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  چکیده
 یهاز امکانات و سرما ینهجامعه و استفاده به یازهايانبوه با توجه به ن یدو تول يبه رشد اقتصاد یدنرس

عصر حاضـر   هاي یدهپد ینتر از مهم یکی ینیهر برنامه توسعه است. شهرنش یجامعه، هدف اصل

است. شهرنشینی ارتبـاط بـین جمعیـت،     ياز عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصاد یکیاست که 

مهاجرت، ساخت کالبدي و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضاي  ل،اشتغا

مستقیم خارجی بر  گذاري یهسرما تاثیر امروزه. است المللی شرایط ملی و بین یرجغرافیایی تحت تاث

 یرتـاث  یصورت تئوري و تجربی به اثبات رسیده است. مطالعه حاضـر بـه بررسـ    رشد اقتصادي به

 یط یرانا هاي استان يبر رشد اقتصاد یخارج یممستق گذاري یهو سرما ینیشهرنش دهیپد نهمزما

) پرداخته است. GMM( یافته یمتعم يو با استفاده از روش گشتاورها 1385- 1394 یدوره زمان

و شـاخص   یهسـرما  ياندازه دولـت موجـود   ی،خارج یممستق گذاري یهنشان داد که سرما یجنتا

بر  ینیاثر نرخ شهرنش همچنین. اند داشته یرانا هاي استان يمثبت بر رشد اقتصاد ثیرتا ی،انسان یهسرما

      بوده است. یمنف يرشد اقتصاد

   

  JEL: O15 ,C32 , E22 طبقه بندي

 یه،سرما ینی،شهرنش ی،خارج یممستق گذاري یهسرما ي،رشد اقتصاد ها: کلید واژه
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  مقدمه -1

 اقتصادي ریزانبرنامه به تواندمی کشور هاياستان در اقتصادي رشد بر موثر عوامل شناسایی

 عدم منابع، تخصیص طریق ازتا  کند کمک اقتصادي توسعه هايتنظیم برنامه در ايمنطقه و

 همچنـین  رود و بـین  از کشـور  هـاي اسـتان  بین اقتصادي رشد شکاف اي ومنطقه هايتعادل

اقتصـاددانان از دیربـاز    .یابـد  کـاهش  آلایـده  وضعیت منطقه و موجود وضعیت بین شکاف

هـاي خـود را بـه بیـان نظریـات رشـد       هـایی، قسـمت عمـده بحـث     براي پاسخ به چنین سوال

، تحقیقـات زیـادي در زمینـه الگوهـاي رشـد      80اند. از اواخر دهـه   اقتصادي اختصاص داده

شـد.  » زا الگوهـاي رشـد درون  «لگوهـاي جدیـدي بـه نـام     انجام گرفت که منجر بـه ایجـاد ا  

الگوهاي جدیـد رشـد، رویکردهـا و الزامـات سیاسـتی جهـت تحقـق یـک رشـد پایـدار را           

هـاي کارآمـد دولـت     وري و سیاسـت  گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاي بهـره 

اي از  موعـه دیگـر، براسـاس ایـن مطالعـات، رشـد اقتصـادي براسـاس مج        داننـد. بـه بیـان     می

هاي اولیه تولید، عوامـل دیگـري    افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده سازوکارها اتفاق می

نیز دخیل هستند. با توجه به این مساله اگر زمینه الزم جهت کارکرد این سـازوکارها ایجـاد   

  توان یک رشد پایدار اقتصادي را انتظار داشت.  نشود، نمی

هـاي اقتصـادي و رشـد اقتصـادي      تجمـع جغرافیـایی فعالیـت    برخی اقتصاددانان معتقدند

فرآیندهایی موازي هستند. این رابطه بین رشد اقتصـادي و تجمـع جغرافیـایی در بسـیاري از     

 19خصوص در ارتباط با انقالب صنعتی که در اروپا و در قرن  هاست؛ ب شدهمطالعات اثبات 

، 3بالـدوین و فورسـلید   و 2002، 2یـزه فوجیتـا و ت  ؛1،2001شکل گرفـت (مـارتین و اوتاویـانو   

سرعت در حـال افـزایش بـود،     در این دوران، همچنان که رشد اقتصادي در اروپا به ).2003

هسته و مرکـز  تجمع نیز همراه با افزایش شهرنشینی افزایش یافت و اینکه ساختار صنعتی در 

  .اروپا شکل گرفت

تجمیع واحدها اسـت   هاي ناشی از جویی مناطق و شهرها وجود صرفه ت عمده توسعهلع

اثر افـزایش   ، یعنی هزینه تولید بنگاه دراستدر تولید  4اي از عوارض جانبی مثبتکه نمونه

 هـا در نگاهاي شدن بیابد. این سرریزهاي مثبت سبب خوشههاي دیگر کاهش میتولید بنگاه

                                                                                                              
1- Martin and Ottaviano 
2- Fujita and Thisse 
3- Baldwin and Forslid 
4- Positive Externality 
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بـا افـزایش    ایـران در . کننده تمرکـز وسـیعی از اشـتغال خواهـد شـد      چنین هدایت شهر و هم

روسـتاها،   هم ریخـتن رابطـه بـین    به و کشور اول در شهر اصلی یا چند شهر تمرکز جمعیت

از  یـی تمرکززدا منظـور  بـه  شـهري و  توزیـع در نظـام   یش نـابرابري افزا و ها و شهرها شهرك

 صـورت  اخیـر  يهفرهنگـی، مجموعـه اقـداماتی در چنـد دهـ      اجتماعی و ي،اقتصاد ساختار

 مالیاتی براي صـنایع مسـتقر   هاي یتمعاف هاي یاستبه س توان یآن جمله م از کهاست  گرفته

فضـایی از طریـق مطالعـات     دایـی تمرکزز ،ونقـل  حمـل  يها در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه

واگـذاري اختیـارات   بـه تـازگی    اي یـه و ناح يا آمایش منطقـه  يها طرح کالبدي ملی، طرح

 آوردساز افزایش تولید و رشد اقتصـادي را فـراهم مـی   که زمینه کرد اشاره ها بیشتر به استان

  ).1388 ي و همکاران،(فرهود

گذاري مستقیم خارجی هم از کانـال افـزایش موجـودي سـرمایه و هـم از کانـال        سرمایه

در تحقیـق حاضـر فقـط     ، امـا کنـد  قتصادي کمک مـی وري کل عوامل به رشد اارتقاي بهره

وري آزمـون   گذاري مستقیم خارجی بر رشـد اقتصـادي از کانـال ارتقـاي بهـره      نقش سرمایه

گــذاري مســتقیم خــارجی نســبت بــه  دهــد کــه کــارایی ســرمایه شــود. نتــایج نشــان مــی مــی

ل بـر رشـد   گذاري مستقیم خارجی از چندین کانـا  گذاري داخلی بیشتر است. سرمایه سرمایه

عالوه . گذارد طور غیرمستقیم هم روي رشد اقتصادي اثر می اقتصادي اثر دارد و همچنین به

، گذاري مسـتقیم خـارجی بـر سـایر متغیرهـاي اقتصـاد کـالن نظیـر صـادرات          سرمایهبر این، 

انداز و مصرف نیـز تـاثیر دارد کـه هـر یـک از ایـن        ، پساشتغال نیروي کار ماهر و غیرماهر

) FDIگـذاري مسـتقیم خـارجی (    نقش سرمایه .تنهایی روي رشد اقتصادي موثرند ا بهمتغیره

توسعه به اثبـات رسـیده    عنوان یک عامل مهم در پیشبرد رشد اقتصادي کشورهاي درحال به

گـذاري فراتـر از    بخشد کـه بـه سـطح سـرمایه     به منطقه میزبان این توانایی را می FDI است.

یک وسیله مهم در انتقال تکنولـوژي مـدرن    FDIبد. همچنین هاي داخلی دست یا انداز پس

شــود.  توســعه محســوب مــی یافتــه بــه کشــورهاي درحــال و نــوآوري از کشــورهاي توســعه

بـر رشـد از    FDIدهـد اثـر    اي وجـود دارد کـه نشـان مـی     وجود، شـواهد متقاعدکننـده   بااین

ثیر منفی بر رشـد  تا FDIکشوري به کشور دیگر متفاوت است و براي بعضی کشورها حتی 

  ). 1996، 1دارد (باالسوبرمنیم و همکاران

                                                                                                              
1- Balasubramanyam et al 
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با توجه به مطالـب ذکـر شـده در تحقیـق حاضـر تـاثیر همزمـان متغیرهـاي شهرنشـینی و          

 1385-1394هاي هاي ایران طی سالگذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي استانسرمایه

بعـدي آن مبـانی    قسـمت  ؛ستخش اب 6مطالعه حاضر شامل  مورد بررسی قرار گرفته است.

را از دیـدگاه ادبیـات اقتصـادي    و شهرنشـینی بـر رشـد اقتصـادي      FDIثیر نظري است که تا

مرور مطالعـات انجـام شـده و نوشـتارهاي تجربـی در ایـن        به در بخش دیگر کند تشریح می

پـنجم  بخـش  اسـت.   تحقیـق شناسی مربوط به روش چهارم. بخش پرداخته شده است رابطه

  .است و پیشنهادات گیرينتیجه و آخرین بخش مطالعه حاضر،بوده  رد مدلبرآوشامل 

 
  مبانی نظري -2

  ايرشد اقتصادي منطقه -2-1

شـده در زمینـه    هـاي نـوین مطـرح   پذیري مناطق نیز یکی از نظریـه نظریه نوین رشد و رقابت

اقتصـاد مبتنـی بـر     همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اي است.منطقه توسعه

پرسش از الگوهاي سنتی نئوکالسیک رشد اقتصادي نیز مطـرح شـد و بـه     بنیان،تولید دانش

زا بـه عنـوان الگـوي     مـیالدي رشـد درون   1990و اوایل دهـه   1980دنبال آن در اواخر دهه 

اي . توسعه و رشد اقتصـادي منطقـه  جایگزین شد هاي،نوین با تمرکز بر رشد و توسعه منطق

و گروسـمن   1986، 1کوشد تا بهترین امکانات و شرایط را براي افراد فراهم آورد (رومرمی

 بـه  وابسـته  سیسـتم  کل عملکرد باشند، سیستم یک اجزاي مناطق ). چنانچه1993، 2و هلپمن

 اي منطقـه  تعـادل  عـدم  وجـود  با بود. خواهد اقتصاد سیستم کل بر آنها ثیرتا و اجزا عملکرد

 داشـت.  را کـالن  سـطح  در اقتصـادي  رشـد  توان انتظـار نمی اي)نطقهم (عدم رشد اقتصادي

تـوان بـا   یمناطق خواهد بود و باالخره نم گریبه رشد دمنطقه مشروط  یک رشد آنکه ضمن

هـا، انتظـار رشـد را    آن تیـ هـا و تقو بـر آن  تمرکـز  چند منطقه در اقتصـاد و  ای کی کیتفک

  ).1393(عظیمی،  داشت

 اسـت  منطقه) (چند یک در هافعالیت تمرکز معناي به قهمنط یک در اقتصاد تمرکز

 از است. اقتصاد جغرافیایی گستره در تنوع معناي به ايتمرکز منطقه عدم عکس آن که

 و اقتصـاد  شـدن  بـزرگ  مسیر در اي منطقه تمرکز عدم توانمی رسدنظر می به منظر این

                                                                                                              
1- Romer 
2- Grossman and Helpman 
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 منـاطق  توسـعه  چنانچـه  صورت این در کرد. قلمداد فعالیت اقتصاد گستره شدن بزرگ

 شـد.  خواهـد  بازار) شدن (بزرگ تقاضا به افزایش منجر امر این گیرد، قرار توجه مورد

 درآمـد  افـزایش  و رفـاه  افـزایش  و تنـوع کـاالیی   بـه  منجـر  تقاضـا  افزایش است بدیهی

 مینتا توان مناطق ملی، اقتصاد در شدن مناطق درگیر با همچنین شد. خواهد تولیدکننده

 نیافتـه  توسـعه  چنـد  هـر  بـاالخره منـاطق   و بـود  خواهند کار کنندهعرضه یا و رکا نیروي

- پـس  موجب افـزایش  تواندمی اقتصاد در ها آن شدن درگیر که هستند اندازپس داراي

 بنابراین، بروز .تولید) شد و سرمایه گذاري،سرمایه انداز، پس زنجیره تحریک (و انداز

 عرضه نیـروي  کردن محدود بازار (تقاضا)، کردن محدود سبب به ايمنطقه تعادل عدم

 را اقتصـادي  رشـد  به یافتن دست براي الزم هايپویایی انداز،پس کردن محدود و کار

  .)1394کند (دهقان شبانی و اکبري، می دچار اخالل

هاي گوناگونی هستند؛ اندازه مناطق، سـاختار   مناطق مختلف یک کشور داراي مشخصه

هـاي مربـوط بـه نیـروي کـار در هـر منطقـه         ترکیب منابع و مهـارت  جمعیتی، روند مصرف،

