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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  53- 72 ، صفحات1390  اسفند12  شماره

  
  گذاری مستقیم خارجی در ایران بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه

  ثبت اختراع کید بر اثر حقأبا ت
  

 1حسن فطرسمحمد

  2معصومه امامی
  

گذاری، انتقال   سرمایه–انداز  ، رفع شکاف پس اقتصادیامل مهمی در رشد و توسعهگذاری مستقیم خارجی ع سرمایه
 براین تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر . شود های نوین مدیریتی محسوب می ، دانش فنی و شیوهتکنولوژی

 در ایران )1357 – 1386( هثبت اختراع طی دورگذاری مستقیم خارجی از جمله حمایت از حق  جذب سرمایه
یک کشور به مبتکران و مخترعان ست که در دولت و یا مؤسسه خاص در امتیازی ااختراعثبت  حق .پردازد می

ش تأثیر عواملی چون در این پژوه .کند  اهدا می،اهمیت باشد  اقتصادی حائزلحاظکه از   نوینی برای ایجاد ابداع
خالص رج دولت به تولید نا مخابودن اقتصاد، نسبتهای اقتصادی، درجه باز زیرساختنیروی انسانی، منابع طبیعی، 

ری مستقیم گذا سرمایهبر) ARDL( های گسترده برداری با وقفه با استفاده از روش خود توضیح) اندازه دولت( داخلی 
های  ، زیرساختنیروی انسانی، منابع طبیعیدهد   که نتایج حاصل از آن نشان میه استگرفتخارجی مورد بررسی قرار

گذاری مستقیم خارجی  داری بر سرمایه اثبت اختراع اثر مثبت و معن اد و حمایت از حقبودن اقتص درجه باز،اقتصادی
حمایت و  همچنین تصویب قانون جدید. گذاری مستقیم خارجی دارد داری بر سرمایها دولت اثر منفی و معنهانداز. دارد

داشته گذاری مستقیم خارجی  یهدار بر سرماا تأثیری مثبت و معن1381 در سال گذاری مستقیم خارجی گسترش سرمایه
  .است

 
 . مالکیت فکری، حق ثبت اختراع،گذاری مستقیم خارجی  سرمایه: کلیدیهای هواژ

  
  مقدمه. 1

های اساسی فرایند رشد اقتصادی از منابع داخلی یا خارجی نیاز انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش
کردن شکاف بر پر  عالوهانداز داخلی  رای پسمنابع مالی خارجی به عنوان مکملی ب. تأمین است قابل
حال توسعه های درکشوردر. باشد حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی نیز می  راهگذاری  سرمایه–انداز  پس

متعدد نظیر   ناشی از منابع ی، جریان مالیافته کشورهای توسعههای بالعوض  منابع مالی خارجی شامل کمک

                                                 
 basu.ac.irfotros@                                .                                                                دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان. 1

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ارشد اقتصاد کارشناس. 2
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54 12   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی          

گذاری مستقیم  سرمایه. مستقیم و مستقیم خارجی استغیر گذاری  سرمایه،ای نطقههای م جهانی، بانک بانک
گیرد و از  ملیتی صورت میهای چند خصوصی و در قالب شرکت  بخشوسیله و غیرمستقیم خارجی بیشتر به

  .شود عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می آن به
بردن توانایی   باال، دانش روز،ولوژی تکن،ری مستقیم خارجی شامل جذب سرمایهگذا فواید سرمایه

البته باید خاطر نشان کرد . ها و افزایش قدرت رقابت است  افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت،مدیریت
تواند  گذاری مستقیم خارجی می زمینه جذب سرمایهدردرست های نا که ضعف مدیریت و سیاست

 انهدام صنایع با مقیاس تولید کوچک و ،ی در بلندمدتاد ساختار بازار انحصارپیامدهای منفی از قبیل ایج
ها رگذاری مستقیم خارجی، کشو با توجه به نقش مهم سرمایه. نیز تشدید بیکاری را به همراه داشته باشد
ها بسیار رقابتی   در بازار جهانی جذب این سرمایه،واقعدر. کنند برای جذب این نوع سرمایه تالش می

حال توسعه با توجه به لزوم دستیابی سریع به توسعه و کمبود های دره میان کشورویژ هاین رقابت ب. است
ین منظور تمهیدات گوناگونی ا ه جذب انواع سرمایه هستند و بدرپیها  کشور این. منابع مالی بیشتر است

  .برند کار میها ب برای جذب این نوع سرمایه
 دستیابی به نرخ ،بنابراین.  تولید مواجه بوده است وگذاری سرمایهایران نیز در دو قرن اخیر با کمبود 

 رشداقتصادی الزمه. های توسعه کشور قرار داشته است صدر اهداف برنامه قبول همواره در اقتصادی قابلرشد
این پژوهش سعی شده است که برخی عوامل مؤثر در جذب در. تر است گذاری افزون ، سرمایهو تولید بیشتر

بودن اقتصاد، سرمایه انسانی، درجه بازهایی همچون ز جمله نقش متغیرخارجی اگذاری مستقیم  سرمایه
اندازه (خالص داخلی رس، نسبت مخارج دولت به تولید ناهای اقتصادی، منابع طبیعی در دست زیرساخت

 .و حق ثبت اختراع مورد بررسی قرار گیرد) دولت

حقیق خواهیم پرداخت و پس از آن در  به بیان چارچوب نظری تتحقیق بخش دوم این  ادامه و دردر
در بخش چهارم به . دهیم این زمینه را مورد بررسی قرار میای از مطالعات انجام شده در بخش سوم خالصه

پردازیم و پس از آن در بخش پنجم به   میق و معرفی متغیرهای موجود در مدلشناسی تحقی بیان روش
، شود و در نهایت آورد مدل و نتایج حاصل از آن بیان می بردر بخش ششم،. شود معرفی الگو پرداخته می
  .رفته از نتایج مطالعه خواهد بود پیشنهادات سیاستی برگگیری و بخش هفتم شامل نتیجه
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55  … گذاری مستقیم خارجی بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه

