. This has not been achieved due to several reasons such as inappropriate atmosphere 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 physical capital development. Also, there was a significant relationship between economic
growth and resilience.
JEL Classification: F43, F21.
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بــا توجــه بــه اهمیــت رشــد اقتصــادی پایــدار بــرای هــر کشــوری ،اقتصاددانــان میکوشــند
میــزان تأثیرگــذاری متغیرهــای مختلــف را بــر رشــد اقتصــادی مــورد بررســی قــرار دهنــد و
نظــام تصمیمگیــری و تصمیمســازی خــود را بــر آن متمرکــز کننــد .سیاســتگذاران
اقتصــادی در ایــران نیــز درجهــت دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی چش ـمانداز  ،1404رشــد
8درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی را در برنامههــای پنجســالۀ کشــور هدفگــذاری
کردهانــد کــه بهدالیــل مختلفــی ،ازجملــه فضــای نامناســب کس ـبوکار و ســاختار نامناســب
اقتصــادی و نیــز فشــارهای خارجــی از طــرف کشــورهای ســلطهگر ،تــا کنــون بهصــورت
پایــدار محقــق نشــده اســت و فاصلــۀ زیــادی بــا آن وجــود دارد .یکــی از مؤلفههــای
شــتابدهنده و ملزومــات رشــد اقتصــادی در ادبیــات علــم اقتصــاد ،تکیــه بــر شــناخت و
احیــای ظرفیتهــا و افزایــش انــواع ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی در اقتصــاد اســت.
نقــش ســرمایهگذاری خارجــی در بندهــای  10و  12سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
و تأثیــر آن بــر مقاومــت اقتصــادی تصریــح شــده اســت کــه میتوانــد بســتر رشــد اقتصــادی
پایــدار را فراهــم کنــد .در ایــن مقالــه ،بــا اســتفاده از روش سیســتم معــادالت همزمــان ،بــه
بررســی تأثیرپذیــری رشــد اقتصــادی از تغییــرات ســرمایهگذاری خارجــی و شــاخص
تــابآوری در اقتصــاد ایــران طــی ســالهای  1375تــا  1399پرداختــه شــده اســت .نتایــج
ایــن پژوهــش بیانگــر رابطــۀ مثبــت و معنــادار رشــد اقتصــادی بــا تــابآوری ،درجــۀ بــاز بــودن
اقتصــاد و نــرخ رشــد ســرمایۀ فیزیکــی اســت .همچنیــن در معادلــۀ دوم بیــن رشــد اقتصــادی
و تابآوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
طبقهبندی .F43 ،F21 :JEL
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بهلحــاظ نظــری ،رشــد اقتصــادی کشــورها تحــتتأثیــر کیفیــت و کمیــت نیــروی کار ،انــواع مختلــف
ســرمایه و ســرمایهگذاری ،نحــوۀ اجــرای سیاس ـتهای اقتصــادی ،ازجملــه سیاس ـتهای پولــی ،مالــی،
ارزی و درآمــدی ،و نیــز چگونگــی مدیریــت تکانههــای اقتصــادی وارده بــه اقتصــاد اســت .بهدلیــل
اهمیــت چگونگــی تغییــرات رشــد اقتصــادی کشــورها در پیشــرفت و توســعۀ اقتصــادی ،اقتصاددانــان
میکوشــند داللتهــا و توجیهــات منطقــی بــرای معنــادار بــودن یــا معنــادار نبــودن ضرایــب تخمینــی
بــر روی رشــد اقتصــادی بیــان کننــد تــا برمبنــای معنــادار بــودن عوامــل ،اقــدام بــه سیاسـتگذاری بــا
هــدف بهبــود رشــد اقتصــادی نماینــد و یــا در متغیرهــای بیمعنــا ســرمایهگذاری نکننــد (صالحــی،
صحــت و ســامی .)1399 ،از ســوی دیگــر تکانههــای شــدید اقتصــادی در کشــورهای پیشــرفته ،ازجملــه
بحــران مالــی  2008ایــاالت متحــدۀ امریــکا ،توجــه برخــی از اقتصاددانــان را بــه ایــن ســو معطــوف کــرد
کــه هــم رشــد اقتصــادی بــاال بــرای پیشــرفت کشــورها اهمیــت دارد و هــم تــابآوری ایــن رشــد دربرابــر
هــر نــوع تکان ـهای بایــد زیــاد باشــد (.)Briguglio, Cordina, Farrugia & Vella, 2009
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در حــوزه تــابآوری اقتصــادی ،اقتصــاد بایــد بــا بهرهگیــری
از ظرفیتهــای داخــل و خــارج بتوانــد قابلیــت برگشــتپذیری بــه نقطــۀ قبــل از هــر تکانــه را
داشـ�ته باشـ�د (پیغامــی ،سمیعینســب و ســلیمانی .)1395 ،شــاید بتــوان گفــت آنچــه مهمتــر از
رشــد اقتصــادی اســت ،پایــداری و ثبــات رشــد اقتصــادی دربرابــر تکانههــای مختلــف اقتصــادی اســت
کــه میتوانــد ضریــب تأثیرگــذاری برخــی از متغیرهــای مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی را معنادارتــر نمایــد.
از مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر رشــد اقتصــادی ،کمیــت و کیفیــت ســرمایهگذاری اســت کــه همــراه
بــا نیــروی کار در ســاختار ســالم اقتصــادی ،قــدرت ایجــاد ارزشافــزوده در بخشهــای مختلــف اقتصــادی را
دارد .در اکثــر کشــورهای درحــال توســعه ،بهدلیــل پاییــن بــودن ســطح پسانــداز ،درآمــد ســرانۀ پاییــن،
توزیــع نابرابــر درآمــد ،فقــدان مؤسســات مالــی ســازمانیافته ،عقبافتادگــی اقتصــادی و فنــاوری و نیــز
عوامــل دیگــری همچــون کســری بــاالی بودجــه در بخــش عمرانــی ،توانایــی جــذب و تخصیــص منابــع بــه
ســرمایهگذاری داخلــی محــدود بــوده و ایــن کشــورها بــرای جبــران عقبماندگــی خــود ،بــه کشــورهای دیگر
متوســل شــده و بــه ســرمایهگذاری خارجــی روی آوردهانــد .شــواهد نشــان میدهــد کــه ســرمایهگذاری
خارجــی در رشــد اقتصــادی تغییراتــی ایجــاد میکنــد کــه بســته بــه نــوع ســرمایهگذاریها و حجــم
قراردادهــا و بــازده آنهــا ،تغییــرات رشــد اقتصــادی متفــاوت خواهــد بــود (موالیــی )1399 ،و حتــی میتوانــد
بــا ایجــاد ظرفیتهــای جدیــد اقتصــادی در یــک کشــور و در بســتر مناســب ،بــه تــابآور شــدن اقتصــاد
کمــک کنــد .البتــه واضــح اســت کــه اگــر کشــوری بخواهــد منابــع خــود را بــه کشــورهای دیگر منتقــل کند،
ابتــدا منافــع ملــی خــود را در قراردادهــای ســرمایهگذاری درنظــر میگیــرد و بــدون چشمداشــت بــه منافــع
خــود ،اقــدام بــه ســرمایهگذاری خارجــی نمیکنــد .باوجــود ایــن ،هــدف بســیاری از کشــورهای درحــال
توســعه تــاش بــرای جــذب انــواع ســرمایهگذاری خارجــی و بهرهگیــری از ظرفیتهــای آن درجهــت منافــع
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اقتصــادی و سیاســی اســت .ســرمایهگذاری خارجــی بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای مالــی ،اقتصــادی و فنــی
کشــورهای دیگــر درجهــت رشــد و توســعۀ اقتصــادی یــک کشــور دیگــر و ارتقــای منحنــی امکانــات تولید آن
ایجــاد میشــود .طرفــداران ســرمایهگذاری خارجــی معتقدنــد کــه تقویــت ســرمایهگذاری خارجــی در یــک
کشــور از کانالهــای مختلفــی ،همچــون توســع ۀ اشــتغال ،وابســته کــردن منافــع ســایر کشــورها بــه خــود،
ایجــاد رقابــت بیــن ســرمایهگذاران و بــاال رفتــن کیفیــت ســرمایهگذاری ،موجــب تقویــت امنیــت اجتماعــی،
نظامــی و اقتصــادی میشــود .ضمــن اینکــه وجــود انــواع مختلــف امنیــت ،خــود عامــل مهمــی در تقویــت
ســرمایهگذاری خارجــی بهحســاب میآیــد.
نهــاد قانونگــذار در ایــران بــا توجــه بــه نیازهــای بــازار کار بــرای ایجــاد شــغل و رســیدن بــه ســند
چشــمانداز  ،1404رشــد  8درصــد را بــرای برنامــۀ ششــم توســعه هدفگــذاری کــردهاســت .یکــی
از مؤلفههــای شــتابدهنده و ملزومــات رشــد اقتصــادی ،تکیــه بــر افزایــش انــواع ســرمایهگذاری در