گذاران بر ایـن اسـت کـه تـا جـاي ممکـن بـا         متفاوت از مناطق دیگر است و تالش سیاست

هـاي مختلـف را در    اجتمـاعی منـاطق بتواننـد تـاثیر شـوك      -توجه به ساختارهاي اقتصـادي 

متغیرهاي عمـده ماننـد درآمـد و    وضعیت اقتصادي منطقه ارزیابی کنند و تصویري از آینده 

هـاي زیـادي بـه منظـور      اشتغال داشته باشـند. در ایـن راسـتا اقتصـاددانان نیـز تـاکنون تـالش       

هاي تعیین درآمد و اشتغال و رشـد منـاطق از    اند که مدل سازي اقتصاد مناطق انجام داده مدل

موثر بر رشـد منطقـه    ترین متغیرهاي اي، مهم ها هستند. با بررسی جریان رشد منطقه جمله آن

شود، اما براي شناسـایی ایـن متغیرهـا بایـد شـناخت بـه نسـبت دقیقـی از نحـوه           شناسایی می

هـاي رشـد    عملکرد اقتصاد منطقه از طریق تطبیق آن با یک مدل خاص صورت گیرد. مـدل 

هاي اقتصـادي داراي انـواعی اسـت کـه هـر یـک، عوامـل و متغیرهـاي          مناطق نیز مانند مدل

  ).1994، 1ا مسوول فرآیند رشد در مناطق می داند (آرتورمتفاوتی ر

  

 شهرنشینی و رشد اقتصادي   -2-2

هـا و شـهرهاي وابسـته بـه یکـدیگر کـه        از شـهرك  يا نظام شهري عبارت است از مجموعه

 یمی،(عظ آورند یشهري را در یک منطقه یا کشور به وجود م يها گاه ساختار نظام سکونت

                                                                                                              
1- Arthur 
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درآمد و تولید در جهان، تقاضا براي خدمات شهري نیز افـزایش   شی). همزمان با افزا1383

ها و شهرها هم از نظرتعداد و هم از نظـر انـدازه جمعیتـی     آن شهرك دنبالیافته است که به 

تعداد شهرها طی دوره  ). چنین افزایشی در اندازه و1388 و همکاران، يرشد یافتند (فرهود

اواسـط قـرن    یافتـه و از  کشـورهاي توسـعه   وزدهم درقـرن نـ   اوایل یعنی از ،شهرنشینی سریع

اما افزایش ثروت عمومی به همان میزان  ،توسعه به وقوع پیوسته کشورهاي درحال بیستم در

کشـورها در دو   نظـام شـهري   توزیع جمعیت در امر ایجاد نابرابري در این  یجهاست. نت نبوده

  ).2003، 1 (پومین قرن گذشته است

ایـن   ،(تجمیع) به نظر سـاده نیسـت، بنـابراین    شهرنشینیو  صادياقت ارتباط بین رشد

بر رشد ممکن است غیرخطی و مشروط  شهرنشینیشود که اثر گرفته می احتمال در نظر

ویلیامسـون  . گیـرد مـی ) 1965( 2ارتباط با فرضیه ویلیامسون به عوامل دیگر باشد که در

 مهــم اســت. هنگــامی کــهدهــد کــه تجمیــع در مراحــل اولیــه توســعه بســیار  نشــان مــی

نقل و ارتباطات کمیاب و دسترسی به بازارهـاي سـرمایه محـدود    وهاي حملزیرساخت

توان به میزان قابل توجهی با تجمیع تولید در یـک فضـا افـزایش    می وري رااست، بهره

گسترش بازارها، اثرات جانبی تجمیع ممکـن اسـت بـه     ها وبا بهبود زیرساخت ، اماداد

مطابق با مدل شهرنشینی و رشد بندي این شکل. تر اقتصادي باشدي پراکندهنفع جغرافیا

ت انشـ (شـهرها)   در ایـن مـدل، رشـد از منـاطق متـراکم     ) است. 2004( 3و بلک برتینلی

 دهـد. ایـن منـافع   گرفته است که فرض شـده انباشـت سـرمایه انسـانی در آنجـا رخ مـی      

هاي غیراقتصادي تمرکز مثل  هزینهمتحرك (سرمایه انسانی) حاصل از تجمیع در مقابل 

نسبی ایـن دو اثـر در    یت. اهم)1391(فرهمند و بدري،  بیشتري دارند یتاهم آلودگی،

ویـژه در سـطوح   انسـانی بـه   سـرمایه  کند. تراکم ناشی از انباشتمراحل توسعه تغییر می

ایـن عامـل    اهمیـت  با افـزایش سـطح توسـعه    ، اماپایین پیشرفت تکنولوژي حیاتی است

، قابل تصور است که کشـورها پـس از یـک دوره رشـد سـریع      ،شود. بنابراینمتر میک

 از  شیمتمرکز پیدا کنند، بنابراین تمرکز ب ازحد شیرا با یک جغرافیاي اقتصادي ب خود

طبـق   ،حـد بهینـه اسـت. بنـابراین     از  کنند، زیرا این تمرکـز بـیش  می تسهیل خود را حد

بر اقتصادي که  امابرد، مراحل اولیه توسعه باال می در فرضیه ویلیامسون، تجمیع رشد را

                                                                                                              
1- Pumain 
2- Williamson 
3- Bertinelli and Black 
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، 1(آروهی و همکاران یا اثر منفی دارد اثري ندارد و، به سطح خاصی از درآمد رسیده

 بـرد، مـی  باال را اقتصادي رشد تجمیع، کنندمی بیان حاضر ادبیات ). در حالی که2014

 سـازي  مـدل  را اقتصـادي  رشـد  و تجمیـع  رابطـه  رسـمی  طـور  بـه  که اي تجربی مطالعات

 شهرنشـینی،  بـین  رابطـه  مـورد  کـه در  ریخیتـا  مطالعـات  اسـت.  کمیاب بسیار کند، می

 ایـن  کـه  کننـد ییـد مـی  تا دارد، وجـود  اقتصـادي  رشد و سازي صنعتی فضایی، نابرابري

   ).2004، 2هستند (هوهنبرگ ارتباط در یکدیگر با هاپدیده

جویی ناشی از تجمیع محلی موجـب  رفههاي صنعتی ازطریق ایجاد صتجمیع فعالیت

- دهد که هزینـه جویی ناشی از تجمیع محلی، زمانی رخ می صرف شود.رشد منطقه می

افـزایش تولیـد آن صـنعت کـاهش یابـد. چنـین        ها در صنعتی خاص باهاي تولید بنگاه

از نیـروي کـار دارد    فراوانـی  ههاي صنعتی، اندوختعلت است که تجمع به آناي مساله

 طریق انطباق بین کارگران با کارفرمایان تسهیل کارایی بازار نیروي کار محلی را ازکه 

ند. همچنین وجود سرریزهاي مفید دانـش هـم درون و هـم بـین صـنایع محلـی را       ک می

- ها بـا بهـره  بنابراین، تجمیع بیشتر فعالیت). 2009، 3(مارتین و همکاران بخشدبهبود می

بهتر و رشد منطقـه مـرتبط اسـت. بـا      ، استاندارد زندگیوري بیشتر، دستمزدهاي واقعی

 در و منطقـه  افزایش تمرکز فعالیت صنعتی در یک منطقـه، درآمـد دائمـی نیـروي کـار     

ایجاد کاالهاي متنوع و همچنین افزایش دستمزد واقعی، بیشتر شده است. افزایش  هنتیج

د و افـزایش تولیـد   شـو شدن تقاضا براي تولیدات منطقه مـی  دائمی موجب بیشتر درآمد

افزایش رشد منطقه موجب افـزایش تقاضـاي    همچنیناست.  منطقه به معنی فزونی رشد

محرکی بـراي جـذب صـنایع بـه منطقـه اسـت.        شود ومنطقه براي کاالها و خدمات می

اثرگـذار  ، هـا فعالیـت  ها بر رشد منطقه و رشد منطقـه بـر تجمیـع   تجمیع فعالیت ،بنابراین

بـر رشـد    ینیشـدن و شهرنشـ   یهاي محلـ صرفه یاثر تجرب .)1391(دهقان شبانی،  است

دال بـر اثـرات    یو شواهد محکم شده است یبررسی محققان مختلف لهیبه وس اقتصادي

   .اندهشدن به دست آوردی هاي محل معنادار صرفه

  

  

                                                                                                              
1- Arouri et al  
2- Hohenberg 
3- Martin et al  
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2-3- FDI و رشد اقتصادي 

یر قــرار دادن از طریــق انتقــال ســرمایه و تحــت تــاث FDIهــاي رشــد نئوکالســیک،  در مــدل

  شود: متغیرهاي زیر تنها باعث افزایش سطح تولید می

گذاري مسـتقیم خـارجی از    افزایش موجودي سرمایه داخلی منطقه میزبان: ورود سرمایه -1

گـذاري داخلـی را تحریـک کـرده و منجـر بـه انباشـت         طریق ایجاد رونق اقتصادي، سرمایه

  ). 2004، 1انشود (آلفارو و همکار موجودي سرمایه داخلی می

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـه      هاي خارجی در قالب سرمایه افزایش اشتغال: ورود سرمایه -2

 شود کشور میزبان باعث افزایش تقاضا براي نیروي کار و در نتیجه افزایش سطح اشتغال می

  .)2004، 2(لیپسی

بـوده و  انـدازهاي داخلـی    گذاري مستقیم خارجی مکمـل پـس   انداز: سرمایه افزایش پس -3

دهـد و باعـث    توسعه کاهش می گذاري را در کشورهاي در حال  سرمایه -انداز شکاف پس

  ).2013، 3شود (لی افزایش سطح تولید می

گذاري مسـتقیم   هاي چند ملیتی در قالب سرمایه افزایش درآمدهاي مالیاتی: حضور بنگاه -4

بـه منـابع مالیـاتی     شـود کـه ایـن کشـورها     توسعه باعـث مـی    خارجی در کشورهاي در حال

یافته را از این طریق  بینی شده و تحقق جدیدي دست یابند و شکاف درآمدهاي مالیاتی پیش

    ).2007، 4جبران کنند (رووس

هـاي مربـوط بـه     گـذاري در فعالیـت   ترین منبع ایجاد دانش در یک اقتصاد، سـرمایه  مهم

ه انسـانی اسـت، امـا در    گذاري در جهت انباشت سرمای و سرمایه (R&D) 5تحقیق و توسعه

توسعه، اقتباس و انتقـال تکنولـوژي از کشـورهاي پیشـرفته صـنعتی روش       کشورهاي درحال

ــه دانــش جدیــد اســت (بلومســروم و کوکــو  هزینــه کــم در  .)2003، 6تــري بــراي دســتیابی ب

گذاري مستقیم خـارجی عـالوه بـر سـطح تولیـد از طریـق        زا، سرمایه هاي رشد درون تئوري

، 7شود (رومـر  وژي به کشور میزبان، باعث ایجاد رشد اقتصادي بلندمدت نیز میانتقال تکنول

                                                                                                              
1- Alfaro 
2- Lipsey 
3- Lee 
4- Russ 
5- Research and Development 
6- Blomstrom and Kokko 
7- Romer 
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جهـان را بـه    R&Dهاي  گذاري اي از سرمایه هاي چند ملیتی که سهم عمده ). شرکت1990

) 2003، 1خود اختصاص داده و جدیدترین تکنولوژي روز دنیا را در اختیار دارنـد (هـالوارد  

توسعه به شـمار آینـد. ممکـن     ل تکنولوژي به کشورهاي درحالترین منبع انتقا توانند مهم می

هـاي   طور مستقیم در اختیار بنگاه به کشور میزبان به FDIاست تکنولوژي انتقال یافته توسط 

گـذاري مسـتقیم    هـاي چنـد ملیتـی در قالـب سـرمایه      محلی قرار نگیرد، امـا حضـور شـرکت   

و سرمایه انسـانی   R&Dخارجی سطح تواند از طریق اثرات سرریز و پیامدهاي  خارجی می

  ).2010و همکاران،  2ساینی-کشور میزبان را متاثر کند (آزمن

گذاري مسـتقیم خـارجی بـر اقتصـادهاي      مطالعات انجام شده روي نقش سرمایه براساس

هـاي رشـد و    یک جریان ترکیبی از سرمایه و تکنولوژي است. نظریـه  FDI در حال توسعه،

ریـان ورود سـرمایه، ممکـن اسـت باعـث افـزایش سـرانه تولیـد         دهد ج تجارت هم نشان می

دسترسـی بـه   بـر ایـن،   کنند، شود. عالوه  هایی که سرمایه وارد میناخالص داخلی در منطقه

هایی که  هاي بهتر به عنوان تنها منبع رشد پایدار شناخته شده است. در نتیجه شیوه تکنولوژي