   نظری تحقیقمبانی. 2
 FDI)(1 گذاری مستقیم خارجی سرمایه. 2-1

 .گونه است مؤثر بر آن دولماگذاری مستقیم خارجی و عو های اقتصاددانان در خصوص سرمایه نظریه
های  نظریه  اما،داند اقتصادی می گذاری را یکی از عوامل رشد  سرمایه که نظریه اقتصاد کالسیک،نخست

های جدید مدیریتی را   و شیوهفنیگذاری، دانش   نقش تاریخی سرمایهعالوه بر پذیرشجدید اقتصادی 
 در رشد اقتصادی مؤثر دیستقیم خارجی بدست آگذاری م  سرمایهمجرایاز د توان که بخشی از آن مینیز
الملل مورد  عنوان بخشی از تجارت بین گذاری مستقیم خارجی را به  اقتصاددانان نیز سرمایهبرخی. دانند می

الملل است و جریان  گذاری مستقیم خارجی تابع مقررات بین  سرمایه،در این رویکرد. اند  قراردادهبررسی
  .استهای مکانی  رجی تابع موقعیتگذاری مستقیم خا سرمایه

  
  گذاری مستقیم خارجی  ثر بر جریان سرمایهؤعوامل م. 2-1-1

مستقیم خارجی به کشور گذاری  ، فرهنگی و اجتماعی بر جریان سرمایهعوامل مختلف اقتصادی، سیاسی
رود  زمینه جذب و وزمهای ال ساختروزه کشورهای مختلف با ایجاد زیرام. گذار هستندمیزبان اثر
های  سازیخاص کشورهای توسعه یافته به بسترکه از توجه  طوری ، بهکنند گذاران خارجی را فراهم می سرمایه

کشورهای درحال  ها به گذاری عنوان عامل اصلی شکاف در جریان سرمایه به FDIسیاسی و اقتصادی جریان 
های  اساس چارچوبهای خارجی بر یگذار ثر بر جریان سرمایهؤعوامل م .شود  یاد مییافته توسعه و توسعه

  ):UNCTAD، 2005( شود  گروه به شرح زیر تقسیم می4به المللی و تجربه کشورهای مختلف بین
 وطبیعی  ، منابعهای کالسیک دربرگیرنده عوامل جغرافیایی اساس نظریهاین عوامل بر: عوامل سنتی

گذاران خارجی به کشور میزبان  یهگذشته عامل اصلی ورود سرما در.هر استکار فراوان و ما نیروی
های گسترده  گذاری  اما جریان سرمایهارتباط دارد،کار فراوان  شرایطی چون داشتن منابع طبیعی و نیروی به

های موجود در زمینه توجیه جریان  ، نظریهطبیعی حقیقی و حقوقی به کشورهای میزبان فاقد منابع افراد
از تجربه موفق کشورهایی چون هند و چین عوامل دیگری در توجیه  پسها را دچار تغییر نمود و  سرمایه

  .های خارجی به کشور میزبان مطرح شدند گذاری جریان سرمایه
  جدیدهای هگذاری خارجیان در نظری ثر در جریان سرمایهؤترین عوامل م از جمله مهم: عوامل اقتصادی

ترین این  مهم. کنند به کشور میزبان را تضمین میها  این عوامل ورود جریان سرمایه. صادی هستندعوامل اقت
  :عوامل عبارتند از

  

                                                 
1. Foreign Direct Investment 
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56 12   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی          

 درجه باز بودن اقتصادی  −

های  های ارزی و سیاست سیاست ،سازی خصوصی ،ای سازی اقتصادی شامل حذف موانع تعرفهآزاد −
 مالیات ستانی

 اندازه بازار کشور میزبان −

، کسری ، نرخ تورم(GNP)ص داخلی عملکرد متغییرهای کالن اقتصادی از جمله تولید ناخال −
 های خارجی کشور یا مازاد بودجه و بدهی

 شرایط ارتباطی و زیربنایی −

اران خارجی در کشور گذ کننده مدت حضور سرمایه این عوامل تضمین: عوامل حمایتی و تشویقی
  :وامل تشویقی و حمایتی عبارتند ازترین ع مهم. میزبان هستند
 های داخلی و خارجی مه و حمایت از سرمایهکننده شامل بی عوامل تشویق −

 حذف فساد و بوروکراسی اداری −

 گذاری کننده سرمایه عوامل تسهیل −

 تسهیالت رفاهی −

های  اساس نظریهبرگذاری خارجیان  ثر بر جریان سرمایهؤآخرین دسته از عوامل م: عوامل سیاسی و امنیتی
  : عبارتند ازترین این عوامل مهم.  عوامل سیاسی و امنیتی هستندجدید
 نظام سیاسی کشور −

 گذاری خارجی در رابطه با سرمایهنوع نگرش دولت  −

 قوانین و مقررات حقوقی −

، ادغام و موقعیت های مرتبط با رقابت ویژه سیاست ههای متمرکز بر ساختار و عملکرد بازار ب سیاست −
 المللی بین

 عوامل فرهنگی −

حقوق مالکیت فکری به عنوان بخشی از عوامل آنچنان که از موارد مذکور آشکار است، حمایت از 
  زیرا با،آید گذاری خارجی به شمار می ثر بر جریان سرمایهؤامنیتی م – تشویق و عوامل سیاسی –حمایتی 

 امنیت اقتصادی و سیاسی لحاظکشور میزبان از گذاران در ، سرمایهوجود حمایت از حقوق مالکیت فکری
گذاران خارجی  ، موجب تداوم حضور سرمایهحقوق مالکیت فکریمچنین حمایت از ه. شوند تضمین می

  .شود در کشور میزبان می
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57  … گذاری مستقیم خارجی بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه

   حقوق مالکیت فکری.2-2
های فکری  ها و خالقیت حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش

پردازد که زاییده فکر و  عاتی میبه موضواین قسم حقوق عمدتاً  .ادبی و هنری های علمی، صنعتی، در زمینه
قابل لمس مالکیت ذاتاً غیر موضوع این ، دیگرعبارتبه . های ذهنی اوست  انسان و مرتبط با آفرینشاندیشه
  .است

  
 1 حق ثبت اختراع.2-2-1

یک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد ی است که دولت و یا مؤسسه خاص درثبت اختراع امتیاز
ثبت اختراع به طورکلی تولید و یا . کند  اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا میلحاظ که از یک ابداع جدید
 هر ت اختراع ثب،در واقع. های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد گیرد که شامل جنبه بر میفرآیندهایی را در