اقتصــاد اســت .وضعیــت اقتصــاد ایــران در بیــش از یــک دهــۀ گذشــته نشــان میدهــد تشــکیل ســرمایه،
شــامل ماشــینآالت و ســاختمان ،ســیر نزولــی داشــته و ایــن بهنوعــی بیانگــر کاهــش توانایــی بخــش
داخل��ی اقتص��اد ب��رای س�رـمایهگذاری درجه��ت رس��یدن ب��ه اهــداف رشــد اقتص��ادی استــ .در دورۀ زمانــی
ســالهای  1392تــا  ،1398درمجمــوع رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران  4/6درصــد بــوده؛ امــا تشــکیل
ســرمایۀ ثابــت  29/5درصــد کاهــش یافتــه اســت .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان گفــت نســبت ســرمایهگذاری
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در طــول ســالهای  1392تــا  1398اف��ت بس��یار زی��ادی داش��ته اس��ت.
در چنیــن شــرایطی اســت کــه نقش تأمیــن مالی خارجی و ســرمایهگذاری مســتقیم و غیرمســتقیم
خارجــی درجهــت افزایــش رشــد اقتصــاد پررنگتــر از گذشــته خواهــد بــود .ســرمایهگذاری بهعنــوان
موتــور محرکــۀ رشــد اقتصــادی ،الزمــۀ نیــل بــه توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی اســت .افزایــش
ســرمایهگذاری منجــر بــه افزایــش تولیــد ،افزایــش ارزشافــزوده ،درآمــد ،رفــاه و اشــتغال ،کاهــش نــرخ
بیــکاری و رفــع فقــر میشــود .بــا توجــه بــه تجربــۀ تحریمهــای یکجانبــه و چندجانبــه علیــه کشــور
ایــران ،میتــوان جــذب ســرمایهگذاری خارجــی را یکــی از سیاســتهای دفعکننــدۀ ایــن تحریمهــا
دانســت؛ چراکــه بــا گــره خــوردن منافــع مشــترک ،تحریــم کشــورها کاری ســختتر خواهــد بــود.
در ایــن راســتا ،براســاس بندهــای  10و  12سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی ،1اســتفاده از ســرمایهگذاری
 .1بند  :10حمایت همهجانب ۀ هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزشافزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق
تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم ،گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز ،تشویق
سرمایهگذاری خارجی برای صادرات ،برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جدید ،و
تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه ،استفاده از سا ِزکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت
درصورت نیاز ،ایجاد ثبات رویه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
بند  :12افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق توسعۀ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری
و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهویژه همسایگان ،استفاده از دیپلماسی درجهت حمایت از هدفهای اقتصادی و
استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
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خارجــی و توســعۀ همکاریهــای اقتصــادی ب هخصــوص بــا کشــورهای همســایه ،یکــی از راههــای کاهــش
آســیبپذیری اقتصــاد ایــران دانســته شــده اســت .بررسـیها نشــان میدهــد ســهم ایــران از کل بــازار ناچیــز
2
بــوده و ســیر نزولــی داشــته اســت.
البتــه ســرمایهگذاری خارجــی بــرای کشــوری کــه دربرابــر نظــام ســلطه ایســتاده و پیشــرفت
خــود را در گــرو ایســتادگی دربرابــر زیادهخواهیهــا میدانــد ،میتوانــد تهدیــدزا هــم باشــد و نبایــد
بهعنــوان راهحــل اساســی بــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی بــه آن چشــم دوخــت ،بلکــه بایــد قراردادهــا
بهگونـهای بســته شــود کــه تهدیــد و تحریــم نظــام ســلطه بــر ســرمایهگذاران خارجــی نتوانــد در عــزم
و ارادۀ آنهــا خللــی وارد کنــد و قــادر نباشــند تعهــدات خــود را رهــا کننــد.
در ایــن مقالــه ،اثرگــذاری همزمــان ســرمایهگذاری خارجــی و شــاخص تــابآوری بــر رشــد
اقتصــادی بررســی شــده اســت .بهلحــاظ نظــری ،ســرمایهگذاری خارجــی متغیــری اســت کــه بهطــور
همزمــان وابســته بــه سیاســتهای داخلــی و خارجــی اســت ،ولــی درعمــل نقــش سیاســتهای
دولتهــای خارجــی ،بهویــژه دولتهــای ســلطهگر همچــون ایــاالت متحــده ،در قبــال کشــور
تقاضاکننــدۀ ســرمایهگذاری خارجــی در کمیــت و کیفیــت آن مؤثــر بــوده اســت؛ ضمــن اینکــه
براســاس نظــرات بدبینانــۀ برخــی از اقتصاددانــان همچــون بــاران ( ،3)1957ســرمایهگذاری خارجــی
بــرای کشــورهای درحــال توســعه نیــز در شــرایط مختلــف مفیــد نبــوده و حتــی ممکــن اســت مضــر
نیــز باشــد؛ امــا ایــن نــوع ســرمایهگذاری میتوانــد در شــرایط خاصــی رشــد اقتصــادی را بهطــور
 .2کشورهای همسایۀ ایران شامل پانزده کشور عراق ،ترکیه ،امارات ،افغانستان ،پاکستان ،عمان ،روسیه ،جمهوری آذربایجان،
ارمنستان ،ترکمنستان ،قطر ،کویت ،قزاقستان ،بحرین و عربستان است .این کشورها تولیدکنندگان ایرانی را در معرض بازاری
به وسعت چندبرابر ایران قرار میدهند .مجموع بازار کشورهای همسایه با احتساب سوریه به حدود 5135میلیارد دالر میرسد
(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 آنها سالیانه 2000میلیارد تجارت صورت میگیرد .این
درحالی است که سهم صادرات ایران به این کشورها در سال  ،1398درمجموع 22میلیارد و 855میلیون دالر بوده است که
فقط  2/3درصد از واردات هزارمیلیارددالری این کشورها در این سال را تشکیل میدهد .در میان این پانزده کشور ،بیشترین
صادرات سال  1398به عراق بوده است .سال 26 ،1398میلیون تن کاال به ارزش 9میلیارد دالر به این کشور صادر شده که
بهلحاظ ارزشی ،رشد 0/6درصدی را نسبت به سال  1397ثبت کرده است .اما واردات از عراق چندان چشمگیر نبوده و
درمجموع 131میلیون دالر از این کشور به ایران وارد شده که نسبت به سال  1397از 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
۸90میلیون دالر میرسد .عالوهبر عراق ،ایران با کشور افغانستان نیز دارای تراز تجاری مثبت و چشمگیری در مقایسه با دیگر
کشورهای همسایه است .از سال  1390به بعد ،تراز تجاری ایران با افغانستان وارد کانال 2میلیارددالری شده و مثبت بودن
خود را حفظ کرده ،اما مسیر نزولی را دنبال کرده؛ بهطوری که در سال  1398با افت 563میلیوندالری به تراز 2میلیارد و
353میلیون دالر رسیده است .تراز تجاری با کشورهای ترکیه و پاکستان هم حدود 1میلیارد دالر مثبت بوده؛ اما درمورد ترکیه
کاهش 3میلیارددالری تراز تجاری اتفاق افتاده است .درمورد ترکیه بهطور خاص براساس آخرین آمار گمرک ایران 80 ،درصد
کاهش تجارت در چند ماه آغازین سال  1399در مقایسه با مدت مشابه سال  1398ثبت شده است .تراز تجاری با هفت کشور
بحرین ،ارمنستان ،ترکمنستان ،قطر ،آذربایجان ،کویت و عمان هم در اعدادی پایینتر از 0/5میلیارد دالر قرار گرفته است.
3. Baran
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معنــادار افزایــش دهــد .از ســوی دیگــر تــابآوری اقتصــادی تابــع اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی
اقتصــاد کشــور اســت و تــا حــد زیــادی بــه سیاس ـتهای داخلــی درجهــت نیرومنــد کــردن اقتصــاد
برمیگــردد .نــوآوری ایــن مقالــه در ایــن اســت کــه اثــر دو متغیــر را بــا ایــن ویژگــی متفــاوت
بهطــور همزمــان بــر رشــد اقتصــادی میســنجد .بدیــن منظــور ،ابتــدا پیشــینۀ تحقیــق و چارچــوب
نظــری بیــان شــده و در ادامــه روش تحقیــق و بــرآورد مــدل و درنهایــت نتیجهگیــری و پیشــنهادها
آمــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