بتواننـد وارد اقتصـادهاي محلـی شـوند و تـاثیرات      تـر   هاي پیشـرفته  ها تکنولوژي به وسیله آن

هاي اخیر مـورد توجـه بسـیاري از پژوهشـگران قـرار       ها در سال تجربی ورود این تکنولوژي

را  هینـوع جـذب سـرما    نیـ از کشـورها ا  ياریس) تا ب2017، 3(تاگوچی و وانگ گرفته است

  به کار ببرند و کمتر از گرفتن وام استفاده کنند.  شتریب

FDI بـه   یابیدسـت  يهـا  روش نیتـر  نـه یهز از کـم  یکـ یگر تنها راه نباشد) ممکن است (ا

اقتصاد  يمثبت رو راتیباشد. واضح است که تاث ریفق يدر کشورها شرفتهیپ يها يتکنولوژ

اول از  ؛خواهـد بـود   شـتر یب اریبسـ  برد، یرنج م يکاریب يکه اقتصاد از نرخ باال یزمان یمحل

کار در اقتصاد  يروین يتقاضا یخارج يها شرکت جادیرد: اوجود دا میاثر مستق کیهمه، 

با درخواست کاال  یخارج يها است. شرکت میمستق ری. دوم، اثر غدهد یم شیرا افزا زبانیم

 میمسـتق  ریـ اثـر غ  نیـ . اشـوند  یمتصل مـ  یبه اقتصاد محل کنندگان نیاز تام يدیو خدمات تول

 ایـ دسـتمزد   شیافـزا  ایـ  يکـار یهش نرخ بو باعث کا دهد یم شیکار را افزا يروین يتقاضا

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـه سـمت      سرمایه ).2004، 4(لهیم و گئو شود یاز هر دو م یبیترک

                                                                                                              
1- Hallward-Driemeier 
2- Azman-Saini 
3- Taguchi and Wang 
4- Lheem and Guo 
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مفهـوم مکانیسـم از طریـق     و شـود هـاي محلـی مـی    داخل منجر به نتایج معینی براي شـرکت 

ه نـوآوري  هـاي بـاال بـ    هاي محلـی و یـا از طریـق انگیـزه    ها از افراد خارجی به شرکتدانش

  ).2013، 1(گارسیا و همکاران کندا افراد خارجی بهتر رقابت میبشود و سرازیر می

  

  سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادي -2-4

  سرمایه انسانی -الف

طور صریح بین سرمایه انسانی و سـرمایه فیزیکـی تمیـز قائـل     زاي لوکاس به مدل رشد درون

هاي متفـاوت تولیـد   وسیله فناوري یکی و انسانی بهشود. فرض بر این است که سرمایه فیزمی

رنگ شـدن  مخصوص تمرکز بر آموزش نیروي انسانی است که خود باعث کم شوند. بهمی

زا، رشـد   شود و درنتیجه در نبود فنـاوري بـرون  قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه می

-اس معتقد است که مـی ). لوک1382سرانه بلندمدت صفر نخواهد شد (درگاهی و قدیري، 

هاي قابل انباشت در نظر گرفـت.  توان فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس را در مورد نهاده

توانـد  گـذاري مـی  زا، سـرمایه انسـانی از طریـق سـرمایه     وري بـرون برخالف مدل رشد بهـره 

گـذاري  کنند که چه مدت بـراي تحصـیل سـرمایه   انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب می

شـود کـه سـرمایه انسـانی یـک نهـاده قابـل انباشـت بـا          د. بنابراین در این مدل فرض مـی کنن

 در بازدهی ثابت نسبت به مقیـاس اسـت در نتیجـه تولیـد نهـایی آن ثابـت اسـت و تغییـرات        

   .دارد مدنظر را کار نیروي کیفیت

 در شـده  مصـرف  مخـارج  و انسـان  در گـذاري سـرمایه  کـه  معتقدنـد  اقتصـاددانان  اغلب

-بهـره  بر و دهدمی را افزایش کار نیروي کیفیت کار، نیروي بهداشت و شغلی هايزشآمو

 به ادبیات اقتصادي در اصلی محور یک عنوان به انسانی سرمایه دارد. پذیرش مثبت اثر وري

توضـیح   کردنـد  تالش اقتصاددانان که زمانی یعنی شود؛می مربوط میالدي 1960 دهه اوایل

 ارائـه  بود، مانده باقی توضیح بدون که اقتصادي رشد از گیريچشم خشب براي ايکنندهقانع

   دهند.

 و انسـانی  سـرمایه  کـه  شـد  ثابـت  ) نیـز 1998(  2در مطالعات تجربی افـرادي ماننـد بـارو   

آموختگـان  تعداد دانش .است اقتصادي رشد بر ثیرگذارتا متغیرهاي جمله از دانش گسترش

                                                                                                              
1- García et al 
2- Barro 
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شـود. نیـروي   اي مهـم سـرمایه انسـانی اسـتفاده مـی     هـ عنـوان یکـی از شـاخص   ها بـه دانشگاه

رود. بـه عبـارت دیگـر،    هـا انتظـار مـی   عالی بازدهی بسیاري نیـز از آن  تحصیلکرده آموزش

آموخته دانشگاه، پس از گذراندن چند سال دوره آموزش عالی شود که هر دانشفرض می

تحصـیالت دانشـگاهی) داشـته    و ورود به بازار کار بتواند تاثیري بیش از نیروي عادي (فاقد 

  ).1392باشد، یعنی داراي ارزش افزوده بیشتري باشد (آقایی و همکاران، 

یک بنگاه چنانچه در مناطق داراي نیروي کار بـا تحصـیالت بـاالتر مسـتقر شـود، تـوان       

استخدام و جذب کارگران ماهرتري را دارد که این افـراد بـا مهـارت بـاال عـالوه بـر اینکـه        

هـا را بـه طـور مـوثر و کـاراتر مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد، موجـب افـزایش             هـاده توانند ن می

وري دیگر همکاران خود (تا زمانی کـه کـارگران در انجـام وظـایف مکمـل همـدیگر        بهره

ها شوند. افزون بـر   وري بنگاهتوانند سبب افزایش بهره باشند) خواهند شد و از این طریق می

تحصـیالت بـاالتر    طور غیرمستقیم از مجاورت با کارگران بـا  تواند به این اثر، یک بنگاه می

بهره برند به این صورت که ارتباط متقابل غیررسـمی در بـین کـارگران در صـنایع مختلـف      

تواند به استفاده مشترك از اطالعات جدید کمک کنـد و فرآینـد انتقـال دانـش در بـین      می

التحصـیالن دانشـگاهی در یـک ناحیـه      غها را تسهیل کند. همچنین سهم بیشتري از فار بنگاه

هاي محلـی ایجـاد کنـد و در آخـر، تحـرك       توانند سرریزهاي دانش از دانشگاه به بنگاه می

ناحیه جغرافیایی مسـیري   ها در یککارگران با تخصص باال از یک شرکت به سایر شرکت

 ،بنـابراین  )،2006، 1انو سـ  نکنـد (هیگـو   را براي خلق و انتشار سرریزهاي دانش ایجـاد مـی  

دهد سرریزها در یک محله پخـش و  انسانی به عنوان یک کانالی است که اجازه می هسرمای

وري کل عوامل در هاي محلی و سایر مناطق جذب شود و موجب افزایش بهره توسط بنگاه

 .)1396(دهقان شبانی و شهنازي،  ها و رشد منطقه و رشد سایر مناطق خواهد شد بنگاه

  

  یکیسرمایه فیز -ب

 و کنـد معرفـی مـی   اقتصـادي  رشـد کننـده   تعیـین  عامل عنوانبه را سرمایه انباشت که ايایده

آدام  زمـان  از اندگذاشته صحه آن پایداري و برقراري بر نیز متعددي تجربی نظري مطالعات

 سـازوکار  کـه  کندمی فرض چنین نگرش این است. داشته وجود اقتصاد در کنونتا اسمیت

 قـرار  داريسـرمایه  بـازار  اقتصـادهاي  در به طور ذاتی سرمایه انباشت باالي انبه میز دستیابی

                                                                                                              
1- Higon and Sena 
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، 1د (گـادو و هایـامی  ابـ ی اقتصـادي بـاال تحقـق مـی    رشـد   سـازوکارها،  ایـن  تقویت با و دارد

هاي اقتصاددانان کالسـیک ماننـد آدام اسـمیت، ریکـاردو،      با نگاهی گذرا به نظریه). 1999

هــا و همچنــین ســایر اقتصــاددانان ماننــد ســولو، کــالین  کمــالتوس و بعــد از آن نئوکالســی

ــپمن،    ــار میــردال، روزنشــتاین رودن، رومــر، لوکــاس، هل کــالرك، راگنــار نــورکس، گون

اقتصـاددانانی  . شـویم در رشـد اقتصـادي مـی    موجودي سـرمایه گروسمن و... متوجه اهمیت 

شکیل آن در اقتصادهاي مانند پل باران، موریس داب، سمیرامین و... کمبود سرمایه و عدم ت

چـه   ،هـاي رشـد   داننـد. در اکثـر مـدل   ها می در حال توسعه را عامل اصلی عقب ماندگی آن

گـذاري از  سـرمایه و سـرمایه   موجودي -زا هاي رشد درون زا و چه مدل هاي رشد برون مدل

ت زا به دلیل در نظـر گـرفتن اثـرا    هاي درون در مدل به ویژهاي برخوردار است  جایگاه ویژه

خارجی مثبت ناشی از انباشت سرمایه که منجر به حـذف و یـا کـاهش اثـر بـازدهی نزولـی       

  .)1381آبادي،  است (شاهتر  شود، این نقش به مراتب قابل توجه می

  

  هاي دولتهزینه -ج

 اتیـ از مباحـث شـناخته شـده در ادب    یکی يبر رشد اقتصاد یمثبت مخارج دولت ریامکان تاث

 يمـدور اقتصـاد   انیـ و جر نـد یهاي مهـم در فرا  از بخش یکی یلتو بخش دو بودهي اقتصاد

 ؛شـده اسـت   لیتشـک  یاز دو جـزء اساسـ   انیجر نیدولت در ا یمال شود. نقشیمحسوب م

کسب درآمد اقدام به کسب درآمد  گریهاي د روش و اتیمال قیاز طر ،سو کیها از  دولت

درآمـدها بـه مخـارج     نیـ ا صیتخصـ  بـه ی عیبودجه تـوز  قیاز طر گر،ید يکنند و از سو می

بخـش و دو   نیبـ  ارتبـاط ي دولت منجـر بـه برقـرار    یتمام شدن يهانهی. هزپردازند یم یدولت

ارتبـاط   کـه یی الگـو  نیتـر  . متداولشود می دیو بازارعوامل تول یبازار کاال و خدمات مصرف

 سطح نییتع يدهد، الگویدر سمت تقاضا را نشان م یواقع دیو تول یبخش دولت تیفعال نیب

در جهـت   یعـامل  قات،یاز عناصر تزر یکیبه عنوان  یاست. مخارج دولت یدرآمد مل تعادل

  . است یآن، سطح تعادل درآمد مل یپ کل و در يتقاضا سطح نییتع

کـه   میبـود  ياقتصاد اتیدر عرصه ادب يدیجد اتیشاهد ارائه نظر نزیک اتیپس از نظر

دولـت   یهـاي انتقـال   پرداخت) اشاره کرد. 1947( ساموئلسون يتوان به الگو می انیم نیدر ا

هـاي مختلـف    دهـک  یزندگ تیفیک قادر است بر یاز مخارج دولت يگریبه عنوان بخش د

                                                                                                              
1- Godo and Hayami 
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استفاده از امکانات  زانیم توان در سطح و را می تیفیک رییتغ نیداشته باشد. ا ریتاث يدرآمد

تواند بـه کـاهش   یم ددرآم عیبهبود توز نی. همچنکردمشاهده  یو رفاه یبهداشت ،یآموزش

 ياقتصـاد  در جهـت رشـد   یعـامل  میمسـتق ریبه صـورت غ  راتییتغ نی. همه اکندفقر کمک 

  .)1389ی، نعمت اللهیی و مجدزاده طباطبا( روند شمار می به

  

  مروري بر مطالعات پیشین -3

  ترین مطالعات نزدیک به تحقیق حاضر مورد بررسی قرارگرفته است.  در این قسمت مهم

  

  طالعات خارجیم -3-1

نشـان   کـه  مختلـف  کشـورهاي  مـورد  در) 2003( 1گرفتـه توسـط هندرسـن    انجام مطالعه در

 ملـی  اقتصـاد  رشـد  و کـارایی  بـر  شهري تمرکز درجه بررسی، مورد اقتصادهاي در دهد می

در این میان ارتبـاط توزیـع    .است، اثبات شده است غیرخطی صورت به اثر این و است موثر

 اقتصـادي از آنجـا کـه تمرکـز شـهري در بطـن آن اسـت، محـرز اسـت.          اندازه شهر با رشد