 است و حق برداری مالی و اقتصادی از ابداع تا مدت زمان خاصی را در اختیار مبتکر داده نوع بهره
  .کند مالکیت آن را از دیگران سلب می

 سویشود و امتیازاتی از  کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب میدر هر
المللی داشته باشد از  ین بکه ثبت اختراع جنبه  صورتیدر. یردگ کشور مربوط در اختیار فرد مبتکر قرار می

اثری . کند می ل و تصرف در ابداع ایجاد شده منعورها را از دخالمللی برخوردار شده سایر کش بین حقوق
رفیت کاربرد صنعتی ظ قابل ثبت است که در سطح جهانی نو و جدید باشد و در ضمن اختراععنوان  به
  .کار برده شودخود به صورت عام ب اشته باشد و در شاخه علمی مربوطهد

 حمایت از حقوق ثبت اختراع ، اقتصادی فکری در رشدتبا توجه به اهمیت و نقش حقوق مالکی
 که نهادهای طوری هب. فکری از اهمیت بسزایی برخوردار استت عنوان شکل خاصی از حقوق مالکی به
 ءهایی به اعضا های اخیر توصیه  فکری در سالتالمللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکی بین

های مستقیم  گذاری  امروزه یکی از عوامل مؤثر در سرمایه.اند دهکننده کر خود مبنی بر تقویت این عامل تعیین
 حمایت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمایت از  کهاست حمایت از حقوق ثبت اختراع ،خارجی
  .ی الزم جهت ساخت یا خلق اختراعاتها گذاری سرمایه
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58 12   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی          

  بررسی پیشینه تحقیق . 3
  ر مطالعات انجام شده در خارج کشو.3-1

 )1979 – 1987( ه آسیا و آمریکای التین برای دور، اروپامنتخب از کشور 30در بررسی خود از ) 1995(کندو 
 غیرمعناداری از حقوق صورت گذاری مستقیم خارجی ایاالت متحده به  که سهم جریان سرمایه این نتیجه رسیده به

  .پذیرد می الکین فکری کشورهای میزبان تأثیرثبت اختراع یا حق انحصاری م
با استفاده   کشور درحال توسعه31  و برای)1987 -1994( ساله 8 طی دوره برای ای مطالعه  درچانالی

 رشد تولید ناخالص داخلی، ، عوامل اندازه بازاره گرفت که انجام شده نتیج تعدیل شده جاذبهاز مدل
 ذخیره ،)هانی بر آورد شدکه با فاصله نسبی از مرکز اقتصاد ج(دوردستی  ،دستمزدکاری بخش صنعت

صورت  گذاری مستقیم خارجی به بازبودن اقتصاد بر میزان سرمایهدرجه گذاری مستقیم خارجی و  سرمایه
  .داری مؤثرندامعن

اختراع،  گیری حقوق ثبت  اندازهه کشور و با استفاده از شیو46 از ای با بررسی نمونه) 1998 ( مسکاس
های آمریکایی و   این نتیجه رسید که رابطه مثبتی بین فروش ثبت شرکت مجوز بهءهای تجاری و اعطا کنترل

  . لکیت معنوی و از جمله حق ثبت اختراع وجود دارداشرکت حمایت از حقوق م
  مشابه بررسی چانالیای حال توسعه معادله کشور در10ا استفاده از اطالعات  بای در مطالعه) 2003(بانگا 

نام شدگان دوره  نسبت ثبت کار، بیانگر آن است که اندازه بازار، هزینه نیروی نتایج بررسی وی. نمودآورد بر
باشند و تمام  گذاری مستقیم خارجی می بدهی خارجی و مصرف برق عوامل مؤثر بر جریان سرمایه متوسطه،

  .دار هستنداضرایب تخمینی معن
 کشور در 32( درحال توسعه کشور 71های مقطعی  با استفاده از دادهای  در مطالعه) 2002 (آسیودا

وجود یا عدم وجود تفاوت بین این منطقه با ) 1970-1999( دوره زمانی  برای)منطقه صحرای آفریقا
 نشان داد در مطالعهنتایج این . کرد بررسی  را خارجیهدیگر کشورهای درحال توسعه در جذب سرمای

داری بر اثیرات معنأنرخ بازگشت سرمایه تها و  ساخت متغیرهای باز بودن اقتصاد، زیردوره مورد بررسی
  .ندارد گذاری مستقیم خارجی سرمایه

گذاری  کننده جریان سرمایه تعیینعوامل  که به این نتیجه رسیدای  مقالهدر ) 2002 (عبدالرحمان
های اقتصادی  سیاسی و اجتماعی هستند و سطح فعالیت،  عوامل اقتصادی،مستقیم خارجی در عربستان

عنوان  بودن اقتصاد و محیط اقتصادی نیز بهدرجه باز تغیرهای مرتبط با ساختار بازگشت سرمایه،همراه با م
داری اگذاری داخلی اثر منفی و معن سرمایه. شوند گذاری مستقیم خارجی تلقی می عوامل مؤثر بر سرمایه

 و با افزایش نددارااجتماعی اساساً معن -های سیاسی گذاری مستقیم خارجی دارد و آثار ریسک بر سرمایه
  .است گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته ریسک جریان سرمایه
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59  … گذاری مستقیم خارجی بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه

   مطالعات انجام شده در داخل کشور .3-2
 مستقیم گذاری سرمایه فکری و جریان تبه بررسی رابطه حقوق مالکی) 1387(مهدوی و برخورداری 
  . دارد)1368 -1383( ه در دوربودن این رابطه  که نتایج نشان از مثبتاند خارجی در ایران پرداخته

 اجرای ،دلیل رشد اقتصادی باال به  که مالزیادندای نشان د  مقاله در)1383 ( شهریشقاقی نجارزاده و
 های تعرفه پایین و سیاست آزادسازی ورود و های گذشته، نرخ های آزادسازی تجاری طی سال برنامه

 کشور 43 ایران بین .است بودها گذاری خارجی دار خروج سرمایه بهترین وضعیت را از لحاظ جذب سرمایه
  .است شته قرار دا35مورد مطالعه عضو سازمان کنفرانس اسالمی در مرتبه 