طاهرپــور ( )1398بــه بررســی تأثیرپذیــری رشــد اقتصــادی از تــابآوری اقتصــادی و آســیبپذیری
اقتصــادی پرداختــه اســت .وی بــا اســتفاده از روش  GMMبــرای دورۀ زمانــی  2005تــا  2014م و
بــرای  18کشــور نفتــی اثــر تــابآوری اقتصــادی و آســیبپذیری اقتصــادی بــر درآمــد ســرانۀ کشــورها
را بررســی کــرده اســت .نتایــج مطالعــۀ وی نشــان داد کــه تــابآوری اثــر مثبــت و آســیبپذیری اثــر
منفــی بــر درآمــد ســرانۀ کشــورها دارد .ایــن بــدان معناســت کــه کشــورهایی کــه از تــابآوری بیشــتر
و آسـ�یبپذیری کمتـ�ر برخوردارنـ�د ،توانسـ�تهاند درآمـ�د سـ�رانههای بیشـ�تری را تجربـ�ه کننـ�د.
برقیاســگویی و شــکری ( )1397ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی را یکــی از عوامــل مهــم و
تأثیرگــذار در رشــد و توســعۀ اقتصــادی هــر کشــوری میداننــد .آنهــا بــا اســتفاده از رگرســیون
فــازی بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی کشــور ایــران طــی
دورۀ  1360تــا  1395بــا تأکیــد بــر نقــش مالیــات بــر درآمــد پرداختنــد .طبــق نتایــج تحقیــق
ایشــان ،متغیــر مالیــات بــر درآمــد بــا یــک ضریــب فــازی منفــی و ناچیــز ،تأثیــر اندکــی در جــذب
ایــن نــوع ســرمایهگذاری در ایــران دارد و از ایــن رو متغیــر مالیــات بــر درآمــد از عوامــل اصلــی
و تعیینکننــده در جــذب ســرمایهگذاری خارجــی کشــور ایــران محســوب نمیشــود .همچنیــن
عوامــل اقتصــادی ماننــد تولیــد ناخالــصداخلــی ،بــاز بــودن تجــاری ،ســرمایۀ انســانی و متغیــر
جمعیــت ،اثــر مثبــت و نــرخ تــورم و نــرخ ارز اثــر منفــی بــر جریــان ورودی ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی در کشــور ایــران دارنــد.
خلیلیعراقــی و سلیمیشــندی ( )1393در مقالــهای بــه بررســی رابطــۀ بیــن توســعۀ مالــی،
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و رشــد اقتصــادی بــا اســتفاده از دادههــای پانــل در شــانزده کشــور
آســیایی طــی دورۀ  1980تــا  2008م پرداختنــد .آنهــا آثــار توســعۀ مالــی را براســاس آمارهــای
ســالیانه بررســی کردنــد و بــرای ایــن کار نیــز از متغیرهــای کنترلــی نــرخ تــورم ،بــاز بــودن تجــاری،
متوســط ســالهای تحصیــل و تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانۀ اول دوره و شــاخصهای مختلــف
توســعۀ مالــی اســتفاده کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه توســعۀ مالــی باعــث افزایــش تأثیــر
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی میشــود.
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گوهــری و گوهــری ( )1392بــه بررســی اثــر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی،
بــا وارد کــردن شــاخص ترکیبــی توســعۀ مالــی از چهــار شــاخص بانکــی ،بــرای ســالهای  1359تــا
 1389پرداختنــد .نتایــج تحقیــق اثــر منفــی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی در
کوتاهمــدت و بلندمــدت را نشــان داد کــه ایــن اثــر بــا وارد کــردن اثــر همزمــان توســعۀ مالــی در
مــدل مثبــت و معنــادار شــد.
فرزیــن ،اشــرفی و فهیمیفــر ( )1391در پژوهــش خــود ضمــن شناســایی اثــر ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی ،از تلفیــق روشهــای اقتصادســنجی و سیســتم داینامیــک
اســتفاده کردنــد و بــه بررســی عوامــل اقتصــادی مؤثــر بــر جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
و تأثیــر ایــن عوامــل بــر رشــد اقتصــادی پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــاندهندۀ اثــر مثبــت و
معنــادار ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی اســت.
اوســی و کیــم )2020( 4در مطالعــۀ خــود ایــن موضــوع را بررســی کردنــد کــه تــا چــه میــزان
افزایــش در توســعۀ مالــی در اثــر مثبــت ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر
میگــذارد .نویســندگان در پژوهــش خــود از مــدل آســتانۀ پانــل پویــا در  62کشــور بــا درآمــد بــاال و
متوســط طــی دورۀ  1987تــا  2016م اســتفاده کردنــد و نشــان دادنــد کــه ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی رشــد اقتصــادی را بهطــور کلــی تقویــت میکنــد ،امــا هنگامــی کــه نســبت اعتبــار بخــش
خصوصــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بیــش از  95/6درصــد باشــد ،اثــر رشــد ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی ناچیــز میشــود.
ســخنور )2019( 5بــه بررســی اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم  FDIبــر رشــد اقتصــادی هفــت
کشــور اتحادیــۀ اروپــا ( )EUبــا ســهم قابــل توجــه دریافتیهــای گردشــگری و  FDIهمــت گماشــت.
از یافتههــای پژوهــش وی ایــن اســت کــه دریافتیهــای گردشــگری و  FDIاز عوامــل مهــم رشــد
اقتصــادی اســت؛ همچنیــن  FDIتأثیــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی پنــج کشــور از ایــن هفــت کشــور
دارد و صنعــت گردشــگری هیــچ تأثیــری را بهثبــت نرســانده اســت.
آلــوارادو ،اینیگــز و پانــس )2017( 6تأثیــر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی
را در نــوزده کشــور امریــکای التیــن مطالعــه کردنــد .آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای پانــل دریافتنــد
کــه تأثیــر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی از لحــاظ آمــاری معنــادار نیســت؛
امــا وقتــی کشــورهایی بــا ســطوح درآمــد بــاال را وارد کردنــد ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی تأثیــر
مثبــت و چشــمگیری داشــت.
4. Osei & Kim
5. Sokhanvar
6. Alvarado, Iniguez & Ponce
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حســن و اوســمن )2015( 7در مطالعــۀ خــود بــا اســتفاده از مــدل  GMMاثــر تــابآوری اقتصــادی
را بــر ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در بخشهــای مختلــف اقتصــادی مالــزی مــورد بررســی قــرار
دادنــد .نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه ســرمایهگذاری خارجــی وابســته بــه تــابآوری اقتصــادی اســت؛
همچنیــن هرچــه ســاختار اقتصــاد مالــزی تابآورتــر باشــد ،ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی بیشــتر
میشــود.
آدنیــی ،امیســکن ،الیســگن ،اگویکهایــد ،آینلــا )2012( 8بــه بررســی ارتبــاط علّــی بیــن
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و رشــد اقتصــادی بــا وارد کــردن توســعۀ مالــی بــرای پنــج کشــور
کوچــک درحــال توســعۀ ســاحل عــاج ،گامبیــا ،غنــا ،نیجریــه و ســیرالئون در دورۀ زمانــی 1970
تــا  2005م پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه انــدازۀ توســعه مالــی در کشــورهای غنــا ،گامبیــا و
ســیرالئون بهمنظــور بهرهگیــری از مزایــای ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر رشــد اقتصــادی
مهــم اســت .آنهــا بهروزرســانی ســاختار مالــی را بهمنظــور کســب رشــد مطلــوب اقتصــادی بــر اثــر
ارتقــای ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی پیشــنهاد کردنــد.
ویــر ،پینــداس ،ویــال و ولمــن )2012( 9بهمنظــور بررســی تــابآوری اقتصادهــای منطقــهای در
امریــکا ،از دادههــای بیــکاری کل مناطــق مختلــف از ســال  1970تــا  2007م و رشــد تولیــدات
شــهرهای بــزرگ از  1978تــا  2007م اســتفاده کردنــد و بــه بررســی شــوکهای اشــتغال طــی ایــن
دوره پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه مناطقــی کــه نســبت زیــادی از اشــتغال آنهــا در بخــش تولیــد
کاالی بــادوام اســت ،در مواجهــه بــا شــوکهای منفــی رکــود بیشــتری را تجربــه خواهنــد کــرد ،امــا
تــابآوری آنهــا بیشــتر اســت و در مــدت زمــان کوتاهتــری بازیابــی میشــوند.
آزمــان ســاینی و الو )2010( 10بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون آســتانهای بــه بررســی اثــر
ســرمایهگذاری در رشــد اقتصــادی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ اثــر مثبــت ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد.
چانــگ و لــی )2010( 11اثــرات ســرمایهگذاری خارجــی در کشــورهای توســعهیافته و درحــال
توســعه را واکاوی کردنــد .طبــق نتایــج ایــن بررســی ،ســرمایهگذاری خارجــی اثــر مثبــت و بدهیهــای
خارجــی و ســرمایهگذاری اثــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی تمــام کشــورهای مــورد مطالعــه دارد .چنانچــه
پیشــرفت بــازار ســهام بــه یــک ســطح اطمینــان آســتانهای رســیده باشــد ،جریــان ســرمایۀ خصوصــی
بهجــای تأثیــر منفــی میتوانــد بــه تأثیــر مثبــت بــدل شــود ،صرفنظــر از اینکــه در کشــورهای
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 توسعهیافته باشد.
لــی و چانــگ )2009( 12در پژوهشــی بــا اســتفاده از دادههــای  37کشــور در دورۀ زمانــی  1970تــا
 2002م نقــش بــازار مالــی و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی را بــر رشــد اقتصــادی بررســی کردنــد.
آنهــا در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تصحیــح خطــا و همجمعــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه تأثیــر توســعۀ بــازار مالــی بــر رشــد اقتصــادی در بلندمــدت بیشــتر از ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی بــوده اســت.
ﺑورﻧﺘﺰﯾﻮن ،گرگوریــو و لــی )1998( 13ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺪل رﺷﺪ درونزا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔذاری مســتقیم ﺧﺎرﺟﯽ رﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﮑﺜﯿﺮ فنــاوری ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .آنهــا ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ  FDIﺑﺮ رﺷــــﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از
ﻃﺮﯾﻖﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔــــﺬاری بـهدﻟﯿﻞ فنــاوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دارد ،ﺣﺎﺻــــﻞ میشــود ،نه
صرفــاً از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،تــا کنــون مطالع ـهای دربــارۀ تأثیــر همزمــان ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجــی و تــابآوری اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی در ایــران انجــام نشــده اســت .بنابرایــن
هــدف ایــن پژوهــش بررســی ایــن موضــوع خواهــد بــود.