 اوج بـه  یک نقطه به یابد می افزایش اقتصادي رشد ابتدا در تمرکز افزایش با دیگر، عبارت به

یـافتن   کـاهش  بـه  شـروع  اقتصـادي  رشـد  شـهري،  تمرکـز  بیشتر افزایش با سپس و رسد می

  تاثیر باشد. ند بر رشد اقتصادي بیتوا کند. از نظر توزیع اندازه شهر نیز نمی می

-اي بـه بررسـی تـاثیر شهرنشـینی و سـرمایه     ) در مطالعه2008( 2پویل هکه و وندرپلوگ

گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخـب بـا اسـتفاده از مـدل پانـل دیتـا       

ري گـذا  اند. نتایج نشـان داد کـه هـم شـاخص شهرنشـین و هـم سـرمایه       اثرات ثابت پرداخته

گـذاري  مستقیم خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارند. در گروه کشورهایی که سرمایه

اثرش بر رشد اقتصادي بیشتر از شـاخص شهرنشـینی    FDIمستقیم خارجی در آنان باالست 

-گذاري مستقیم خارجی خوب عمل کـرده است. همچنین کشورهایی که در جذب سرمایه

رها باالتر بوده است و برعکس با افزایش شهرنشینی جذب اند، رشد شهرنشینی و اندازه شه

  گذاري مستقیم خارجی در شهرها افزایش یافته است.سرمایه

                                                                                                              
1- Henderson 
2- Poelhekke and Van der Ploeg 
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یـابی،  کارگیري مفهوم اقتصاد تراکم با تخمین اثرات مکـان  ) با به2011و همکاران ( 1لی

یع کـارگیري اطالعـات صـنا    وري نیـروي کـار را بـا بـه     شهرنشینی و رقابـت محلـی بـر بهـره    

-تـر مکـان   یتخصصـ دریافتند وقتی یک بنگاه  ها آن .ي کره جنوبی بررسی کردندا کارخانه

رود و هرچـه یـک بنگـاه     یمـ یابی شود، تنوع شهري بیشتر شده و قدرت رقابتی منطقه بـاال  

وري نیروي کار بیشتر بـه علـت منـافع خـارجی      تر باشد، بهره یشرفتهپمتمرکز و با تکنولوژي 

با اسـتفاده از بسـط    2براي برآورد مدل از رابطه هندرسون ها آنراکم است. ناشی از اقتصاد ت

تابع تولیـد کلـی بـراي اسـتقرار یـک کارخانـه در یـک منطقـه مشـخص اقـدام            3سري تیلور

دار اندازه شـهر و تشـکیل سـرمایه    گر اثر مثبت و معنیکردند. نتایج این مطالعه همچنین بیان

  تورم بر رشد اقتصاد بوده است. ثابت بر رشد اقتصادي و اثر منفی

اي به بررسی اثرات شهرنشینی و سرمایه انسانی بـر  ) در مقاله2014( 4آروهی و همکاران

اند. نتایج برآورد مدل نشان داد پرداخته GMMرشد اقتصادي در آفریقا با استفاده از روش 

وجـود دارد.   شـکل  Uکه بین شهرنشینی، سـرمایه انسـانی و تولیـد ناخـالص داخلـی رابطـه       

. دهد نام و متغیرهاي سالمت را نشان می مانند نرخ ثبت یانسان هیسرما ریاثرات متغ ینیهرنشش

داري بر رشد اقتصـادي کشـورهاي   همچنین شهرنشینی و سرمایه انسانی اثرات مثبت و معنی

  آفریقا داشته است.

رگـذاري  بـه بررسـی تاثی   FMOLS) در مقاله خـود بـا اسـتفاده از روش    2015( 5پکاس

 6گذاري مستقیم خارجی و نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادي کشـورهاي منطقـه اروپـا   سرمایه

تـاثیر   FDIپرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر این واقعیت است کـه رشـد شهرنشـینی و    

  مثبت بر رشد اقتصادي داشته است.

 FDIا، تاثیرگـذاري  اي با استفاده از روش پانـل دیتـ  ) در مطالعه2016( 7ژوو و همکاران

بر رشد اقتصادي و مصرف انرژي در اقتصاد کشورهاي جنوب شرق آسیا طی دوره زمـانی  

گـذاري مسـتقیم خـارجی    اند. نتایج نشان داد که سرمایهمورد بررسی قرار داده 2010-1980

                                                                                                              
1- Lee 
2- Henderson 
3- Taylor 
4- Arouri and et. al 
5- Pegkas  
6- Eurozone Countries 
7- Zho et al  
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داري بر رشـد اقتصـادي کشـورهاي مـورد بررسـی تحقیـق داشـته اسـت.         تاثیر مثبت و معنی

سزایی در کاهش مصرف انرژي و انتشـار آلـودگی در ایـن کشـورها      نقش به FDIهمچنین 

  داشته است.

بررسـی تـاثیر    بـه  WLSاي بـا اسـتفاده از روش   ) در مطالعـه 2017( 1گـانبی و همکـاران  

هاي مختلـف اقتصـادي کشـور چـین      گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي بخشسرمایه

داري بر رشد اقتصادي چـین  ثیر مثبت و معنیتا FDIه ها نشان داد ک هاي آنپرداختند. یافته

هــاي صــنعت،  گــذاري مســتقیم خــارجی در بخــشداشــته اســت. همچنــین ورودي ســرمایه

  کشاورزي و خدمات تاثیر به سزایی در رشد تولید داشته است.

اي با استفاده از روش پانل ور و پانل دیتا به بررسـی  ) در مقاله2017( 2تاگوچی و وانگ

انـد. نتـایج   هـاي چـین پرداختـه   گذاري مسقیم خارجی بر رشد اقتصادي استانسرمایه اثرات

بـه سـمت رشـد اقتصـادي وجـود دارد و       FDIنشان داد که رابطه علیت یکطرفـه از طـرف   

  داري دارد.گذاري مسقیم خارجی بر رشد اقتصادي اثرات مثبت و معنیسرمایه

  

  مطالعات داخلی -3-2

گـذاري در   نقـش و جایگـاهی کـه سـرمایه و سـرمایه      اي به بررسیمقاله) در 1383مهدوي (

 ، پرداخته شده است. در این راسـتا، براسـاس  الگوهاي رشد و توسعه به خود اختصاص داده

گـذاري خـارجی بـر رشـد اقتصـادي بـا        هاي تئوریک و تجربـی آثـار سـرمایه    وتحلیل تجزیه

و  FDIذاري مسـتقیم خـارجی   گـ  یعنـی سـرمایه   ،گـذاري خـارجی   تاکید با دو نـوع سـرمایه  

نشـان  تـایج  رفتـه اسـت. ن  مورد بحث و بررسی قـرار گ  FPTگذاري پرتفوي خارجی  سرمایه

بر رشـد اقتصـادي در طـول زمـان در حـال تقویـت اسـت و از بـین          که اثر ورود سرمایه داد

نقـش   FDIگـذاري مسـتقیم خـارجی     گـذاري خـارجی، سـرمایه    جریانات مختلـف سـرمایه  

کنـد و بـه    صـحنه اقتصـادي بـازي مـی     غیر را بر رشد اقتصـادي کشـورها در  اثرگذارترین مت

تـري جهـت    تـر و باثبـات   هـاي ایجادکننـده آن از افـق روشـن     لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه

هاي اقتصادي که هدف رشد را مـدنظر دارنـد، برخـوردار اسـت. در      ریزي استفاده در برنامه

، قابلیت انعطـاف سـاختارهاي تولیـدي و قـدرت     هاي تجربی تحقیق براساس یافته ،این راستا

                                                                                                              
1- Gunby et al 
2- Taguchi and Wang 
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گذاري در کشورهاي میزبـان و همچنـین شـدت نیـاز ایـن کشـورها بـه منـابع          جذب سرمایه

بـر رشـد اقتصـادي کشـور      FDIمالی خارجی از عوامل بسیار اثرگذار بر میـزان اثـر بخشـی    

  .روند شمار می میزبان به

بـر   FDIبه بررسی تـاثیر   OLSه از روش اي با استفاد) در مقاله1385حسینی و موالیی (

گـذاري   پرداختند. نتـایج نشـان داد کـه سـرمایه     1357-1381رشد اقتصادي ایران طی دوره 

 FDIمستقیم خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادي داشته است. همچنین سرمایه انسانی تـاثیر  

تـاثیر منفـی بـر رشـد     کند، اما تورم، مالیات و مخارج ذولتـی  بر رشد اقتصادي را تقویت می

  اند.اقتصادي داشته

بررسـی رابطـه بـین تجمیـع و رشـد      اي تحـت عنـوان   ) در مقالـه 1391فرهمند و بـدري ( 

تجمیـع (در قالـب    بـه بررسـی رابطـه بـین     اقیانوسیه -اقتصادي در منتخبی از کشورهاي آسیا

 زسـوان در منتخبـی ا   -تمرکز شـهري) و رشـد اقتصـادي در مـدل رگرسـیونی رشـد سـولو        

 1980-2009زمــانی  دوره در بلوییتــا هــاي داده از اســتفاده بــا اقیانوســیه -آســیا کشــورهاي

یابـد  رشد اقتصادي با افزایش نخست شهري ابتدا افزایش مـی اند. نتایج نشان داد که پرداخته

آن با افزایش بیشتر نخسـت شـهري رشـد اقتصـادي      از رسد و بعداوج می و در یک نقطه به

    یابد.کاهش می

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر رشـد       بـه بررسـی تـاثیر سـرمایه    ) 1391نژاد (غفاري و نیک

و عربستان، مراکش، اردن، تونس، ترکیه  مصر، اقتصادي برخی کشورهاي منطقه منا (ایران،

بـه ایـن منظـور از روش اقتصادسـنجی     اند. پرداختهمیالدي  1992-2010هاي  یمن) طی سال

دهــد تــاثیر  نتــایج بــرآورد ایــن مـدل نشــان مــی  شـده اســت.  هـاي ادغــام شــده اســتفاده  داده

 گذاري مستقیم خارجی بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو، طی دوره مـورد بررسـی،   سرمایه

همچنین اثر درجه آزادي تجارت و موجـودي سـرمایه نیـز بـر رشـد       .استدار  مثبت و معنی

  .تاس دار معنی و مثبت اقتصادي کشورهاي عضو طی دوره مورد بررسی

و  یهـاي تجمـع صـنعت    اثرات صرفه«اي تحت عنوان ) در مقاله1393سامتی و همکاران (

 ايیـ بـراي جغراف  یمـدل  ارائـه بـه  » رانیـ از بازارهـاي ا  شـواهدي  بر رشد اقتصادي: ینیشهرنش

ایــران  در بازارهــاي )1991(زاي کــروگمن  تجمــع درون هیــبراســاس نظر دیــاقتصــادي جد

بـراي   رانیـ هـاي ارائـه شـده توسـط مرکـز آمـار ا      استفاده از داده بااند. در این راستا پرداخته

 هـا  استان کل و غیرصنعتی صنعتی، هاي استان براي تصریح شده مدل 1389-1379 هاي سال
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 و صـنعتی  هـاي  اسـتان  در هم شهرنشینی هاي که صرفه است آن از حاکی نتایج شد. برآورد

 هاي ناشیصرفه که حالی دارد در کار رويوري نیبهره بر معنادار و مثبت اثر غیرصنعتی هم

 اسـت  نبوده اي گونه به ها بنگاه که تجمع به آن معنا است این و دارد منفی اثر شدن محلی از

 شدن محلی صرفه شامل که داخلی بازار کند. همچنین اثر ایجاد صرفه ها آن براي که بتواند

 بر مثبت اثر غیرصنعتی هاي ستانا در است، اما صفر صنعتی هاي استان در شهرنشینی است و

  .دارد وري بهره

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر رشـد اقتصـادي در        به بررسی اثر سرمایه) 1393نگهداري (

پرداختـه اسـت. نتـایج     1995-2011هـاي  فـارس و ایـران طـی سـال     کشورهاي حوزه خلـیج 

س شـامل  آمده از برآورد الگوي رشد براي دو مجموعه کشورهاي حوزه خلیج فـار  دست به

گذاري مستقیم خارجی اثر مستقیم بـر رشـد اقتصـادي    دهنده آن است که سرمایه ایران نشان

دهد. همچنـین   ها داشته است که این اثر از طریق افزایش انباشت سرمایه فیزیکی رخ می آن

گذاري مسـتقیم خـارجی بـر رشـد      دهد که اثر متقابل سرمایه انسانی و سرمایه نتایج نشان می

دیگـر، بـا توجـه بـه      عبـارت  دار است. بـه  کشورها اثر منفی و از لحاظ آماري معنیاقتصادي 

سطح پایین سرمایه انسانی در ایـن مجموعـه از کشـورها امکـان انتقـال تکنولـوژي از طریـق        

مندي از  وري و نیز بهرهگذاري خارجی وجود نداشته که این امر مانع از افزایش بهره سرمایه