گذاری  شناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهباز" عنوان تحتای  نیز مقاله )1383( شاهمرادیداودی و 
نشان دادند که توجه به  "الگوی تلفیقی کشور جهان در چارچوب یک 46مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و 

وری  کارایی و بهره گذاری بخش خصوصی، توجه به های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه ساختزیر
وری و سطح مهارت  ، بهرهکارایی ، توجه بهها و در تحقیق و توسعه های انجام شده در زیرساخت گذاری سرمایه

مستقیم  گذاری سرمایهتوانند به جذب بیشتر  ت سیاسی کشور مینیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ثبا
  .خارجی در ایران منجر شوند

خارجی  گذاری مستقیم های سرمایه کننده ای به بررسی تعیین در مطالعه) 1385(آبادی و محمودی  شاه
نی و انسا نتایج ایشان حاکی است که منابع طبیعی، سرمایه.  پرداختند)1338-1382(ایران در دوره 

متغیر حقوق . گذاری مستقیم خارجی ایران مؤثرند دار بر جذب سرمایهصورت مستقیم و معنا ها به زیرساخت
گذاری مستقیم  دار بر جذب سرمایه  اسالمی نیز به صورت معکوس و معناسیاسی و متغیر موهومی انقالب

 و عامل نسبت مخارج دولت به تولید معنا ی بأثیر مثبت اماعامل باز بودن اقتصاد ت. اند ثیر داشتهأخارجی ایران ت
  .اند خارجی ایران داشته گذاری مستقیم  بر جذب سرمایهییمعنا ثیر منفی و بیأناخالص داخلی نیز ت

  

   روش تحقیق .4
   آمار و متغیرهای تحقیق .4-1
 )1357 – 1386( طی دوره ری زمانی سنههای ساال این پژوهش برای برآورد روابط اقتصادسنجی از دادهدر

مرکزی و  ، گزارشات بانکهای ملی های حساب های مربوط به متغیرها از داده داده. شود استفاده می
استخراج شده  -  کنفرانس جهانی تجارت و توسعه– وانکتاد (WDI)های آماری بانک جهانی  گزارش
  .است
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60 12   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی          

  معرفی متغیرهای مورد استفاده در الگو. 4-1-1
  مستقیم خارجیگذاری سرمایهجریان . 4-1-1-1

یند رشد اقتصادی از منابع داخلی یا خارجی انیازهای اساسی فر انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش
 بر پرکردن شکاف انداز داخلی عالوه منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس. تأمین است قابل
 درکشورهای درحال .باشد  ارزی نیز میحلی برای مقابله با شکاف منابع  راهگذاری سرمایه –انداز  پس

، جریان مالی ناشی از منابع یافته عوض کشورهای توسعههای بال ، منابع مالی خارجی شامل کمکتوسعه
 گذاری سرمایه.  مستقیم و غیرمستقیم استگذاری سرمایه، ای های منطقه ، بانکجهانی متعدد نظیر بانک

های چند ملیتی صورت   بخش خصوصی و در قالب شرکتمستقیم خارجی بیشتر به وسیلهغیرمستقیم و 
  .شود عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می گیرد و از آن به می

  
 HC)( 1سرمایه انسانی . 4-1-1-2

 مستقیم خارجی گذاری سرمایهآموزش به عنوان انعکاسی از مهارت نیروی انسانی عامل مهمی در جذب 
 پیچیده دارد و به آسانی بسیار برای انجام کارهای بسیارییی دیده توانا جمعیت آموزش .شود محسوب می

 توانایی کشور را در جذب تکنولوژی جدید  همچنین، آموزش.دهد خود را با وظایف جدید وفق می
 مستقیم گذاری سرمایهعنوان یک عامل سبب تغییر ساختاری   آموزش به،اینعالوه بر. دهد افزایش می

 ،عبارت دیگر به .شود بر می لی از تولیدات کاربر به تولیدات تکنولوژیالمل های بین خارجی در شرکت
 گذاری سرمایه های تجاری مدرن عامل مهم و مؤثر بر جریان دیده در سازمان کار آموزش وجود نیروی

  .)2001 ریولین،(باشد  مستقیم خارجی می
شایان  .شود گیری می اندازه انسانی به وسیله نسبت دانشجویان به جمعیت فعال سرمایهاین پژوهش در

 از های مورد بررسی صرفاً اسالمی در برخی سال  آزاددلیل نبود آمار دانشجویان دانشگاهای  است بهذکر
  . استفاده شده استسسات آموزش عالی دولتیؤها و م دانشجویان آموزشگاهآمار 

 
  2 منابع طبیعی.4-1-1-3

های تابع خود را  ، شرکتگذاران برای اطمینان بیشتر مشاهده کردند که سرمایه) 2002(جنکیز وتوماس 
ویژه منابع انرژی و   بهها تر نهاده های دارای ثبات بیشتر یا دارای عرضه غنی در خارج از کشور و در مکان

 دسترس نشان داد که منابع طبیعی در) 2002(همچنین موریست  .کنند  مستقر میمواد خام یا عوامل تولید
. باشد حال توسعه می مستقیم خارجی به کشورهای درگذاری سرمایهار بر میزان جریان داعامل بسیار معن

  .گیری شده است این پژوهش منابع طبیعی با نسبت صادرات نفت و گاز به کل صادرات اندازهدر

                                                 
1. Human Capital 
2. Natural Resource 
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61  … گذاری مستقیم خارجی بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه

  1)بناهازیر(های اقتصادی  ساخت زیر. 4-1-1-4
 باعث حرکت های مناسب ساختزیر. حیط اقتصادی آن اهمیت اساسی داردبناهای یک کشور برای مزیر

... ها، بنادر و   جادهمانندطور معمول تنها به شکل فیزیکی  ها به ساختزیر. شود اقتصاد به سمت رشد می
گذاران خارجی اقتصادهایی را  سرمایه. شود  نهادهای کشور را نیز شامل میمناسب؛ بلکه کارکرد نیستند

ها، عرضه آب، عرضه انرژی، تلفن و  ، فرودگاهها ای از جاده تهیاف دهند که دارای شبکه توسعه ترجیح می
های اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش  ، هزینه فعالیتهای ضعیف ساختزیر. اینترنت باشد