 .3چارچوب نظری

در ایــن قســمت ،بهاختصــار چارچــوب نظــری دو متغیــر ســرمایهگذاری خارجــی کــه نســبت بــه
ســرمایهگذاری داخلــی تحــت تأثیــر سیاس ـتهای خارجــی بــوده و تــابآوری اقتصــادی کــه بیشــتر
تحــت تأثیــر سیاســتهای داخلــی اســت ،بیــان شــده اســت .براســاس مطالعــات ،هرکــدام از ایــن
متغیرهــا ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بهطــور جداگانــه رشــد اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد؛ امــا
در هیــچ پژوهشــی بهطــور همزمــان اثرگــذاری آنهــا بــر رشــد اقتصــادی نشــان داده نشــده اســت.
تعاریــف متعــددی از ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بیــان شــده اســت .از دیــدگاه صنــدوق
بینالمللــی پــول ،14ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی عبــارت اســت از ســرمایهگذاریای کــه در
کشــوری بهجــز وطــن فــرد ســرمایهگذار بــا هــدف کســب منافــع پایــدار انجــام میشــود و هــدف
ســرمایهگذار از ایــن ســرمایهگذاری ایــن اســت کــه در مدیریــت بنــگاه مربوطــه نقــش مؤثــری
داشــته باشــد (گوهــری و گوهــری .)1392 ،بهطــور کلــی ســرمایهگذاری خارجــی بــه دو قســمت
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و ســرمایهگذاری غیرمســتقیم خارجــی تقســیم میشــود.
12. Lee & Chang
13. Borensztein, De Gregorio & Lee
)14. International Monetary Fund (IMF

168

حسین امیری و همکار .بررسی ارتباط همزمان تابآوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایهگذاری خارجی.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

ســرمایهگذاری غیرمســتقیم خارجــی ( :15)FPIمنظــور از ایــن نــوع ســرمایهگذاری ایــن اســت کــه
اشــخاص خارجــی (حقیقــی یــا حقوقــی) بهصــورت خریــد اوراق بهــادار مؤسســه یــا شــرکت مالــی،
بــدون شــرکت مســتقیم بــه ســرمایهگذاری بپردازنــد و ســرمایۀ خــود را در اختیــار کشــور میزبــان قــرار
دهنــد .بــه عبــارت دیگــر ،ســرمایهگذاران بــا انتخــاب ســبد مالــی بهینــه از اوراق بهــادار شــرکتهای
کشــور میزبــان ســرمایهگذاری میکننــد و انتظــار بــازده آن را دارنــد .ایــن نــوع ســرمایهگذاری
ـرار اســت؛ یعنــی ســرمایهگذار هــر لحظــه کــه بخواهــد میتوانــد بــا فــروش ســهام یــا
اصطالح ـاً فـ ّ
اوراق بهــادار ،ســرمای ۀ خــود را از کشــور میزبــان خــارج کنــد کــه ایــن خــود میتوانــد باعــث رکــود و
کســادی در کشــور میزبــان و ایجــاد نابســامانیهای اقتصــادیشــود.
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ( :16)FDIدر کنفرانــس تحقیقــات و توســعۀ ســازمان ملــل
( )2012ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی نوعــی ســرمایهگذاری بیــان شــده کــه مســتلزم ارتبــاط
بلندمــدت و نشــاندهندۀ کنتــرل واحــد اقتصــادی مقیــم یــک کشــور و منافــع پایــدار بــر واحــد
اقتصــادی مقیــم کشــوری دیگــر اســت (رفیعــی .)1388 ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی از نظــر
ویلیامســون ،)2008( 18تملــک داراییهــا توســط ســرمایهگذار در خــارج از وطــن خــود اســت .ســازمان
همــکاری و توســعۀ اقتصــادی ( 19)OECDســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی را چنیــن تعریــف میکنــد:
17