که عاملی بازدارنده در برابر رشد اقتصـادي ایـن مجموعـه از     شود میسرریزهاي تکنولوژي 

داري بـر رشـد اقتصـادي     سعه اقتصادي کشورها اثر مثبت و معنیهمچنین تو .استکشورها 

  .ها داشته است آن

اي با استفاده از روش حسابداري رشد و پانل دیتا به ) در مطالعه1394میرزایی و بانوئی (

-پرداخته 1379-1390یران طی دوره زمانی ا يهااستان يد اقتصاددانش بر رشبررسی تاثیر 

را بـر رشـد    مثبـت  اثر یشترینکار متخصص ب یروينرخ رشد ناند. نتایج بیانگر این است که 

و نـرخ  سرانه  یهداشته است. پس از آن، نرخ رشد سرما یارکشور در اخت يها استان ياقتصاد

  قرار دارند. و متوسطباال  يبا فناور یعرشد ارزش افزوده صنا

ــدل 1395مقصــودپور ( ــا اســتفاده از م ــاي رشــد درون ) ب در دوره  ARDLزا و روش  ه

 ي: مطالعـه مـورد  رانیـ ا يبر رشد اقتصاد تیناهمگون جمع عیتوز ریث، تا1355-1393زمانی 

دهنـده تـاثیر منفـی     مورد بررسی قرار داده است. نتـایج تحقیـق نشـان    رانیا يها مراکز استان
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کارگیري  هاي تحقیق به اهمگون جمعیت بر رشد اقتصادي ایران است. براساس یافتهتوزیع ن

  .شود هاي تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می سیاست

-در داده ییفضا نیمدل در ب) در مقاله خود با استفاده از 1396دهقان شبانی و شهنازي (

ي انسانی بر رشد اقتصادي  ایی سرمایهتحلیل اثرات مستقیم و سرریزهاي فضیی به تابلو هاي

انسانی تاثیر مستقیم مثبـت و    دهد که سرمایهها نشان میفتهاند. یاپرداخته هاي ایراندر استان

انسـانی یـک اسـتان اثـر سـرریز        معناداري بر رشد اقتصادي هر استان دارد. همچنین سـرمایه 

انسـانی هـر اسـتان، بـه       افزایش سرمایه هاي داشته به این معنی که بامثبت بر رشد سایر استان

  .ها افزایش یافته است طور متوسط رشد اقتصادي سایر استان

  

  جنبه نوآوري مقاله -3-3

مطالعات بسیاري در زمینه عوامل موثر بر رشد اقتصادي در سطح داخلـی و خـارجی انجـام    

د که گاه مشابه و در انها به نتایج مختلفی رسیده شده است و در این مطالعات هرکدام از آن

انـد و کمتـر بـه نقـش عـواملی ماننـد       برخی موارد نتایج مطالعات با  همدیگر سـازگار نبـوده  

انـد  اي توجه داشتهگذاري مستقیم خارجی و نرخ شهرنشینی در رشد اقتصادي منطقه سرمایه

بـر   FDIهاي دخلی موجود در زمینه اثرگـذاري  هاي انجام شده همه پژوهشو طبق بررسی

صورت سري زمانی براي کل کشور و یـا پانـل بـین کشـوري بـوده اسـت.        رشد اقتصادي به

گـذاري مسـتقیم خـارجی و نـرخ      بنابراین، مطالعه حاضر در پی بررسی تاثیر همزمان سرمایه

  هاي ایران است. شهرنشینی بر رشد اقتصادي در استان

هـاي ایـران توسـط    ر اسـتان گذاري مستقیم خارجی د با توجه به اینکه اخیرا آمار سرمایه

منتشـر شـده و امکـان بررسـی      هـاي اقتصـادي و فنـی ایـران     گذاري و کمک سازمان سرمایه

اي فراهم شده است، این مقالـه بـر آن   گذاري مستقیم خارجی در سطح منطقه اثرات سرمایه

ار داشـت  توان اظهاي در ایران بسنجد. بنابراین، میاست که تاثیر این متغیر را بر رشد منطقه

بر  FDIکه جنبه نوآوري مطالعه حاضر نسب به مطالعات قبلی، موردم طالعه قرار دادن تاثیر 

اي بوده و در کنار آن همزمان به تـاثیر شهرنشـینی و   رشد اقتصادي در سطح استانی و منطقه

  هاي کشور پرداخته شده است.تجمیع بر رشد اقتصادي استان
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  مدل تحقیق -4

 یتاگوچی نظري مطح شده در قسمت قبل و مطالعات پیشین انجام شده مانند با توجه به مبان

هـا بـا توجـه بـه وجـود آمـار و اطالعـات و        ) و تعـدیل آن 2015و پکاس ( )2017(و وانگ 

گیـرد بـه   هاي ایران، مدلی که در این مطالعه مـورد اسـتفاده قـرار مـی    همچنین شرایط استان

  ) است.1صورت رابطه (

)1(                   it it it it

it it it it

LY LY LK LH

LFDI LURB LGOV

    

    

0 1 1 2 3

4 5 6

  

  

بـه   tو  iدهنده تبدیل لگاریتمی بـوده و انـدیس   در ابتداي متغیرها نشان L)، 1در رابطه (

  )آمده است.1دهد. شرح تفصیلی متغیرها در جدول (ترتیب، استان و زمان را نشان می

 یـافتگی،  توسـعه  سـطح  یـا  اقتصـادي  توسـعه  هـاي شـاخص  مهمتـرین  از یکی هک آنجا از

 ناخـالص  تولیـد  تقسـیم  از کـه  اسـت  سـرانه  درآمـد  یـا  سرانه داخلی تولید ناخالص شاخص

نیـز بـه تبعیـت از مطالعـات      مطالعه این در آیدمی دستبه آن جمعیت به منطقه یک داخلی

تغییـرات   معیـار  از )1392آقـایی و همکـاران (  پیشین انجام شده در سطح استانی ایران مانند 

  شد.  استفاده اقتصادي رشد شاخص عنوانسرانه) به (درآمد سرانه داخلی ناخالص تولید

استان ایران است. الزم به ذکـر اسـتکه آمـار     30نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 

هـاي موجـود   ز حـداکثر داده هاي اخیر با استان تهران ادغام شده اسـت. ا  استان البرز در سال

بـراي بـرآورد مـدل اسـتفاده شـده اسـت. از آنجـا کـه رشـد           1394-1385طی دوره زمـانی  

گیرد؛ به عبارت دیگر رشد اقتصادي سـال  اقتصادي تحت تاثیر مقادیر گذشته خود قرار می

کننده رشـد اقتصـادي    گذشته بر رشد اقتصادي سال جاري موثر بوده و جزء متغیرهاي تعیین

ت، از این رو، باید وقفه متغیر رشد اقتصادي در مدل آورده شود که این سبب پویا شدن اس

سـازد. بنـابراین در ایـن مطالعـه     یافته را برقـرار مـی   شود و شرایط گشتاورهاي تعمیم مدل می

بهره گرفتـه شـده اسـت. ویژگـی      1GMMبراي برآورد مدل تحقیق از روش اقتصاد سنجی 

این است که نیازي بـه آگـاهی دقیـق از توزیـع جمـالت اخـالل       مهم برآوردگر این روش، 

ندارد. فرض اصلی این روش بر این اصل بنا نهاده شده که جمله اخالل با متغیرهاي ابـزاري  

                                                                                                              
بھ طور خالصھ آورده شده  GMMشناسی روش  بھ دلیل طوالنی شدن بحث و افزایش حجم مقالھ، روش -١

  است.
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یافته با انتخـاب متغیـر ابـزاري صـحیح بـا اعمـال یـک         اند. روش گشتاورهاي تعمیم ناهمبسته

هاي ناشناخته نیز برآوردگـر  همبستگیخود تواند براي شرایط ناهمسانی وماتریس وزنی می

  سازگاري بسازد.

  

  ها): شرح متغیرها، نحوه محاسبه و منبع داده1جدول (

  آوري دادهمرجع جمع  نحوه محاسبه  متغیر نماد

Y  مرکز آمار ایران  رشد تولید ناخالص داخلی سرانه  رشد اقتصادي  

K 
 موجودي

  سرمایه

 وجوديم اطالعات نبودن موجود به توجه با

 هايدارایی تملک اعتبارات از میزان سرمایه

 براي عنوان جانشینیبه استان هر ايسرمایه

استفاده شد (آقایی و  سرمایه موجودي

  ).1392همکاران، 

هاي آماري هر سالنامه

هاي استان طی سال

  مختلف

H 
شاخص 

  سرمایه انسانی
  آموختگان دانشگاهیتعداد دانش

هاي آماري هر سالنامه

هاي تان طی سالاس

  مختلف

FDI 

گذاري سرمایه

مستقیم 

  خارجی

  گذاري مستقیم خارجیجریان ورودي سرمایه

گذاري و  سازمان سرمایه

و  ياقتصاد يها کمک

  رانیا یفن

URB نسبت جمعیت شهري بر کل جمعیت استان  نرخ شهرنشینی  
هاي اقتصادي بانک داده

  و مالی وزارت اقتصاد

GOV 
هاي هزینه

  دولت

هاي دولت به تولید ناخالص بت هزینهنس

  داخلی

هاي اقتصادي بانک داده

  و مالی وزارت اقتصاد

it 
جزء خطاي 

  کالسیک
-  -  

  

با فرض اینکه اثرات ویژه مقطعی در بین مقاطع مورد مطالعه ثابت و اثرات ویـژه زمـانی   

) تخمـین زده  OLSمربعـات معمـولی (  مدل بـا روش حـداقل    آنگاهنیز وجود نداشته باشد، 

خواهد شد. اگر فرض کنیم که اثرات ویژه مقطعی ثابـت، امـا برابـر نباشـد، تکنیـک مـورد       

استفاده جهت تخمین مدل، روش اثرات ثابت خواهد بود. اما اگر اثرات ویژه مقطعی ثابـت  

ل اثـرات  نبوده و تصادفی باشند و اثرات ویژه زمانی نیز وجود داشـته باشـد، مـدل یـک مـد     
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شـود. در مجموعـه   ) بـرآورد مـی  GLSیافته ( تصادفی بوده و با روش حداقل مربعات تعمیم

هـا یـا   عنـوان مثـال شـرکت    هاي مختلف بههاي پانلی، مشاهدات سري زمانی براي بنگاهداده

( اندازه نمونه مقطعـی)   N( دوره زمانی مشاهدات) بزرگ و  Tافراد وجود دارد. زمانی که 

کوچـک و   Tل متعادل باشد، استفاده از معادالت همزمان آسان است. وقتـی  کوچک و پان

عنوان مثال وقفه متغیر وابسته باشد)، تورش تخمین قابل توجه خواهد بـود   مدل پویا باشد (به

هاي پانلی پویا، توجه و تمرکـز بـه تخمـین زننـده     ). روش مقابله با چنین داده1981، 1(نیکل

GMM 1998( 4)، بالنـدل و بانـد  1995( 3)، آرالنـو و بـاور  1991( 2اندمربوط به آرالنو و ب (

 استان هر خاص مشاهده غیرقابل اثرات ها آن تخمین در که معادالتی است به همین دلیل در

 زن گشـتاور  تخمین از است اساسی مشکل توضیحی در متغیرهاي وابسته متغیر وجود وقفه و

پـانلی بـوده و یـک برآوردگـر ابـزاري       پویـاي  يهـا  مـدل  بر مبتنی که )GMM( یافته تعمیم

  ).1996، 5شود (بارو و لیمی استفاده است،

  

  هاي تحقیقیافته - 5

گذاري مسقیم خارجی و رشد اقتصـادي  قبل از تخمین مدل جهت اطالع از وضعیت سرمایه

هـاي  داده پانـل بـودن   لیـ به دلها پرداخته شده است. ها به بررسی روند زمانی این دادهاستان

 گذاري مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلـی سـرانه  سرمایه نیانگیم فقطبه اجبار  تحقیق

گـذاري  ) میانگین سـرمایه 1در نمودار ( است. شدهمختلف، ارائه  هايسال طی هاتمام استان

  نشان داده شده است. 1394تا  1385هاي  هاي ایران طی سال مستقیم خارجی در استان

در  FDIتـوان اظهـار داشـت کـه میـانگین جریـان ورودي       ) مـی 1ودار (بـا توجـه بـه نمـ     `

بـه صـورت نامتعـادل توزیـع شـده اسـت بـه         1385-1394هاي کشور طی دوره زمانی  استان

گـذاري مسـتقیم   هـا اصـال سـرمایه   ها زیاد بوده و در برخی اسـتان طوري که در برخی استان

هـاي ایـالم و   سـت در اسـتان  خارجی صورت نگرفتـه اسـت. چنانچـه در نمـودار مشـخص ا     

گـذاري  وبختیاري طی دوره زمانی مـورد بررسـی تحقیـق بـه طـور کلـی سـرمایه        چهارمحال