 های قوی های تولید در کشورهایی با زیرساخت  هزینهرایط با فرض ثبات سایر ش،عنوان مثال به. دهد می
شاخص ). 2000 ،موریست(ها سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند رود این اقتصاد انتظار میکمتر است و 

  . حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی استگذاری سرمایه، نسبت گیری زیربناها اندازه
  

  2بودن اقتصاددرجه باز. 4-1-1-5
 مستقیم خارجی با جهت صادراتی گذاری سرمایه، نخست باعث توسعه بودن اقتصاد دو اثر متضاد داردزبا
باید توجه . هت اثرگذاری بر بازار داخلی دارد مستقیم خارجی با جگذاری سرمایهاثر منفی بر  شود و دوم می

جریان آزاد (و بازبودن جریان سرمایه ) تجارت آزاد(داشت که تفاوت مشخصی بین بازبودن تجارت 
 اما آید، ادرات و واردات کاالها و خدمات سخن به میان میدر تجارت آزاد از ص .وجود دارد) سرمایه

 گذاری سرمایه باعث جذب  تجارت آزاد.نترل بر حرکت سرمایه اشاره داردجریان آزاد سرمایه به نبود ک
باعث جذب سرمایه مستقیم خارجی با شود، درحالی که موانع تجاری  مستقیم خارجی با جهت صادراتی می

 از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید دراین پژوهش. شود زار داخلی میرویکرد کسب سود در با
  .شود گیری درجه تجارت آزاد استفاده می ناخالص داخلی برای اندازه

  
 حق ثبت اختراع. 4-1-1-6

ق  و همزمانی آن با الحا1337ماه نون ثبت عالیم و اختراعات در تیرنامه اصالحی اجرای قا با تصویب آیین
رایت و  ، حقوق مالکیت صنعتی در ایران تا حد زیادی از وضعیت کپی1883 به کنوانسیون پاریس ایران

های مورد  این پژوهش از تعداد اختراعات به ثبت رسیده در سالدر. حقوق مرتبط با آن متمایز شده است
  .بررسی استفاده شده است

  
  
  
  
  

                                                 
1. Infrastructure 
2. Open Economy 
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62 12   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی          

   )GD های دولت حجم هزینه(اندازه دولت . 4-1-1-7
خالص های عمرانی و جاری به تولید نا های دولت شامل پرداخت  پژوهش اندازه دولت با نسبت هزینهایندر

  .داخلی در نظر گرفته شده است
  

  81DUمتغیر مجازی . 4-1-1-8
 از سال پس .باشد گذاری مستقیم خارجی در ایران می عطف سرمایه  از آن دوره نقطهپس و 1372دوره 
 قانونی و ی راهکارها1372 صنعتی در سال –ونگی اداره مناطق آزاد تجاری  و با تصویب قانون چگ1372

این دوره ری خارجی در کشو مهیا گردید و درگذا های حقوقی جهت پذیرش سرمایه تسهیالت و حمایت
 به ایران FDIجریان .  مستقیم خارجی به کشور تغییرات قابل توجهی پیدا کردگذاری سرمایهمیزان جریان 

افزایش چشمگیری ) 1381( مستقیم خارجی گذاری سرمایهیب قانون جدید حمایت و گسترش  از تصوپس
 یک در نظرگرفته 1381 صفر و مقادیر پس از سال 1381 از سال این پژوهش مقادیر قبلداشته است، لذا در

  .شده است
  

  ها  ها و آزمون فرضیه  روش تجزیه و تحلیل داده.4-2
برای برآورد پارامترها از .  است )1357-1386(های  ری زمانی برای سالهای این تحقیق به صورت س داده

نیز یافته  فولر تعمیم  - استفاده شده است و از روش ریشه واحد و آزمون دیکی ARDL1روش همجمعی 
آمار توصیفی نیز برای توصیف متغیرها مورد استفاده قرار  .شود بررسی ایستایی متغیرها استفاده می برای
  .دگیر می

  

  تصریح مدل. 5
این مطالعه به الگوی مورد استفاده در،  مستقیم خارجیگذاری سرمایهبا توجه به عوامل مؤثر بر میزان 

  :باشد صورت زیر می
GD)OP,PA,IN,NR,F(HC,FDI =   

  

سرمایه انسانی،  HC:گذاری مستقیم خارجی تولید ناخالص داخلی،  نسبت سرمایه: FDIکه دراین الگو 
NR :بیعی، منابع طIN :های اقتصادی،  زیرساخت:PA  ،حق ثبت اختراعOP :،درجه بازبودن اقتصاد 

:GD 81اندازه دولت وDU :گرفتن تصویب قانون جدید حمایت و گسترش متغیر مجازی برای درنظر
  .1381گذاری مستقیم خارجی در سال  سرمایه

                                                 
1. Auto Regressive Distributed Lag Method 

t76543210 εDU81βGDβOPβPAβINβNRβHCββFDI ++++++++= )1(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            10 / 20

http://ejip.ir/article-1-196-fa.html


63  … گذاری مستقیم خارجی بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه

   بحث و استنتاج .6
   ایستایییها نتایج آزمون. 6-1

 زیرا مانایی یا نامانایی یک سری ،پردازیم های موجود در مدل میی این بخش به بررسی مانایی متغیردر ابتدا
 وقتی یک شوک به یک سری باثبات ،عنوان مثال به. تواند تأثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد می

 نظررود یعنی اثر شوک مورد بین میتدریج از   هستند و به آن بر متغیر مورد نظر میراآثارشود،  وارد می) مانا(
ای هستند که دوام و  گونه های نامانا به در مقابل، داده. باشد  میt-1 کمتر از اثر آن در زمان tطی زمان 

کمتر از اثر  t  اثر یک شوک در زمان ناماناکه برای یک سری طوری ها نامحدود است، به ماندگاری شوک
یکی  لذا ،های کاذب شود گرسیوند منجر به رنتوان های نامانا می ه از دادهاستفاد.  نخواهد بودt-1 آن در زمان

در اینجا  .باشد ها میهای سری زمانی باید درنظرگرفت مانایی متغیر  مدلترین نکاتی که درخصوص از مهم
ه الصه نتایج در جدول زیر آمد فولر استفاده شده است که خ–ها از آماره دیکی برای بررسی مانایی متغیر