ســرمایهگذاری کــه بــا هــدف ایجــاد روابــط اقتصــادی مســتمر و اعمــال نفــوذ مؤثــر و مدیریــت در
مــوارد زیــر صــورت میگیــرد .1 :ایجــاد یــک شــرکت بــا مالکیــت کامــل ،تأســیس مؤسســۀ فرعــی،
تأســیس شــعبه و تملــک دارایــی کامــل یــک شــرکت موجــود .2 ،مشــارکت در یــک شــرکت جدیــد
یــا موجــود.
ســازمان تجــارت جهانــی نیــز در تعریــف ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی میگویــد:
«ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی زمانــی صــورت میگیــرد کــه ســرمایهگذار یــک کشــور مبــدأ
(کشــور مــادر) یــک دارایــی را در کشــور دیگــر (میزبــان) بــا هــدف مدیریــت آن بهدســت م ـیآورد»
( .)wto.org/english/tratop_e/invest_e/invest_e.htm
بانــک جهانــی نیــز ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی را بهمعنــای داشــتن حداقــل  10درصــد
ســهام بــا حــق رأی در یــک فعالیــت ســودآور در خــارج از کشــور ســرمایهگذار خارجــی میدانــد
کــه میتوانــد بهصــورت ســرمایهگذاری جدیــد ،ســرمایهگذاری مجــدد از محــل درآمدهــا و هرگونــه
ت مــادر و بنــگاه خارجــی مطابــق آنچــه در تــراز پرداخــت آمــده اســت ،صــورت
قــرارداد میــان شــرک 
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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گیــرد (مهدویعادلــی ،حســینزادهبحرینی و جــوادی.)1387 ،
از نظــر ســازمان تجــارت و توســعۀ ســازمان ملــل ،چنانچــه ســرمایهگذار خارجــی حداقــل  10درصــد
ســهم بنــگاه را در اختیــار داشــته باشــد ،بهطــور قــراردادی بــه آن ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
اطــاق میشــود ( .)oecd.org/daf/inv/FDI-statistics-explanatory-notes.pdfامــا بایــد بــه نکتــه توجــه
کــرد کــه ایــن نــوع ســرمایهگذاری لزومـاً مبتنــی بــر انتقــال دارایــی مالــی بــه کشــور میزبــان نیســت و
کل ســرمایهگذاری میتوانــد بــا منابــع مالــی کشــور میزبــان تأمیــن مالــی گــردد (داودی و شــاهمرادی،
 .)1383از آنجــا کــه ســرمایهگذاری مســتقیم همــراه بــا نفــوذ در مدیریــت بنــگاه اســت و ســرمایهگذار
بهدنبــال منافــع پایــدار و اعمــال قــدرت ،انتظــار بــر ایــن اســت کــه ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی از
لحــاظ دیــد ســرمایهگذار بــه ســایر انــواع ســرمایهگذاریها از لحــاظ دورۀ ســرمایهگذاری طوالنیتــر
باشــد .درواقــع مهمتریــن نکتــه در تعاریــف بــاال نقــش ســرمایهگذار در مدیریــت ســرمایۀ خــود و تــاش
بــرای کســب ســود و منافــع ناشــی از فعالیتهــای اقتصــادی اســت کــه میتوانــد محــرک چرخــۀ
اقتصــادی کشــور میزبــان باشــد (صفــدری ،الونــدیزاده و شــعیبی.)1389 ،
دربارۀ اثر سرمایهگذاری خارجی بر رشد اقتصادی ،دو دسته نظریه بیان شده است:
3ـ .1نظریات خوشبینانه
کالســیکها و نئوکالســیکها بــا تأکیــد بــر جریــان آزاد عوامــل تولیــد ،بهویــژه ســرمایه ،ســرمایهگذاری
را ،اعــم از داخلــی و خارجــی ،عامــل کلیــدی و مولــد در رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی میداننــد؛ زیــرا
ســرمایهگذاری از یــک ســو بــر عنصــر تقاضــا اثــر میگــذارد و از ســوی دیگــر بــر عنصــر عرضــه و تولیــد
انباشــت ســرمایه بــا اســتفاده از فنــاوری اثرگــذار اســت .بهکارگیــری هرچــه بیشــتر تســهیالت زیربنایــی
اقتصــادی ،ازقبیــل آمــوزش و پــرورش ،حملونقــل ،مخابــرات ،بــرق و بهداشــت ،متکــی بــه منابــع
ســرمایهای اســت .همینطــور انباشــت ســرمایه میتوانــد عامــل اســتفادۀ هرچــه بهتــر و مطلوبتــر از
منابــع طبیعــی بهمنظــور گســترش فعالیتهــای اقتصــادی ،بــازار داخلــی و درنهایــت کســب بازارهــای
خارجــی باشــد .ایــن افــراد ســرمایهگذاری خارجــی را بهواســطۀ تشــویق صــادرات و تجــارت آزاد ،حــذف
مقــررات زائــد دولتــی و انحرافــات قیمتــی و خصوصــی کــردن بنگاههــای دولتــی بهعنــوان عامــل مثبــت
در رشــد اقتصــادی کشــور میزبــان تلقــی میکننــد (فرزیــن و دیگــران.)1391 ،
بنابــر نظریــۀ طرفــداران آزادی جریــان ســرمایه ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی باعــث توســعۀ
منابــع انســانی ،انتقــال دانــش فنــی ،گســترش تجــارت خارجــی بهویــژه دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد
صادراتــی و اشــاعۀ مهارتهــای مدیریــت میشــود و بهــرهوری را در اقتصــاد بــاال میبــرد (همــان).
بنابــر نظــر دملــو ،)1997( 20ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی منافــع زیــادی از دیگــر جریانهــای
20. De Mello
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مالــی دارد کــه عالوهبــر افزایــش موجــودی ســرمایۀ داخلــی ،از طریــق انتقــال فنــاوری و تخصــص
21
مدیریتــی بــر رشــد بهــرهوری تأثیــر مثبتــی نیــز میگــذارد .بلومســتروم ،کوکــو و گلوبرمــن
( )2001بیــان کردهانــد اگــر کشــور میزبــان از لحــاظ ســطح آموزشــی در ســطح قابــل قبولــی باشــد،
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــه رشــد اقتصــادی آن کشــور کمــک خواهــد کــرد؛ چنانکــه
بهنظــر بلومســتروم ،کوکــو و زجــان )2000( 22و کرکوویــک و لویــن )2005( 23شــواهدی در ایــن زمینــه
وجــود نــدارد.
یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــه اهمیــت ســرمایهگذاری خارجــی ،بهخصــوص در برهــۀ کنونــی،
افــزوده اســت ،کاهــش آســیبپذیری اقتصــاد بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای ســایر کشورهاســت .ایجــاد
وابســتگیهای اقتصــادی میــان کشــورها یکــی از عوامــل کاهشدهنــدۀ آســیبپذیری اقتصادهــا
بهشــمار میآیــد و یکــی از راههــای ایجــاد وابســتگی ،انجــام ســرمایهگذاری خارجــی اســت .بــا
توجــه بــه شــرایط سیاســی پــس از انقــاب ،اقتصــاد ایــران همیشــه در معــرض تحریمهــای یکجانبــه
و چندجانبــه ،بهخصــوص کشــور امریــکا بهعنــوان بزرگتریــن اقتصــاد دنیــا ،قــرار داشــته اســت.
بدیهــی اســت کــه بــرای کاهــش اثــرات ایــن تحریمهــا و همــراه کــردن دیگــران بــرای مقابلــه بــا
ایــن تحریمهــا ،بایــد طــوری وابســتگی اقتصــادی ایجــاد کــرد کــه تحریــم اقتصــاد ایــران بهســادگی
و بــدون ضــرر نباشــد .از میــان انــواع ســرمایهگذاریهای خارجــی ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
بیشــترین وابســتگی را میــان کشــورها ایجــاد میکنــد؛ چراکــه طــول ایــن نــوع ســرمایهگذاری
میانمــدت و بلندمــدت اســت و بهدلیــل تبدیــل ســرمایههای مالــی بــه ســرمایههای فیزیکــی،
بهراحتــی قابــل انتقــال و صرفنظــر کــردن نیســت (ارشــدی.)1397 ،
3ـ .2نظریات بدبینانه
دســتهای دیگــر از نظریــات بــه ســرمایهگذاری خارجــی در کشــورهای درحــال توســعه نــگاه بدبینانــه
دارنــد .بــاران ( )1957معتقــد اســت کــه ســرمایهگذاری خارجــی نهفقــط قــادر بــه بهبــود مــادی
کشــورهای جهانســوم نیســت ،بلکــه عملکــرد آن ویژگیهــای فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی ایــن
کشــورها را تخریــب میکنــد و تضادهــای ذاتــی خــود و نارســاییها را بــه ایــن کشــورها منتقــل
میســازد (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 میگیرنــد؛ بــه ایــن ترتیــب ،تجــارت خارجــی بهصــورت ابزارهایــی بــرای تحکیــم ایــن
تابعیــت درآمــده اســت (همــان).
21. Blomström, Kokko & Globerman
22. Blomström, Kokko & Zejan
23. Carkovic & Levine
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معمــوالً کشــورها دو نگرانــی عمــده در جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی دارنــد .اولیــن
نگرانــی ایــن اســت کــه نــوع ،مقــدار و منابــع منتقلشــده توســط ایــن نــوع ســرمایهگذاری ممکــن
اســت بهــرهوری کمتــری از ســایر جایگزینهــای ایــن انتقــال داشــته باشــد .دومیــن نگرانــی ایــن اســت
کــه ورود شــرکتهای خارجــی بــه کشــور میزبــان ،ســبب افزایــش قــدرت چانهزنــی آنــان در مقایســه
بــا شــرکتهای داخلــی میشــود و از ایــن طریــق ســرمایۀ داخلــی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد
(دلیــری .)1395 ،نگرانــی دیگــر نیــز ایــن اســت کــه ســرمایهگذاری خارجــی درجهــت وابســتهتر
کــردن کشــور بــه کشــور دیگــر باشــد و باعــث تضعیــف اقتصــاد داخــل شــود.
بهطــور معمــول دولتهــا و اقتصاددانــان کشــورهای درحــال توســعه بــه ســرمایهگذاری خارجــی
نــگاه خوشبینانــه دارنــد و بــا توجــه بــه ظرفیتهــای محــدود داخلــی ســرمایهگذاران میکوشــند
شــرایطی را بــرای تحقــق و توســعۀ آن فراهــم کننــد و اقــدام خــود را بــا مســتند کــردن بــه تجــارب
جهانــی کشــورهای تازهتوســعهیافته توجیــه نماینــد.
مشــکل اساســی مربــوط بــه شــرایطی اســت کــه در بســیاری از کشــورها عالوهبــر مشــکالت
داخلــی ،پــارهای موانــع خارجــی جهــت دســتیابی بــه مزایــای ســرمایهگذاری خارجــی وجــود دارد.
ازجملــۀ ایــن موانــع تحریمهــای 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
مســئله نیــز موجبــات عــدم دســتیابی بــه ســرمایۀ خارجــی و مزایــای آن میشــود.
در ایــن میــان ،یکــی از مهمتریــن راهکارهــا و سیاســتها بــرای مقابلــه بــا چنیــن شــرایطی
اســتفاده از سیاسـتهای مقاومــت اقتصــادی و تــابآوری اقتصــادی اســت .بــرای مقاومــت و تــابآوری
اقتصــادی تعاریــف مختلفــی وجــود دارد .راهبــرد تــابآوری اقتصــادی شــامل مدیریــت بهبــود و
اقدامــات تســکینی اســت و بــه سیاســتهایی اشــاره دارد کــه اقتصــاد کشــور را دربرابــر تأثیــرات
منفــی شــوکهای خارجــی توانمنــد میســازد .بریگوگلیــو و دیگــران ( )2008ایــن نــوع مقاومــت را
مقاومــت پرورشیافتــه میخواننــد.
در اقتصــاد ایــران نیــز ،مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی و تــابآور در ســال  1389از جانــب رهبــر ایــران
اســامی مطــرح شــد .بررســی اثــرات و پیامدهــای تحریــم بــر ســرمایهگذاری خارجــی در اقتصــاد
ایــران و رابطــۀ اقتصــاد مقاومتــی بــا کاهــش اثــرات منفــی تحریــم نشــان میدهــد کــه تحریمهــا
ســرمایهگذاری خارجــی را کاهــش داده و باعــث رکــود اقتصــادی شــده اســت (یلفانــی ،کاظمــی و
مصــدق .)1395 ،درواقــع اقتصــاد ایــران بهدلیــل تواناییهایــی کــه در حوزههــای مختلــف علمــی،
تجــاری ،سیاســی و انــرژی بهدســت آورده و از طرفــی تقابــل سیاســی نظــام ســلطه بــا آن ،همــواره
دســتخوش نامالیماتــی در روابــط بینالملــل بــوده اســت کــه میتــوان بــه نمونــۀ بــارز آن ،یعنــی
توســعۀ تحریمهــای اقتصــادی درخصــوص ایــران ،اشــاره کــرد .همیــن مســئله موجــب شــده کــه
اقتصــاد تــابآور بــه یــک ضــرورت و ابــزار دفاعــی و صیانتــی بــدل گــردد .بهعبارتــی ایــن الگــو درپــی
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مقاومســازی ،بحرانزدایــی و ترمیــم ســاختارها و نهادههــای فرســوده و ناکارآمــد موجــود اقتصــادی
اســت کــه در آن حمایــت از تولیــد ملــی ،کارآفرینــی ،اتخــاذ سیاســتهای پولــی و ارزی متناســب،
الگــوی اصــاح مصــرف ،خصوصیســازی ،تصحیــح سیاســتهای بازرگانــی ،تولیــد دانشبنیــان و
اســتفاده از فنــاوری نویــن و غیــره تجمیــع شــده اســت و نقشــی تعیینکننــده در مســیر عملیاتــی
کـ�ردن ایـ�ن رویکـ�رد دارد (محســنیزنوزی و صادقونــد.)1396 ،
ســرمایهگذاری خارجــی از کانالهــای مختلفــی همچــون ثبــات اقتصــاد کالن ،مدیریــت
شــوکهای اقتصــادی ،حکمرانــی خــوب ،کارایــی بــازار و توســعۀ اجتماعــی بــا تــابآوری اقتصــادی
گــره خــورده اســت .در ایــن مقالــه ،بهمنظــور ســاختن شــاخص تــابآوری اقتصــادی از چهــار حــوزۀ
ثبــات اقتصــاد کالن ،کارایــی بــازار ُخــرد ،حاکمیــت خــوب و توســعۀ اجتماعــی اســتفاده میشــود.
حوزههــای مذکــور دربرگیرنــدۀ متغیرهایــی اســت کــه بهشــدت از سیاســتهای اقتصــادی تأثیــر
میپذیرنــد (امیـ�ری ،پیـ�رداده بیرانونـ�د ،نوروزیعموقیـ�ن و علیـ�زاده.)1397 ،