                                                                                                              
1- Nickell 
2- Arellano and Bond 
3- Arellano and Bover 
4- Blundell and Bond 
5- Barro and Lee 
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در استان بوشـهر بیشـترین میـزان را     FDIمستقیم خارجی انجام نگرفته است. مقدار میانگین 

 هاي هرمزگان، مازندران، خوزستان و تهرانبه خود اختصاص داده است و پس از آن استان

انـد.  گذاري مستقیم خارجی را طی دوره مورد بررسی تحقیق داشـته بیشترین ورودي سرمایه

بیشتر بوده، این است کـه   FDIهاي بوشهر و خوزستان مقدار ترین دلیل اینکه در استانمهم

ها صنایع نفت و گـاز و صـنایع پتروشـیمی تمرکـز دارد و داراي ذخـایر عظـیم       در این استان

گیرد در بخـش نفـت و    گذاري خارجی که در ایران صورت می شتر سرمایهنفتی هستند و بی

گـذاري مسـتقیم خـارجی را جـذب کـرده       گاز بوده است؛ یعنی بخش نفت بیشترین سرمایه

ترین بندر ایران، یعنـی بنـدر شـهید رجـایی در      . استان هرمزگان به دلیل وجود بزرگ1است

 FDIاسـت، از ایـن رو، بیشـترین     گذاري مستقیم خارجی موفـق عمـل کـرده   جذب سرمایه

ها جذب شده در این استان مختص به بندر شهید رجایی است. استان مازندران طی این سال

هایی همچون احداث نیروگاه جـذب  گذاري مستقیم خارجی را براي فعالیتتوانسته سرمایه

دلیل پایتخت بـودن  ها بوده است. استان تهران به تر از سایر استان کند که در این زمینه موفق

دهـد در  قرار گرفته است. نتایج نشـان مـی   FDIو تمرکز انواع صنایع در رده چهارم جذب 

هـایی ماننـد   خیلی پایین بوده است به طوري که در اسـتان  FDIها مقدار جذب برخی استان

انــد توانســته 1385-1394وبلوچســتان، تنهــا در یــک ســال از مجمــوع دوره زمــانی   سیســتان

گذاري مستقیم خارجی را جذب کنند و همانطور که بیان شد در دو استان نیز اصـال  سرمایه

FDI قرار گرفته است.تري  ها در سطح پایینانجام نپذیرفته و براي سایر استان  

هـاي   هاي ایران طـی سـال   ) میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه براي استان2در نمودار (

  .نشان داده شده است 1394تا  1385

  

                                                                                                              
هاي اقتصادي و فنی ایران اعالم کرد: شرکت ملی  گذاري خارجی و کمک هشرکت ملی نفت ایران؛ سازمان سرمای -1

 .6891 -4، شماره خبر: »گذاري خارجی ترین شرکت ایران در جذب سرمایه نفت، موفق
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 (بر حسب هزار دالر) 1385- 1394گذاري مستقیم خارجی در هر استان طی دوره ): میانگین سرمایه1نمودار (

  
  منبع: نتایج تحقیق

  

  (بر حسب هزار ریال) 1385- 1394): میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه در هر استان طی دوره 2نمودار (

  
  منبع: نتایج تحقیق

  

سرانه در وضعیت  GDPهاي نفتخیز از نظر دهد استاننشان می) 2همان طورکه نمودار (

هاي بوشهر، کهگیلویـه و بویراحمـد، خوزسـتان و    خوبی قرار دارند. به عبارت دیگر، استان

سـرانه در وضـعیت بـاالیی قـرار      GDPهاي نفـت و گـاز از لحـاظ    ایالم به دلیل وجود چاه

شرقی، مرکـزي، سـمنان و قـزوین بـه دلیـل       هاي تهران، اصفهان، آذربایجاناند. استانگرفته
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هاي صنعتی داراي تولید سـرانه بـه نسـبت بـاالیی نسـبت بـه       وجود صنایع مختلف و شهرك

 30وبلوچسـتان کمتـرین میـانگین تولیـد سـرانه را از بـین        ها هستند. استان سیستانسایر استان

دهـد در تمـامی   شـان مـی  هـا ن  استان مورد بررسی داشته است. روند زمانی تولید سرانه استان

هاي مورد بررسی افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه را شاهد هسـتیم.  ها طی سال استان

اسـتان بوشـهر در رتبـه اول قـرار     دهـد کـه   نشان می 1394نتایج بررسی تولید سرانه در سال 

تبـه دوم و  میلیون تومان بوده است. ر 46، بیش از 1394دارد. سرانه تولید این استان در سال 

هـاي خوزسـتان و تهـران اسـت. سـرانه تولیـد بـراي اسـتان          سوم تولید سرانه در اختیار استان

میلیـون تومـان    22/ 3میلیون تومان و براي اسـتان تهـران    37معادل ،1394خوزستان در سال 

بوده است. در حقیقت سرانه تولید یک فرد در تهران، کمتر از نصف سرانه تولید فـردي در  

وبلوچستان حدود  است. این در حالی است که کمترین تولید سرانه در استان سیستانبوشهر 

هاي کردستان و آذربایجان غربی نیـز بـا سـرانه     میلیون تومان در سال است. همچنین استان 6

  .هاي کشور از این نظر قرار دارند ام استان30و  29میلیون تومانی در رتبه  8ساالنه حدود 

ي سـنتی در اقتصادسـنجی مبتنـی بـر فـرض ایسـتا بـودن متغیرهـا اسـت.          اه روشي ریکارگ به

رگرسـیون کـاذب هنگـام بـرآورد الگـو، ابتـدا الزم         بنابراین، براي جلوگیري از رخ دادن پدیـده 

 (LL)از آزمون لـین و لـوین    نجایااست که ایستایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در 

شود. با توجه بـه  هاي پانل دارد، استفاده میایستایی متغیرها در دادهکه کاربرد بیشتري در بررسی 

واحـد بـراي هـر متغیـر اسـت، چنانچـه سـطح          وجـود ریشـه    دهنـده  آزمون نشان H0  اینکه فرضیه

احتمال محاسبه شده کمتر از پنج درصد باشد، فرضـیهی وجـود ریشـه واحـد بـراي آن متغیـر رد       

  ) نشان داده شده است. 2غیرها در جدول (شود. نتایج آزمون ایستایی مت می

  

  ): نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین (سطح)2جدول (

  نتیجه  سطح احتمال  آماره آزمون  روش آزمون  متغیر

LFDI ایستا  000/0  -38/10  و روند ابا عرض از مبد  

LK ایستا  000/0  -43/6  و روند ابا عرض از مبد  

LH ایستا  000/0  -65/27  و روند ابا عرض از مبد  

LU ایستا  000/0  -03/19  و روند ابا عرض از مبد  

LY ایستا  000/0  -47/12  و روند ابا عرض از مبد  

  منبع: نتایج تحقیق
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  براساس نتایج آزمون لین و لوین و چاو، تمامی متغیرهاي تحقیق ایستا هستند.  

ل اطالعـات سـري زمـانی و    کار گرفته شده کـه شـام   هاي به با توجه به ویژگی داده

اقتصـاد از مجموعـه     هاي مقطعی است در بسیاري از مطالعات انجام شده در زمینـه  داده

هـاي   هاي پانل شده براي بررسی استفاده شده است. استفاده از این رهیافت مزیـت  داده

دهد تا اثر متغیرهـاي حـذف شـده را کـه در      متعددي دارد. این تکنیک به ما امکان می

هاي پانل شده  مان تداوم دارند در رگرسیون وارد کنیم. در چارچوب روش دادهطول ز

ی سـواالت ناهمگن را از رگرسیون حذف کرد. یکـی از    توان اثرات غیرقابل مشاهده می

که براساس این روش باید به آن پاسخ داده شود، نوع مدل انتخـاب شـده اسـت. بـراي     

شـود.   هـاي متعـددي اسـتفاده مـی     هـاي مختلـف از آزمـون    آزمون صحت و قـوت مـدل  

هاي چاو و هاسمن است. از آزمون چاو بـراي انتخـاب    ها، آزمون ترین این آزمون رایج

شـود. در ایـن آزمـون     میان روش حداقل مربعات تجمیع شده و روش پانل استفاده مـی 

دهندهی استفاده از روش حداقل مربعات تجمیـع شـده اسـت و فرضـیه      نشان H0  فرضیه

H1 یرفتنی اسـت کـه   پـذ دهنده رویکرد اثر ثابت است. رویکرد اثـر ثابـت زمـانی     نشان

ا توضـیح داد. امـا روش حـداقل    از مبـد تفاوت میان مقاطع را بتوان بـا جمـالت عـرض    

کنـد. بـراي    مربعات تجمیع شده از حالت وجود عرض از مبـداهاي مشـابه اسـتفاده مـی    

شود. بـراي   او) نوع مدل انتخاب میتشخیصی (چ  برآورد مدل ابتدا با استفاده از آزمون

 صـورت  بـه آزمون چاو، ابتدا مدل اثر ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج آزمـون  

  است. ) آمده 3خالصه در جدول (

  

  تلفیقی اي پانلی یها دادهي الگو صیتشخي برا چاو آزمون):3جدول (

  آزمون اثرات ثابت (چاو)
  نتیجه  F P-Value  مقدار محاسبه شده

 H0رد   0000/0  71/297

  منبع: نتایج تحقیق

  

پس از آزمون چاو با توجه به وجود وقفه متغیر وابسته در مدل و وجود خود همبسـتگی  

یافته براي تخمین مدل استفاده خواهد شد. نتـایج   در مدل تحقیق از روش گشتاورهاي تعمیم

  ) به برآورد شده است.4برآورد مدل در جدول (
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 رشد اقتصادي  برآورد مدل با متغیر وابسته) نتایج 4(جدول 

 سطح احتمال T آماره  انحراف معیار  ضریب  متغیر توضیحی

LY(-1) 718/0  005/0  41/141  000/0  

LK 049/0  004/0  24/11  000/0  

LH 04/0  001/0  48/20  000/0  

LFDI  002/0  0007/0  05/3  002/0  

LGOV  009/0  003/0  11/3  002/0  

LUrb  018/0-  003/0  45/5-  000/0  

C 791/0  022/0  41/35  000/0  

  هاي آماريآزمون

 آزمون آماره  سطح احتمال

  سارگان  781/34  98/0

 AR(1)آرالنوباند   -081/1  279/0

 AR(2)آرالنوباند  069/1  284/0

  منبع: نتایج تحقیق

  

هاي آماري در وضعیت دهد که مدل برآوردي از نظر شاخص) نشان می4نتایج جدول (

توان گفت   می رو نیازاتوان رد کرد و   اسبی قرار دارد. فرضیه صفر آزمون سارگان را نمیمن

که متغیرهاي ابزاري استفاده شده در مدل برآوردي معتبر هستند، زیـرا فـرض صـفر آزمـون     

سارگان بر معتبر بودن ابزارها داللت دارد. همچنین فرضیه صفر آزمـون همبسـتگی سـریالی    

طا در رگرسیون تفاضـلی مرتبـه اول همبسـتگی سـریالی مرتبـه دوم را      که در آن جمالت خ

همبسـتگی از  د دیگر، در مدل بـرآوردي خـو   به عبارتتوان رد کرد.   دهند را نمی  نشان نمی

  درجه یک و دو وجود ندارد.