  .است
  

  )سطح متغیرها و بدون روند( فولر متغیرها -نتایج آزمون ریشه واحد دیکی. 1جدول

  .Eviews تحقیق با استفاده از نرم افزار نتایج: خذأم
  

 این نتیجه )1(واحد از جدول  یافته برای وجود ریشه  تعمیمفولر - زمون دیکیبا توجه به نتایج آ
 مستقیم گذاری سرمایه پایا و متغیرهای های تساخسرمایه انسانی، زیرگردد که متغیرهای  حاصل می

های   با بررسی حالت،نهایتدر.بیعی و حق ثبت اختراع و درجه بازبودن اقتصاد ناپایا هستندخارجی، منابع ط
متغیرهای . ها پایا هستند انسانی و زیرساخت متغیرهای سرمایهشود که   این نتیجه حاصل میتفاضلی متغیرها

،  انباشته از مرتبه یک،ثبت اختراع ، منابع طبیعی و حق مستقیم خارجی، درجه بازبودن اقتصادگذاری سرمایه
)٠(Iاست2ت حداقل انباشته از مرتبه  و متغیر اندازه دول . 

  داری  معناسطح  کینونمقادیربحرانی م   آزمونآماره  تعریف متغیر  متغیر
  نتیجه  )درصد(

FDI ناپایا  5  -96/2  -56/1   مستقیم خارجیگذاری سرمایه  
HC  پایا  5  -97/2  -01/3  سرمایه انسانی  
NR  ناپایا  5  -99/2  -32/1  ع طبیعیمناب  
IN  پایا  5  -96/2  -88/5  ها ساختزیر  
OP  ناپایا  5  -97/2  -20/2  بودن اقتصاددرجه باز  
PA  ناپایا  /5  -96/2  -09/1  حق ثبت اختراع  
GD  ناپایا  /5  -04/3  -02/1  اندازه دولت  
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ست و لذا بهترین  درجه انباشتگی متغیرها متفاوت اکهشود گیری فوق مشخص می ه به نتیجهبا توج
 ، است)(ARDLهای گسترده  برداری با وقفه این حالت استفاده از روش خود توضیحروش برای مدل در

  .بودن درجه انباشتگی متغیرها نیستزیرا در این روش نیازی به یکسان 
  

  ARDLمدل با استفاده از روش دت م  بررسی ضرایب کوتاه.6-2
  :صورت زیر برآورد شده است به ARDL با استفاده از روش مدت الگوی کوتاه

  
FDI= -0.01 +7.64 FDI(-1) +1.85 FDI(-2) + 0.03HC + 0.05NR +0.02 IN+ 0.02OP - 
          (-5.31)        (8.14)          (7.7)                (2.74)         (3.56)      (2.23)      (-3.25) 
 
0.31 GD + 0.0001PA +0.26DU81 

 (-4.28)                  (2.69)       (2.55)  
 

          F=57.72               95.02 =R     DW=2.15                  
  

 باشد  می85/1و وقفه برابر و با د64/7 مستقیم خارجی با یک وقفه برابر گذاری سرمایه متغیر ضریب
دو وقفه اثر مثبت بر روی  این متغیر با دهند داری بوده و نشان می درصد معنا5از لحاظ آماری در سطح که 
  . درکوتاه مدت داردخود

دهنده این است  دار است و نشان درصد معنا5ز لحاظ آماری در سطح  متغیر سرمایه انسانی اضریب
باشد و افزایش  میدار در جذب سرمایه مستقیم خارجی مؤثر  ستقیم و معناصورت م انسانی به که سرمایه

، افزایش توانایی انجام کارهای پیچیده و وری تولید کشور باعث افزایش کارایی و بهرهسرمایه انسانی در
داخل  تحوالت تکنولوژیکی درکار در تصدی مشاغل جدید همسو با پذیری نیروی همچنین در انعطاف

 گذاری سرمایهتوان سرمایه انسانی را یکی از عوامل مؤثر بر جذب  اساس می  لذا براین،دشو صنعت می
  .مستقیم خارجی دانست

د منابع طبیعی وجو.  درصد مثبت و معنادار است5 آماری در سطح لحاظ متغیر منابع طبیعی از ضریب
ثیرگذار بر أ یکی دیگر از عوامل ت، عرضه منابع انرژی و مواد خام طبیعی یا عوامل تولیدفراوان و در دسترس

ثیر مستقیم منابع طبیعی بر أدار این متغیر نشان از تضریب مثبت و معنا. باشد  مستقیم خارجی میگذاری سرمایه
نفت نسبت کل صادرات حقیقی ( مستقیم خارجی است و افزایش منابع طبیعی در دسترس گذاری سرمایه

منابع غنی طبیعی باعث .  مستقیم خارجی خواهد شدگذاری سرمایهباعث افزایش ) وگاز بر کل صادرات
  . در صنایع باالدستی و پایین دستی این منابع خواهد شدگذاری سرمایهجذب سرمایه مستقیم خارجی و 

 ضریب مثبت و . درصد مثبت و معنادار است5ی نیز در سطح های اقتصاد ساخت متغیر زیرضریب
.  مستقیم خارجی استگذاری سرمایهأثیر مستقیم این متغیر بربیانگر تهای اقتصادی  دار متغیر زیرساختمعنا

)2( 
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 گذاری سرمایهباعث افزایش در ) بخش عمرانی( بخش دولتی گذاری سرمایه افزایش در ،عبارت دیگر به
ها و  ، جادهها شامل بنادر مستقیم خارجی خواهد شد و این امر بیانگر آن است که گسترش زیرساخت

های  و حمل و نقل باعث کاهش هزینه...) پست، تلفن،اینترنت و(ای ارتباطی ه اختسها، زیر فرودگاه
گذاران  ، افزایش نرخ بازده سرمایه و در نتیجه ایجاد انگیزه سرمایهخصوصی های اقتصادی بخش فعالیت

  .م خارجی در کشور خواهد شد مستقیگذاری سرمایهخارجی به منظور افزایش 
 . درصد مثبت و از لحاظ آماری معنادار است5قتصاد در سطح آماری بودن اضریب متغیر درجه باز