شکل .1اثر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایهگذاری خارجی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .4روش تحقیق

مــرور مطالعــات تجربــی در حــوزۀ اقتصــاد مشــخص میکنــد کــه بســیاری از روابــط مــورد تحقیــق
بهوســیلۀ مدلهــای تکمعادلــهای قابــل بررســی اســت .در ایــن نــوع مطالعــات ،بهطــور ضمنــی
فــرض میشــود رابطــۀ علّــی (درصــورت وجــود) بیــن دو متغیــر وابســته و مســتقل یکطرفــه اســت؛
یعنــی متغیرهــای توضیحــی حکــم علــت و متغیــر وابســته حکــم معلــول را دارد .در مــواردی نیــز ،بــا
جریانــی دوطرفــه از روابــط علّــی بیــن متغیرهــا روبـهرو هســتیم .از ایــن رو بــرای جلوگیــری از تــورش
برآوردهــا بهتــر اســت از روش بــرآورد سیســتم معــادالت همزمــان بهــره گرفتــه شــود .در ايــن قســمت،
ب��راي بررس��ي و تحلیلــ تأثی��ر س��رمایهگذاری مسـ�تقیم خارجـ�ی ب�رـ رش��د اقتصاــدی و همچنیــن
ارتب��اط متقاب��ل شـ�اخص تــابآوری ب��ا رشـ�د اقتص��ادی از معــادالت ســاختاری و همزمــان اســتفاده
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شــده اســت .مــدل معــادالت ســاختاري خانــوادهاي از روشهــای آمــاري اســت كــه بــراي تجزيــه و
تحليــل نظاممنــد دادههــاي چندمتغيــره بــراي اندازهگيــري ســاختارهاي نظــري و روابــط ميــان آنهــا
اســتفاده ميشــود .ايــن روش امــکان مدلســازی بهصــورت همزمــان معــادالت را دارد .بــرای بــرآورد
سیســتم معــادالت همزمــان روشهــای گوناگونــی وجــود دارد .ازجملــۀ ایــن روشهــا میتــوان بــه
روش کمتریــن مجــذورات معمولــی ( ،24)OLSروش کمتریــن مجــذورات دومرحلـهای (25)2SLSو روش
کمتری��ن مج��ذورات س��همرحلهای ( 26)3SLSاشــاره کــرد .بهدلیــل وجــود اریــب همزمانــی یــا اریــب
معــادالت همزمــان کــه باعــث اریبــی و ناســازگاری برآوردگرهــای ضرایــب ســاختاری مــدل میشــود،
فقــط روشهــای بــرآورد حداقــل مربعــات معمولــی دومرحلــهای و حداقــل مربعــات ســهمرحلهای
قابــل کاربــرد هســتند .لــذا بــا توجــه بــه وابســتگی متغیرهــای تحقیــق حاضــر از روش حداقــل مربعــات
دومرحل ـهای اســتفاده میشــود .آمــار و اطالعــات مربــوط بــه ایــن متغیرهــا بــرای کشــور ایــران طــی
دورههــای  1375تــا  1399نیــز از ســایت بانــک جهانــی جمـعآوری شــده اســت.
()1