دهنده کشش هسـتند. بـر   با توجه به لگاریتمی بودن مدل، تمامی ضرایب برآوردي نشان

دهد که کشـش رشـد اقتصـادي نسـبت بـه شهرنشـینی       ) نشان می4جدول (این اساس، نتایج 

اســت، یعنــی بـا افــزایش یــک درصــدي جمعیـت شــهري و تجمیــع از رشــد    -018/0برابـر  

شــود. عالمـت منفـی ضـریب متغیــر    درصـد کاسـته مـی    01/0اي بـه میــزان  اقتصـادي منطقـه  

یـران بخـش کشـاورزي    هـاي ا تواند ناشی از این باشد کـه در اکثریـت اسـتان   شهرنشینی می

شـود.  بخش مولد در اقتصـاد بـوده و بـا گسـترش شهرنشـینی از رشـد اقتصـادي کاسـته مـی         
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هـاي الزم در شـهرها و   همچنین نرخ شهرنشینی بدون توجه به روند فراهم کردن زیرساخت

افزایش تخصص نیروي کار مهاجر، افـزایش یافتـه اسـت و بخـش کشـاورزي و دامپـروري       

امر موجـب شـده اسـت کـه شهرنشـینی نـه تنهـا رشـد اقتصـادي را           تضعیف شده است. این

افزایش نداده اسـت، بلکـه موجبـات کـاهش رشـد اقتصـادي را فـراهم آورده اسـت، زیـرا          

مشارکت اقتصاد نیروي کار کاهش یافته است. این مساله با توجه به بررسـی آمـار بیکـاري    

-د. چنانچه آمار و ارقام نشـان مـی  شو هاي اخیر تایید میهاي ایران طی سالشهرها در استان

دهند که بیکاري در شـهرها در حـال افـزایش بـوده اسـت. ایـن اثرگـذاري منفـی بـر رشـد           

) و مقصـودپور  1393اي با نتایج مطالعات پیشـین ماننـد سـامتی و همکـاران (    اقتصادي منطقه

و  گذاري مسـتقیم خـارجی بـر رشـد اقتصـادي تـاثیر مثبـت        ) سازگاري دارد. سرمایه1395(

اسـت. بـا افـزایش     002/0برابر  FDIداري داشته است. کشش رشد اقتصادي نسبت به معنی

افـزایش   هـا  کارخانـه گذاري مستقیم خارجی و ورود سرمایه به استان و منطقه تعـداد  سرمایه

شود که این خود یافته و بسترهاي اقتصادي براي تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ایجاد می

شـود. ایـن نتیجـه بـا نتـایج اکثریـت        فتن اقتصاد و افزایش رشد اقتصـادي مـی  سبب رونق گر

سـازگار   )1393( ينگهـدار و ) 2017و وانـگ (  یگوچمطالعات پیشین انجام شده ماننـد تـا  

توان اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی بـه شـکل    است. یکی از دالیل این تاثیر مثبت را می

هـا دانسـت   اي با تکنولوژي پیشرفته به استان اي سرمایهانتقال فناوري از طریق واردات کااله

اي بـا دانـش    هاي موجود در اقتصاد سازگار است. با واردات کاالهـاي سـرمایه   که با تئوري

سطح دانش فنی خـود   تر عیسرتوانند  ها و بومی کردن آن می فنی پیشرفته و تحقیق روي آن

 را ارتقا دهند.

داري بـر  دهد موجـودي سـرمایه تـاثیر مثبـت و معنـی     ) نشان می4همچنین نتایج جدول (

اي سـرمایه  هـاي دارایـی  تملک رشد اقتصادي دارد، یعنی با افزایش یک درصدي اعتبارات

یابـد. ایـن نتیجـه نیـز بـا      اي افـزایش مـی   درصد رشـد اقتصـادي منطقـه    049/0استان به میزان 

ن کشـش رشـد اقتصـادي    هاي اقتصادي و اکثر مطالعات قبلی سازگار اسـت. همچنـی  تئوري

دار بـوده کـه مثبـت و از لحـاظ آمـاري معنـی       04/0ها نسبت بـه سـرمایه انسـانی برابـر     استان

دهد سرمایه انسانی تقریبـا بـه انـدازه سـرمایه فیزیکـی      ارزیابی شده است. این نتیجه نشان می

داشـت   توان اظهاراي دارد به طوري که میاي در رشد اقتصادي منطقهنقش مثبت و سازنده

وري افـزایش یافتـه و موجـب تولیـد کـاال و      با افزایش و بهبود کیفیـت نیـروي انسـانی بهـره    
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افزایش سرمایه انسـانی  شود.  اي موجود و در دسترس میخدمات بیشتر با همان منابع سرمایه

سازد و بسترهاي الزم براي قدرت و ظرفیت جذب فناوري جدید و کاربرد آن را محقق می

گذاري در سرمایه انسـانی و افـزایش   کند. سرمایهناوري وارداتی را نیز فراهم میاستفاده از ف

بـرداري بهتـر از سـرمایه فیزیکـی شـده و      گذاري منطقه، سبب بهـره سهم آن در کل سرمایه

شود. اگر یادگیري و سرریزهاي دانش مهم باشـند،   بنابراین موجب رشد اقتصادي منطقه می

هارت باال در یک ناحیه جغرافیایی ثابت به ابداعات بیشـتر منجـر   افزایش ارتباطات افراد با م

وري را نسبت به نواحی با چگالی باال و سـطح مهـارت پـایین بیشـتر افـزایش      شود و بهرهمی

هـا را  ارتبـاط متقابـل آن   ،دهد. مجاورت فیزیکی افراد با سطح بـاالیی از سـرمایه انسـانی   می

خـود سـرریزهاي الزم بـراي ابـداعات را تسـهیل       ه نوبهکند. این ارتباطات متقابل بممکن می

شود که یک فرد خـالق، تخصـص و مهـارت خـود را بـا      ابداعات زمانی ایجاد می .کندمی

آمـوزد، ترکیـب کنـد. سـرریزهاي خـالق در      مشاهدات و دانشی که از طریق سـرریزها مـی  

ایر نتـایج مقالـه نشـان داد    س شوند.تعامالت چهره به چهره و ارتباط بین افراد ایجاد می هنتیج

دیگر، انـدازه دولـت    عبارت هاي جاري دولت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد. بهکه هزینه

هاي ایران نسـبت  تاثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد به طوري که کشش رشد اقتصادي استان

تواند و می است. دولت نقش سازنده در اقتصاد دارد 009/0هاي جاري دولت برابر به هزینه

  هاي مختلف اقتصاد شود. اي خود موجب رونق دادن به بخشي بودجهها استیس با

   

  هاي سیاستیگیري و توصیهنتیجه -6

گذاري مستقیم خـارجی و نـرخ شهرنشـینی بـر     هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه

راي بررسـی ایـن   بـ  بوده است. 1385-1394هاي ایران طی دوره زمانی رشد اقتصادي استان

هاي پانـل و  طورکلی از روش داده استان ایران استفاده شد. همچنین به 30هاي مساله از داده

اي و تحت تاثیر قرار گـرفتن رشـد اقتصـادي از    به دلیل پویا بودن مدل رشد اقتصادي منطقه

ــه  ــه ( طــور خــاص از روش گشــتاورهاي تعمــیم  مقــادیر گذشــته خــود ب ــراي GMMیافت ) ب

  حلیل مدل تحقیق و برآورد مدل استفاده شد. وت تجزیه

  صورت زیر بود: طورکلی و خالصه به نتایج تحقیق به

کـه تئـوري    هرچنـد دار دارد هاي ایران تاثیر منفی و معنیشهرنشینی بر رشد اقتصادي استان

دار نرخ شهرنشینی بـر رشـد اقتصـادي هسـتند.     و مطالعات پیشین نشاندهنده اثر مثبت و معنی
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تـوان  تیجه با ویژگی ساختاري اکثر استان هاي ایران سازگار بوده است. بنـابراین،  مـی  این ن

ي الزم و نبود مشاغل اقتصادي متناسب بـا نیـروي   ها رساختیزگفت با توجه به عدم وجود 

کار غیرماهر که از روستا به شهرها مهاجرت کرده (که این خـود موجـب افـزایش بیکـاري     

آید. بـه عبـارت دیگـر، بـا افـزایش نـرخ شهرنشـینی،        قی به نظر میدر شهرها) این نتیجه منط

طور کامل بـراي ایـن دسـته از جامعـه ایجـاد       یعنی مهاجرت به شهرها به همان تعداد شغل به

نشده اسـت و یـا اگـر شـغلی وجـود دارد، نیازمنـد دارا بـودن تخصـص اسـت. همچنـین بـا            

شـود)  یشـتر در روسـتاها انجـام مـی    افزایش شهرنشینی تولیدات کشاورزي و دامداري (کـه ب 

شـود. همـانطور   یابد و این خود موجب کاهش درآمد سرانه و رشد اقتصادي میکاهش می

هاي تحقیق بیان گردید این نتیجـه بـا برخـی مطالعـات پیشـین هـم راسـتا        که در قسمت یافته

 اختارسـ  راتییـ تغ انیم یمنظم و آرام يسازگار داد، رخ شرفتهیپ يکشورها در است. آنچه

 و گذاشـت  یمـ  شینمـا  بـه  را یرسـاخت یزو  يانرژ منابع در یدگرگون با يشهر نظام ییفضا

موجـب رشـد و توسـعه اقتصـادي      شرفتهیپ يکشورها در نشینیشهر تجمیع و سبب نیهم به

  اي شده است.منطقه

داري بـوده  هاي ایـران، مثبـت و معنـی   گذاري خارجی بر رشد اقتصادي استاناثر سرمایه

-در مبـانی تئـوري   با تئوري موجود در این زمینه و مطالعات پیشین هم راستا است. است که

در  يا کننـده  نیـی تع عنوان یک عامـل مهـم و بنیـادي نقشـی     گذاري بههاي اقتصادي، سرمایه

هاي داخلـی و  از طریق گسترش رقابت بین بنگاه FDIهمچنین افزایش رشد اقتصادي دارد. 

هـاي داخلـی انگیـزه بیشـتري      کند، یعنی بنگـاه  ها کمک می نگاهوري ب خارجی به بهبود بهره

هـا از  ، هر چه استانافزون بر این .براي ارتقاي کارایی خود براي بقا در بازار خواهند داشت

آنـان افـزایش یابـد، تـاثیر      FDIمند باشـند و جـذب    نیروي کار متخصص و ماهر بیشتر بهره

سـایر نتـایج تحقیـق حـاکی از      .ي خواهد داشتبر رشد اقتصادي افزایش بیشتر FDIدرجه 

دار شاخص سرمایه انسانی و شاخص سرمایه فیزیکـی بـر رشـد اقتصـادي     تاثیر مثبت و معنی

گـذاري در منـابع   هاي رشد سازگار است. این نتایج بیانگر آن است سـرمایه  بوده که با مدل

ي آن، هـا  تیـ قابلزایش ي نیـروي کـار و افـ   ها تخصصو  ها مهارتسطح  باال بردنانسانی با 

ي مـادي را  هـا  هیسرماموجب ارتقاي کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از  تواند یم

باال برد. نیروي کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد 

بـه   انـد تو یمـ (سـرمایه انسـانی)    آموختـه  دانشدهد. نیروي کار  مبتنی بر دانش را تشکیل می
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کننـده داشـته باشـد. آن دسـته از      ریز و هـدایت  بهبود کیفیت کاال کمک کند و نقش برنامه

نیروي کاري که از سطح دانش و آموزش بیشتري برخوردار باشـد، قـادر اسـت در چرخـه     

تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید، توسعه تجارت 

  ادي باالتر شود. و رسیدن به رشد اقتص

اي ) بـر رشـد اقتصـادي منطقـه    GDPهمچنین اثر اندازه دولت (نسبت مخارج جاري بـه  

هـاي مهـم اقتصـادي در هـر     از بخـش  یکـ یدولـت  دار ارزیابی شده اسـت.  نیز مثبت و معنی

 ديیـ تول هـاي نـه یاقتصـاد در زم در اش نندهک تیهدا نقش که در کنار رودیشمار م هب منطقه

و  یبخـش خصوصـ   دیـ بـر تول  توانـد یدولت م هايتیفعال کند. می فایاي را اهنقش عمد زین

دهـد ایـن   . امـا چنانچـه نتـایج نشـان مـی     اثرات مثبت داشته باشد اقتصاد، کل دیتول تیدرنها

از  شیبـ  شیافـزا هاي دولـت بسـیار نـاچیز اسـت. بنـابراین،      اثرگذاري در مقابل میزان هزینه

و در  یبخـش خصوصـ   گـذاري هیسرما بر تواندیم زیتصاد نو دخالت آن در اق دولت اندازه

هـاي  . طبـق تئـوري  داشـته باشـد   یمنفـ  اثـر  جبـري ی نیجانش قیکل اقتصاد از طر دیتول جهینت

اقتصادي دخالت بیش از انـدازه دولـت کـارایی الزم را نداشـته و در نهایـت ممکـن اسـت        

 موجب کاهش رشد نیز شود.