 گذاران ای باعث افزایش انگیزه سرمایه تعرفهای و غیر ، آزاد بودن جریان سرمایه و کم بودن موانع تعرفهجارت آزادت
  . مستقیم خارجی خواهد شدگذاری سرمایهخارجی و در نتیجه افزایش 

ز لحاظ آماری در منفی و ا) های دولت به تولید ناخالص داخلی هزینهنسبت (ضریب متغیر اندازه دولت 
 موجب کاهش گری دولت بزرگ شدن اندازه دولت و افزایش میزان تصدی.  درصد معنادار است5سطح 

 منجر به گذاران خارجی شده و نهایتاً شود و این امر نیز باعث کاهش انگیزه سرمایه خصوصی می فعالیت بخش
  .شود گذاری مستقیم خارجی می مایهکاهش میزان سر

 اما با توجه به کوچک بودن مقدار ضریب این متغیر ،دار استیب متغیر ثبت اختراع مثبت و معناضر
ی در دوره مورد گذاری مستقیم خارج توان گفت متغیر ثبت اختراع اثر بسیار ناچیزی بر مقدار سرمایه می

  .بررسی داشته است
 گذاری سرمایهته شده برای تصویب قانون جدید حمایت و گسترش گرفضریب متغیر مجازی درنظر

، به ایران FDIدار است و با توجه به اینکه جریان  مثبت و از لحاظ آماری معنا1381ل مستقیم خارجی در سا
افزایش چشمگیری ) 1381( مستقیم خارجی گذاری سرمایه از تصویب قانون جدید حمایت و گسترش پس

  . خارجی در ایران داشته استگذاری سرمایهگفت تصویب این قانون اثر مثبتی بر میزان توان  داشته است می
  

  آزمون وجود رابطه همگرایی نتایج. 6-3
م است برای جلوگیری از مسئله  الزبکار گرفته شده ARDLبا توجه به وجود متغیرهای ناپایا در الگوهای 

برای آزمون همگرایی در روش خود . جام شودهای همگرایی بر روی الگوها ان رگرسیون کاذب آزمون
  :دو روش وجود دارد )ARDL(های توزیع شونده  رگرسیون با وقفه

  .ارائه شده است) 1992(که توسط بنرجی، دوالدو و مستر  tاساس آماره آزمون وجود رابطه بلندمدت بر •
  .معرفی شده است) 1996(ان و شاین که توسط پسر Fاساس مقادیر بحرانی آماره بر )Bounds Test( ها  کرانهآزمون •

 بنرجی، دوالدو و مستر  ازآماره وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدتموناین پژوهش برای آزدر
 از یک کسر و جموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته برای انجام این آزمون باید م.استفاده شده است) 1992(
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نیاز برای آزمون همگرایی ارائه شده توسط بنرجی،  مورد t آماره کمیت. بر انحراف معیارش تقسیم شود
  :شود به صورت زیر محاسبه می) 1992(دوالدو و مستر

9/19−=
−

=
jλ̂

j

S
1λ̂

t  

مطلق از مقدار لحاظ قدرآید و به دلیل اینکه این عدد از   به دست می-19/9 برابر با محاسباتیآماره 
صفر مبنی بر عدم وجود رابطه  بنابراین فرضیه ،ر است بیشت)-46/4(ول بنرجی، دوالدو و مستر بحرانی جد

  .  استیان متغیرهامدت مشود و این امر نشان دهنده وجود رابطه بلند مدت رد میبلند
  

  ARDL مدت مدل برآورد شده از روش نتایج تخمین ضرایب بلند.6-4
  :الگوی بلندمدت تخمین زده شده به صورت زیر است

  
FDI= -0/095+0/002HC+0/005NR+0/006IN+0/00031OP-0/005GD+0/0001PA+0/076DU81+ tε  

  

 متغیر سرمایه انسانی مثبت ضریب. مدت هستندیب به دست آمده دارای تفسیر بلند ضرامعادلهاین در
مایه این صورت است که اگر سر دار است و تفسیر آن به درصد معنا95و از لحاظ آماری در سطح اطمینان 

 002/0مدت به میزان طور متوسط در بلند  مستقیم خارجی بهگذاری سرمایه، سانی یک واحد افزایش یابدان
  .یابد واحد افزایش می

دار است و تفسیر آن  درصد معنا95 متغیر منابع طبیعی مثبت و از لحاظ آماری در سطح اطمینان ضریب
تقیم خارجی به طور  مسگذاری سرمایه، دمنابع طبیعی یک واحد افزایش یاباین صورت است که اگر   به

  .د واحد افزایش می یاب005/0مدت به میزان متوسط در بلند
دار است  درصد معنا95های اقتصادی مثبت و از لحاظ آماری در سطح اطمینان   متغیر زیرساختضریب
 گذاری یهسرما، های اقتصادی یک واحد افزایش یابد این صورت است که اگر زیرساخت  و تفسیر آن به

  . واحد افزایش می یابد006/0میزان مدت به طور متوسط در بلند مستقیم خارجی به
دار است و تفسیر  درصد معنا90بودن اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری در سطح اطمینان  متغیر بازضریب

تقیم خارجی  مسگذاری سرمایه، این صورت است که اگر متغیر بازبودن اقتصاد یک واحد افزایش یابد  آن به
  . واحد افزایش می یابد0031/0یزان مدت به مطور متوسط در بلند به

دار است  درصد معنا95های اقتصادی مثبت و از لحاظ آماری در سطح اطمینان   زیرساختمتغیرضریب 
 گذاری سرمایه، های اقتصادی یک واحد افزایش یابد این صورت است که اگر زیرساخت  و تفسیر آن به

  . واحد افزایش می یابد006/0میزان مدت به ارجی به طور متوسط در بلندتقیم خمس

)3( 

)4( 
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دار است و تفسیر آن  درصد معنا95 متغیر اندازه دولت منفی و از لحاظ آماری در سطح اطمینان ضریب
تقیم خارجی به طور  مسگذاری سرمایه، اندازه دولت یک واحد افزایش یابداین صورت است که اگر   به

  . واحدکاهش می یابد005/0به میزان مدت ندمتوسط در بل
دار است و تفسیر آن  درصد معنا90 متغیر ثبت اختراع مثبت و از لحاظ آماری در سطح اطمینان ضریب