GDPt = α0 + α1FDI t + α2INFt + α 3 EM t + α 4OPE t + α 5 RESt + α 6 K t + α 7 L t + ε t

()2

RESt = β0 + β1INFt + β2 EM t + β3 OPE t + β4GDPt + ε t

کــه در آن  GDPنــرخ رشــد اقتصــادی INF ،نــرخ تــورم FDI ،نــرخ رشــد ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی OPE ،درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد K ،نــرخ رشــد ســرمایه L ،نــرخ رشــد نیــروی کار و RES
شــاخص تــابآوری اقتصــادی اســت کــه میانگیــن چهــار شــاخص ثبــات اقتصــاد کالن ،حاکمیــت
خــوب ،توســعۀ اجتماعــی و کارایــی بــازار اقتصــاد ُخــرد اســت (امیــری و دیگــران.)1397 ،

 .5یافتههای تحقیق

در ایــن بخــش بــه بــرآورد معــادالت ( )1و ( )2پرداختــه میشــود .قبــل از بــرآورد مــدل در شــکل
 2وضعیــت رشــد اقتصــادی و شــاخص ترکیبــی تــابآوری نشــان داده شــده اســت .همانگونــه کــه
در ایــن شــکل مالحظــه میشــود ،همبســتگی زیــادی بیــن رشــد اقتصــادی و شــاخص تــابآوری
وجــود دارد .شــاخص تــابآوری بعــد از خــروج امریــکا از برجــام و آغــاز تحریمهــای ظالمانــه علیــه
24. Ordinary least Squares
25. Two-Stage Least Squares
26. Three-Stage Least Squares
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ایــران بهشــدت کاهــش یافتــه اســت .شــاخص تــابآوری در فاصلــۀ ســالهای  1391تــا 1394
جهــش خوبــی داشــته کــه عمدتـاً بهدلیــل توافــق برجــام و مبــادالت بینالمللــی در ایــن دوره اســت.
همچنیــن نــرخ رشــد اقتصــادی در ســالهای اخیــر منفــی بــوده اســت؛ بهگونــهای کــه در ســال
 1397و  1398نــرخ رشــد اقتصــادی برابــر بــا  -4/9و  -6/3درصــد بــوده و در ســال  1399بــه 1
درصــد رســیده اســت.

(منبع :مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

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

از آنجــا کــه سیســتم معــادالت همزمــان بهلحــاظ ســاختاری متفــاوت بــا رگرســیونهای
چندمتغیــره اســت ،ممکــن اســت تأمینکننــدۀ فــروض کالســیک حاکــم بــر رگرســیونهای
چندمتغی��ره نباشدــ .در چنیــن شــرایطی اســتفاده از برآوردگرهــای حداقــل مربعــات معمولــی بــه
نتایجــی میانجامــد کــه نهتنهــا اریــب ،27بلکــه ناســازگار نیــز اســت .بــه همیــن علــت و بهمنظــور
جلوگیــری از ایجــاد نتایــج اریــب و غیرواقعــی انجــام چهــار آزمــون پایایــی ،اریــب همزمانــی و مســئلۀ
تشــخیص پیــش از بــرآورد الگــو ضــروری اســت .نتایــج ایــن آزمونهــا نــوع برآوردگــر مناســب
جهــت بــرآورد الگــوی مــورد نظــر را مشــخص میکنــد (اکبریــان و فــامکار .)1389 ،قبــل از انجــام
27. bias
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آزمونهــای فــوق در جــدول  1نتایــج آزمــون مانایــی متغیرهــا گــزارش شــده اســت .همانگونــه کــه
مالحظــه میشــود تمامــی متغیرهــای تحقیــق در ســطح مانــا هســتند.
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
در سطح

متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

رشد اقتصادی

-4/46

0/002

نرخ رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی

-4/13

0/003

نرخ تورم

-3/34

0/03

درجۀ باز بودن اقتصاد

-4/87

0/002

شاخص تابآوری اقتصادی

-5/67

0/00

نرخ رشد نیروی کار

-6/52

0/00

نرخ رشد سرمایه

-4/92

0/002

(منبع :محاسبات پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

از آنجــا کــه برخــی از متغیرهــا درونزا هســتند و احتمــال وجــود همبســتگی بــا جملــۀ پســماند
وجــود دارد ،بــرای بررســی همبســتگی متغیرهــای درونزا و جملههــای پســماند آزمــون همزمانــی
ضــروری اســت .بــرای انجــام درونزایــی (اریــب همزمانــی) شــاخص تــابآوری اقتصــادی و رشــد
اقتصــادی از آزمــون هاســمن 28اســتفاده میشــود.
جدول  .2نتیجۀ آزمون اریب همزمانی
نام متغیر /معادله
جملۀ پسماند
(منبع :محاسبات پژوهش)

ضریب

سطح معناداری

معادلۀ اول

1/00000

0/0000

معادلۀ دوم

1/00000

0/0000

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

28. Hausman Test
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بــرای انجــام آزمــون تشــخیص ،29دو شــرط مرتب ـهای 30و ترتیبــی 31بررســی میشــود (صدیقــی و
الولــر .)1396 ،بــا توجــه بــه مباحــث بــاال ،هــر دو شــرط مرتبـهای و ترتیبــی بــرای سیســتم معــادالت
برقــرار و سیســتم دقیقــاً مشــخص اســت و میتــوان معادلــه را تخمیــن زد .بــا توجــه بــه نتایــج
آزمونهــای همزمانــی ،مانایــی و تشــخیص ،اکنــون میتــوان معــادالت فــوق را بهصــورت سیســتم
معــادالت همزمــان بــرآورد کــرد .در بیــن روشهــای سیســتمی ،روش حداقــل مربعــات س ـهمرحلهای
( )3SLSکارایــی زیــادی دارد کــه در ایــن پژوهــش ،از ایــن روش اســتفاده شــده اســت .نتایــج حاصــل
از تخمیــن ایــن معــادالت در جــداول  3و  4گــزارش شــده اســت.
جدول  .3نتایج برآورد معادلۀ اول ()GDP
متغیر

ضریب

سطح معناداری

عرض از مبدأ

1/31

0/00

شاخص تابآوری

1/42

0/06

نرخ تورم

0/31

0/03

نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1/23

0/2

درجۀ باز بودن اقتصاد

0/02

0/05

نرخ رشد نیروی کار

0/05

0/13

نرخ رشد سرمایه

1/71

0/01

(منبع :محاسبات پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .4نتایج برآورد معادلۀ دوم ()RES
متغیر