تقیم خارجی به طور  مسگذاری سرمایه،  ثبت اختراع یک واحد افزایش یابداین صورت است که اگر  به
  .فزایش می یابد واحد ا0001/0مدت به میزان متوسط در بلند

  

  ARDL برای مدل انتخابی با استفاده از روش 1(ECM)آزمون تصحیح خطا نتایج . 6-5
 در جدول زیر برآورد شده ARDL مدت که از روشخطای مرتبط با رابطه تعادلی بلندمدل تصحیح 

  .آمده است
  نتایج تخمین مدل تصحیح خطا. 2جدول

  

  dHC dNR  dIN  dOP  dGD  عرض از مبدأ  متغیرهای مدل

  ضریب
 tآماره 

01/0-  
30/5- 

014/0  
74/2 

051/0  
56/7  

01/0  
23/2  

015/0  
25/6  

31/0  
28/7  

         dPA  81Ddu  )1-(Ecm  متغیرهای مدل

  ضریب

 tآماره 

0001/0  
69/2  

21/0  
54/5  

48/0-  
25/3-        

  .نتایج تحقیق: مأخذ   
  

 95 متغیرها در سطح اطمینان شود تمام شاهده می به نتایج بدست آمده از مدل تصحیح خطا متوجهبا 
دهد در هر دوره چند درصد از   نشان می- جمله تصحیح خطا- Ecm)-1(ضریب  .درصد معنادار هستند

 ضریب جمله تصحیح خطا در این مقدار. شود مدت تعدیل می متغیر وابسته به سمت رابطه بلندعدم تعادل
مدت برای   از عدم تعادل کوتاه48/0، )سال(ن است که در هر دوره نده ایده  است و نشان-48/0مدل برابر 

  .شود مدت تعدیل میرسیدن به تعادل بلند
  

   برآورد شدهنتایج بررسی پایداری مدل. 6-6
 زده شده در   برای بررسی پایداری ضرایب تخمین)ARDL( های توزیعی در روش خودرگرسیون با وقفه

  از آزمون گرافیکیبخشاین  در.مدت استفاده کنیم های الگوی کوتاه ییتوانیم از پویا  میالگوی بلندمدت
CUSUM ها به صورت گرافیکی  این آزمون. شود  میمدت استفاده ها الگوی کوتاه برای جمالت باقیمانده

                                                 
1. Error Correction Model  
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های بازگشتی داخل  اگر نمودار مجموع تراکمی باقیمانده CUSUM گردند، حال در مورد آزمون ارائه می
 بلندمدت پایدار خواهد بود و پایداری ضرایب  درصد قرار گیرد، رابط5دو خط بحرانی در سطح ناحیه بین 

های بازگشتی خارج از ناحیه بین دو   اگر مجموع تراکمی باقیماندهاما ،گیرد یید قرار میأبرآورد شده مورد ت
 پایداری ،عبارت دیگر بلندمدت ناپایدار خواهد بود و به  درصد قرار گیرد، رابط5خط بحرانی در سطح 
  .های زمانی مختلف با مخاطره مواجه خواهد شد رابطه بلندمدت در دوره

  
  

  درصد5در ناحیه بین دو خط بحرانی در سطح  CUSUMشود نمودار   که مالحظه میطور همان
ید یأاین نتیجه بیانگر این مطلب است که پایداری الگوی بلندمدت در بلندمدت قابل ت. قرار گرفته است

  .است
  

  بندی و پیشنهادات   جمع.7
له نقش جمازگذاری مستقیم خارجی  عوامل مؤثر در جذب سرمایه شده است تا تالشدر این مطالعه 

 های اقتصادی، منابع طبیعی در بودن اقتصاد، سرمایه انسانی، زیرساختمتغیرهایی همچون درجه باز
با توجه به  ،همچنین. شودبررسی  )دازه دولتان(نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی  و دسترس

گذاری مستقیم خارجی  اینکه حمایت از حقوق مالکیت فکری یکی از عوامل اثرگذار در جذب سرمایه
 شکل خاصی از  به عنوان نیزاین مطالعه سعی شده است تا اثر حق ثبت اختراع، لذا درشود محسوب می

های پایایی  بتدا آزمونا در .قیم خارجی بررسی شود مستگذاری سرمایهحقوق مالکیت فکری بر جذب 
 از درجه انباشتگی متفاوتی ی موجود در مدلشد که متغیرها مشخص در مورد متغیرها صورت گرفت و

  .تخمین زده شد ARDL  مدل تحقیق با استفاده از روشلذا ،برخورداند
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های اقتصادی،  ، زیرساختطبیعیدهد که متغیرهای سرمایه انسانی، منابع  نتایج تخمین مدل نشان می
 مستقیم خارجی دارند و گذاری سرمایهدار بر میزان ااد و ثبت اختراع اثر مثبت و معنبودن اقتصدرجه باز

 تصویب ،همچنین.  مستقیم خارجی داردگذاری سرمایهدار بر میزان انمتغیر اندازه دولت نیز اثر منفی و مع
داری بر ا اثر مثبت و معن1381جی در سال  مستقیم خارگذاری سرمایهقانون جدید حمایت و گسترش 

  .  مستقیم خارجی داردگذاری سرمایهمیزان 
 گذاری سرمایه بر میزان یدارامعن متغیرها اثر دهد تمام مدت مدل نیز نشان می نتایج تخمین بلند،همچنین

 از عدم 48/0ر دوره دهد در ه مدت دارند و ضریب جمله تصحیح خطا نیز نشان میمستقیم خارجی در بلند
با توجه به نتایج حاصل از مدل  ،در نهایت .مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود تعادل کوتاه

  :گردد پیشنهادات زیر ارائه می
عنوان یکی از عوامل مؤثر بر  لزوم توجه بیشتر بر تربیت نیروی متخصص و افزایش سرمایه انسانی به −

  تقیم خارجی  مسگذاری سرمایهمیزان 
 های اقتصادی  بهبود هرچه بیشتر زیرساخت −

منظور ایجاد انگیزه برای  گری دولت و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی به کاهش تصدی −
 گذاران خارجی  سرمایه

  های صنعتی به منظور حمایت از اختراعات ارتباط هرچه بیشتر مراکز علمی و بنگاه −
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