ضریب

سطح معناداری

عرض از مبدأ

-0/14

0/1

رشد اقتصادی

0/07

0/06

نرخ تورم

0/06

0/24

درجۀ باز بودن اقتصاد

1/13

0/12

(منبع :محاسبات پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
29. Identification problem
30. rank condition
31. order condition
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در معادلــۀ نخســت ،یافتههــا بیانگــر ایــن اســت کــه در دورۀ مــورد مطالعــه ،شــاخص تــابآوری،
نــرخ تــورم ،درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد و نــرخ رشــد ســرمایه رابطــۀ مثبــت و معنــاداری بــا رشــد
اقتصــادی داشــته کــه مطابــق بــا انتظــارات تئــوری اســت .هرچــه اقتصــاد ایــران مقاومتــر باشــد،
یعنــی بهلحــاظ آســیبپذیری کمآســیبتر و بهلحــاظ تــابآوری از قــدرت بیشــتری برخــوردار
باشــد ،رشــد اقتصــادی افزایــش مییابــد .بنابرایــن باثبــات کــردن اقتصــاد کالن ،افزایــش کارایــی بــازار
ُخــرد ،بهبــود شــاخصهای حکمرانــی خــوب و توســعۀ اجتماعــی کــه عناصــر تشــکیلدهندۀ شــاخص
تــابآوری اقتصــاد هســتند ،باعــث رشــد اقتصــادی بیشــتر خواهنــد شــد .از طــرف دیگــر اگرچــه تــورم
بــاال شــاخص منفــی در اقتصــاد محســوب میشــود ،بــا توجــه بــه نهادینــه شــدن نرخهــای تــورم بــاال
در اقتصــاد ایــران ،ایــن انگیــزه بهواســطۀ انتظــارات تورمــی در برخــی از بخشهــای مهــم اثرگــذار
بــر رشــد اقتصــادی ماننــد بخــش مســکن و خــودرو و صنایــع وابســته و صنایــع فلــزی وجــود دارد
کــه تولیــد خــود را افزایــش داده تــا بــا انبــارداری و یــا کنــز کــردن آنهــا ،از منافــع تغییــرات شــدید
قیمتــی به�رـه بگیرن��د .رشــد مبــادالت تجــاری بیــن اقتصــاد یــک کشــور بــا اقتصادهــای دیگــر نشــانگر
درونزا بــودن بــا رویکــرد برونگــرا بــودن اقتصــاد و تقاضــا داشــتن کشــورهای دیگــر از آن کشــور
اســت .بــا توجــه بــه منابــع عظیــم زیرزمینــی نفــت و گاز و معــادن بــاارزش کشــور همزمــان بــا رشــد
اقتصــادی جهــان در دورۀ مــورد مطالعــه ،و منحصربهفــرد بــودن برخــی از محصــوالت کشــاورزی و
صنعتــی در ســطح منطقــهای در کنــار افزایــش نــرخ ارز همزمــان بــا افزایــش شــدید قیمــت نفــت
در بخــش قابــل توجهــی از دورۀ مذکــور ،بســتر افزایــش انگیــزه بــرای مبــادالت تجــاری بینالمللــی
تقویــت شــده و بــه رشــد اقتصــادی انجامیــده اســت.
از ســوی دیگــر ســرمایهگذاری خارجــی نیازمنــد ثبــات اقتصــاد کالن در ســطح داخلــی و
بینالمللــی اســت و علیرغــم جذابیتهــای ایــران بــرای ســرمایهگذاران خارجــی ،بیثباتیهــای
اقتصــادی داخلــی ،ماننــد تغییــرات قیمــت ارز و فقــدان توســعۀ مالــی در اقتصــاد ایــران ،براســاس
مطالعــات خلیلیعراقــی و سلیمیشــندی ( ،)1393گوهــری و گوهــری ( ،)1392آدنیــی و دیگــران
( )2012و اوســی و کیــم ( ،)2020نیــز باعــث کاهــش ســرمایهگذاری خارجــی میشــود؛ از ایــن رو
حجــم ســرمایهگذاری خارجــی کــم اســت و اثــر معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی نــدارد.
یکــی از عوامــل افزایــش تــابآوری اقتصــادی بــاال رفتــن رشــد اقتصــادی اســت؛ زیــرا یکــی از
نشــانههای اقتصــاد افزایــش رشــد اقتصــادی اســت کــه میتوانــد بازیگــران مختلــف اقتصــادی،
ازجملــه تولیدکننــدگان ،را درمقابــل تکانههــا قدرتمنــد کننــد و آنهــا بــا تکیــه بــر ســرمایههای
مولــد اقتصــادی و رشــد درونزای اقتصــادی ،تــابآوری اقتصــاد را افزایــش دهنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،رشــد اقتصــادی درونزا کــه نشــانگر قــدرت مولــد بــودن اقتصــاد اســت ،تکیهگاهــی بــرای
بازیگــران اســت کــه براســاس آن ،قــدرت تــابآوری افزایــش مییابــد .عــادت کــردن جامعــۀ ایــران
بــه تورمهــای بــاال و نشــان نــدادن واکنــش معنــادار بــه آن بــر تــابآوری اثــر معنــاداری نداشــته
اســت .اگرچــه افزایــش درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد بــا رشــد اقتصــادی رابطــۀ مثبــت معنــادار دارد،
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بهدالیــل مختلــف ازجملــه تحریمهــا ،قــدرت انحصارگرایــی ،عــدم قــدرت رقابتپذیــری بســیاری
از کاالهــای داخلــی بــا کاالهــای خارجــی ،شــاخص نامطلــوب فضــای کســبوکار و دولتــی بــودن
اقتصــاد ایــران ،میــزان بــاز بــودن اقتصــاد آنقــدر زیــاد نیســت کــه اثــری بــر تــابآوری اقتصــادی
داشــته باشــد.

 .6نتیجهگیری

موضــوع ایــن پژوهــش واکاوی تأثیرپذیــری رشــد اقتصــادی از تغییــرات ســرمایهگذاری خارجــی و
شــاخص تــابآوری در ایــران در چارچــوب مــدل رشــد اقتصــادی طــی ســالهای  1375تــا 1399
بــود کــه بــا اســتفاده از روش معــادالت همزمــان بــه بررســی اثــر شــاخصهای تــابآوری و تغییــرات
ســرمایهگذاری خارجــی بــر رشــد اقتصــادی پرداختــه شــد .نتایــج ایــن بررســی ذیــل عنــوان دو
معادل��ه بی�اـن گردی��د .یافتهه��ای معادل��ۀ نخس��ت نشـ�ان داد در دورۀ م��ورد مطالعهــ ،تــابآوری ،درجــۀ
بـ�از ب��ودن اقتص��اد ،نرــخ توــرم و نــرخ رش�دـ س��رمایه رابط��ۀ مثبت�یـ ب��ا رش��د اقتص��ادی داش��ته و در
معادلــۀ دوم نیــز ،رشــد اقتصــادی میــزان تــابآوری را افزایــش داده اســت.

 .7پیشنهادهای راهبردی

بــا توجــه بــه یافتههــای مذکــور ،چنانچــه عوامــل تقویــت رشــد اقتصــادی و تــابآوری اقتصــادی
ضعیفتــر شــود ،اقتصــاد ایــران دچــار آســیبپذیری بیشــتری خواهــد شــد .لــذا درجهــت تقویــت
ایــن دو متغیــر نیازمنــد سیاســتهایی هســتیم کــه بــه درونزا کــردن اقتصــاد بــا رویکــرد
برونگرایــی حرکــت کنــد تــا بــا افزایــش درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد و بهرهگیــری از فرصتهــای در
اختیــار ایــران در ســطح بینالمللــی و افزایــش حجــم ثابــت و ایجــاد ارزشافــزوده بــر روی آن بتــوان
کشــور را بــه پیشــرفت اقتصــادی پایــدار رســاند تــا دربرابــر تکانههــای مختلــف اقتصــادی مقــاوم
باشــد .در ایــن مســیر ،اجــرای دقیــق سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی و بهرهگیــری از ظرفیتهــای
داخلــی و بینالمللــی و عــدم تکیــۀ صــرف بــه متغیرهــای برونزایــی همچــون ســرمایهگذاری
خارجــی کــه قــدرت مدیریــت کــردن آن در دســت دولــت نیســت ،مســیر پیشــرفت اقتصــادی را
فراهــم میکنــد .بدیــن منظــور ،نیازمنــد مقرراتزدایــی در مســیر کس ـبوکار و بــاز کــردن مســیر
بخــش مولــد اقتصــاد ،کاهــش هزینههــای مبادالتــی ،جهــت دادن حجــم نقدینگــی بهســمت بخــش
مولــد ،تبدیــل کــردن تهدیــد تــورم بــه فرصــت ،ورود ایــران بــه کشــورهای تحریمشــده و بــاز کــردن
مبــادالت تجــاری بــا آنهــا ،و احیــای ظرفیتهــای مردمــی در بخشهــای مختلــف هســتیم .دولــت
توانمنــدی کــه بتوانــد بــا نــگاه بــه ظرفیتهــای درونــی و بینالمللــی مســیر را بــرای بالفعــل
کــردن ظرفیتهــا احیــا کنــد ،بســتر اجــرای ایــن راهبردهــا را فراهــم خواهــد کــرد .سیاس ـتهایی
کــه فقــط بهدنبــال جــذب ســرمایهگذاری خارجــی باشــند ،بــدون اینکــه بــه اصــاح ســاختارهای
اقتصــادی درونــی بپردازنــد ،اقتصــاد ایــران را بــه نقطــۀ رشــد بــاالی اقتصــادی و تــابآوری بــاال
نخواهــد رســانید.

حسین امیری و همکار .بررسی ارتباط همزمان تابآوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایهگذاری خارجی.
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