که در هر شود پیشنهاد میهاي ایران، د اقتصادي استانبر رش FDIبا توجه به تاثیر مثبت 

گـذاري مسـتقیم    ثبت ورود و خروج سـرمایه  تشکیل شود که عالوه بریک کارگروه  استان

جـذب   يها نهیتا زم در استان بپردازد يگذارهیسرما يهافرصتبه بررسی و معرفی خارجی 

  . دکنخود فراهم  استانگذاران بالقوه خارجی را در  سرمایه

گذاري مستقیم خارجی در رشـد و   با توجه به نتایج تحقیق و در نظر گرفتن نقش سرمایه

همچنین با در نظر گرفتن تجربه کشورهاي موفـق در امـر توسـعه،     ايمنطقهتوسعه اقتصادي 

در هـر اسـتان ایجـاد شـود و      يگـذار هیمرکـز خـدمات سـرما   کـه   کنـد  ضرورت ایجاب می

هـاي   بت به تهیه قوانین جدید و اجراي آن در جامعه در بخـش نس ،استانمسئوالن محترم هر 

و بـا رفــع موانـع جــذب    کــردهاقـدام   ...اقتصـادي دیگـر همچــون ارتباطـات، تولیــد بـرق و    

بـراي ورود  را امنیتـی   و بسترهاي الزم اقتصـادي، اجتمـاعی   ،گذاري مستقیم خارجی سرمایه

 .کنندخود فراهم  استانگذاران خارجی در  سرمایه

شود که از روند رو به رشد وجه به تاثیر منفی شهرنشینی بر رشد اقتصادي پیشنهاد میبا ت

هاي ایران کاسـته شـود. بـراي ایـن منظـور بایـد دولـت امکانـات و         نرخ شهرنشینی در استان
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هاي الزم براي اشتغال و رفاه مردم را در روستاها فـراهم آورده و موجـب رونـق     زیرساخت

گیـري سیاسـتی   ها، یعنی بخش کشـاورزي شـود. جهـت   در استان گرفتن بخش مولد اقتصاد

هـاي   گران اقتصـادي روشـن باشـد. بنـابراین، در تـدوین برنامـه      دولت باید براي عموم کنش

اي  رویـه  صـورت بـی   توسعه دولت باید مشکالت اساسی را در اولویت قرار دهد. شـهرها بـه  

دل نیسـت، تـراکم و تمرکـز شـهري     کنند، توزیع شهرها در هیچ اسـتانی متعـا   دارند رشد می

گیر بسیاري از کالن شهرها نظیر تهران، اصفهان، تبریـز و مشـهد کـه نخسـت شـهر در      دامن

صورت قهقرایی بزرگ شده است. بنابراین، دولت باید مسـائلی از ایـن دسـت را از     ها به آن

 ها راه و چاره اساسی بیندیشد. نظر دور ندارد و براي آن

سـرمایه انسـانی تـاثیر مثبـت بـر رشـد اقتصـادي اسـتانی دارد، پیشـنهاد          با توجه به اینکـه  

شود، این موضوع توجه هر چه بیشتر مسئوالن کشور را به اهمیت و نقش سرمایه انسـانی   می

ریزي بـراي گسـترش آن جلـب کنـد. بـراي دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادي افـزون بـر             و برنامه

در سرمایه انسانی نیز مورد نیـاز اسـت، زیـرا     گذاريگذاري در سرمایه مادي، سرمایه سرمایه

تواند با باال بردن سطح مهارت و تخصص نیروي کار و گذاري در سرمایه انسانی میسرمایه

هـاي آن، موجـب ارتقـاي کیفیـت تولیـد و بـاال بـردن        کارآمد کردن آن و افـزایش قابلیـت  

  .شود ها هاي مادي و به کارگیري بهینه آنکارایی استفاده از سرمایه

 

  



  1397، زمستان 71شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 256

 

 

  منابع  

 الف) فارسی

بررسی تـاثیر سـرمایه انسـانی بـر     «)، 1392زاده و فریده باقري ( آقایی، مجید، مهدیه رضاقلی

، 9، دوره ریـزي در آمـوزش عـالی    پژوهش و برنامه ،»هاي ایران رشد اقتصادي در استان

 . 44-21، صص 1شماره 

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر     یهتـاثیر سـرما  «)، 1385حسینی، سید صفدر و مرتضی موالیی (

 .57-79، صص 21، شماره 6، دوره پژوهشنامه اقتصادي، »رشد اقتصادي در ایران

کننـده رشـد    وتحلیـل عوامـل تعیـین    تجزیـه «)، 1382درگاهی، حسـن و امـراهللا قـدیري (   

، شماره پژوهشنامه بازرگانی، »زا) اقتصادي ایران (با مروري بر الگوهاي رشد درون

 .1- 33، صص 26

، »رانیاي در افاصله اقتصادي و رشد منطقه«)، 1394دهقان شبانی، زهرا و نعمت اله اکبري (

 .203-222، صص 2، شماره 15، دوره هاي اقتصاديپژوهش

تحلیـل تـاثیر سـرریزهاي بـین اسـتانی سـرمایه       «)، 1396دهقان شبانی، زهرا و روح الـه شـهنازي (  

 .89- 115، صص 1، شماره 52، دوره اقتصادي تحقیقات، »انسانی بر رشد اقتصادي در ایران

 يا بـر رشـد منطقـه    یصـنعت  يهـا  تیـ فعال عیـ تجم ریتـاث  لیـ تحل«)، 1391دهقان شبانی، زهرا (

 .23-55، صص 8، شماره 2، دوره تحقیقات مدلسازي اقتصادي، »رانیاقتصاد در ا

جمـع  هـاي ت  اثـرات صـرفه  «)، 1393آبـادي و همـایون رنجبـر (    سامتی، مرتضی، مهـدي فـتح  

سـازي   فصلنامه مـدل ، »صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادي: شواهدي از بازارهاي ایران

 .17-36، صص 27، شماره 8، سال اقتصادي

زا (مطالعـه   موجودي سرمایه بخش خصوصـی و رشـد درون  «)، 1381آبادي، ابوالفضل ( شاه

 .101-122، صص 31، شماره 8، دوره نامه مفید، »موردي ایران)

تــا  1379( رانیـ در ا يو رشـد کـالن اقتصـاد    يا تمرکـز منطقـه  «)، 1393یکائیـل ( عظیمـی، م 

 .1-29، صص 7، شماره 20، دوره اياقتصاد و توسعه منطقه، »)1388

 ، مشهد: نشرنیکا.پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهري). 1383عظیمی، ناصر (

اري مسـتقیم خـارجی بـر    گـذ  بررسی تاثیر سـرمایه «)، 1391نژاد ( غفاري، فرهاد و الهام نیک

، شـماره  6، دوره فصلنامه علوم اقتصـادي ، »رشد اقتصادي برخی از کشورهاي منطقه منا

  .147-172، صص 20



 257... گذا ري مستقیم خارجی و بررسی تاثیر همزمان سرمایه

 
 

 

 

 

بررسـی رابطـه بـین تجمیـع و رشـد      «)، 1391فرهمند، شـکوفه و فروزنـده السـادات بـدري (    

راه فصـلنامه تحقیقـات اقتصـادي    ، »اقیانوسـیه -اقتصادي در منتخبـی از کشـورهاي آسـیا   

  .19-34، صص اندیشه

چگـونگی توزیـع   «)، 1388فرهودي، رحمـت ااهللا، سـعید زنگنـه شـهرکی و رامـین سـاعد (      

هـاي  مجله پـژوهش ، »1385تا  1335هاي فضایی جمعیت در نظام شهري ایران طی سال

 .68-55، صص68، شماره جغرافیایی انسانی

بر رشـد   یرشد مخارج دولت ریثات«)، 1389مجدزاده طباطبایی، شراره و فاطمه نعمت اللهی (

، 17، دوره هـاي اقتصـادي  هـا و سیاسـت  پژوهش، »رانیاقتصاد ا يمطالعه مورد ياقتصاد

 .25-44، صص 53شماره 

: رانیـ ا يبـر رشـد اقتصـاد    تیـ نـاهمگون جمع  عیتوز ریثتا«)، 1395مقصودپور، محمدعلی (

هـاي رشـد و   پـژوهش ، »1355-1393 يها در سال رانیا يها مراکز استان يمطالعه مورد

 .79-103، صص 24، شماره 6، دوره توسعه اقتصادي

، »گـذاري خـارجی در رشـد اقتصـادي     تحلیلی بر نقش سـرمایه «)، 1383مهدوي، ابولقاسم (

 .181-208، صص 3، شماره 39، دوره تحقیقات اقتصادي

 ادياقتصـ  رشـد  بـر  دانـش  ثیرتـا  بررسـی «)، 1394علی اصغر بانوئی ( اهللا و میرزایی ، حجت

 .83-110، صص 58، شماره 15، دوره پژوهشنامه اقتصادي ،»ایران هاي استان

گـذاري مسـتقیم    نقـش سـرمایه انسـانی در اثـر بخشـی سـرمایه      «)، 1393نگهداري، ابـراهیم ( 

هـاي   سیاسـت ، »خارجی بر رشد اقتصادي در مجموعـه کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس     

 .67-75، صص 5، شماره 2، دوره راهبردي و کالن

  

  انگلیسی -ب

Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., and Sayek, S. (2004), “FDI 
and  Economic  Growth:  The  Role  of  Local  Financial  Markets”, 
Journal of international Economics, 64(1), 89-112. 

Arellano, M.,  and  Bond,  S.  (1991),  “Some  Tests of  Specification  for 
Panel  Data:  Monte  Carlo  Evidence  and  an  Application  to 
Employment  Equations”,  The review of Economic studies,  58(2), 
277-297. 

Arellano,  M.,  and  Bover,  O.  (1995),  “Another  Look  at  the 
Instrumental  Variable  Estimation  of  Error-components  Models”, 
Journal of Econometrics, 68(1), 29-51. 



  1397، زمستان 71شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 258

 

 

Arouri,  M.  E.  H.,  Youssef,  A.  B.,  Nguyen-Viet,  C.,  and  Soucat,  A. 
(2014), “Effects of Urbanization on Economic Growth and Human 
Capital Formation in Africa”. 

Arthur, W. B. (1994), Increasing Returns and Path Dependence in the 
Economy, University of Michigan Press. 

Azman-Saini,  W.  N.  W.,  Baharumshah,  A.  Z.,  and  Law,  S.  H. 
(2010),  “Foreign  Direct  Investment,  Economic  Freedom  and 
Economic  Growth:  International  Evidence”,  Economic 
Modelling, 27(5), 1079-1089. 

Balasubramanyam,  V.  N.,  Salisu,  M.,  and  Sapsford,  D.  (1996), 
“Foreign  Direct  Investment  and  Growth  in  EP  and  IS  Countries”, 
The Economic journal, 92-105. 

Baldwin,  R.  and  Forslid,  R.  (2003),  “The  Core-periphery  Model  and 
Endogenous  Growth:  Stabilizing  and  Destabilizing  Integration”, 
Economica, 67:307-324. 

Baltagi, B. H., Bratberg, E., and Holmås, T. H. (2005), “A Panel Data 
Study  of  Physicians'  Labor  Supply:  The  Case  of  Norway”,  Health 
Economics, 14(10), 1035-1045. 

Barro,  R.  J.  (1998),  Human  Capital  and  Growth  in  Cross-country 
Regressions, Harvard University. 

Barro,  R.  J.,  and  Lee,  J.  W.  (1996),  “International  Measures  of 
Schooling  years  and  Schooling  Quality.  The American Economic 
Review, 86(2), 218-223. 

Blomstrom,  M.,  and  Kokko,  A.  (2003),  Human  Capital  and  Inward 
FDI. 

Fujita,  Masahisa  and  Jacques-François  Thisse.  (2002),  Economics  of 
Agglomeration:  Cities,  Industrial  Location,  and  Regional  Growth, 
Cambridge University Press. 

García,  F.,  Jin,  B.,  and  Salomon,  R.  (2013),  “Does  Inward  Foreign 
Direct  Investment  Improve  the  Innovative  Performance  of  Local 
Firms?”, Research Policy, 42(1), 231-244. 

Godo,  Y.,  and  Hayami,  Y.  (1999),  Accumulation of Education in 
Modern Economic Growth: A Comparison of Japan with the 
United States, 1888-1995 (No. 4), ADBI Research Paper Series. 

Grossman, G. M., and Helpman, E. (1993), Innovation and Growth in 
the global Economy. MIT press. 

Gunby,  P.,  Jin,  Y.,  and  Reed,  W.  R.  (2017),  Did  FDI  Really  Cause 
Chinese  Economic  Growth?  A  Meta-Analysis,  World 
Development, 90, 242-255. 

Hallward-Driemeier,  M.  (2003),  Do Bilateral Investment Treaties 
Attract FDI?: Only a Bit... and They Could Bite,  World  Bank, 
Development Research Group, Investment Climate. 



 259... گذا ري مستقیم خارجی و بررسی تاثیر همزمان سرمایه

 
 

 

 

 

Henderson,  J.  V.,  (2003),  Evidence  on  the  Political  Economy  of  the 
Urbanization Process, Brown University Mimeo. 

Higon,  D.  A.,  and  Sena,  V.  (2006),  Productivity, Spillovers and 
Human Capital: An Analysis for British Establishments Using the 
ARD Dataset, DTI. 

Hohenberg,  P.  M.,  (2004),  The Historical Geography of European 
Cities: An Interpretative Essay, in: Henderson, J. V and J. F. Thisse 
(eds.),  Handbook  of  Regional  and  Urban  Economics,  Volume  4: 
Cities and Geography, Elsevier North- Holland. 

Lee, J. W. (2013), “The Contribution of Foreign Direct Investment  to 
clean  Energy  use,  Carbon  Emissions  and  Economic  Growth”, 
Energy Policy, 55, 483-489. 

Lheem,  H.  G.,  and  Guo,  S.  (2004),  “Political  Economy  of  FDI  and 
Economic  Growth  in  China:  A  Longitudinal  test  at  Provincial 
Level”, Journal of Chinese political science, 9(1), 43-62. 

Lipsey,  R.  E.  (2004),  “Home-and  Host-country  Effects  of  Foreign 
Direct  Investment”,  In  Challenges to globalization: Analyzing the 
Economics (pp. 333-382), University of Chicago Press. 

Martin,  P.  and  Ottaviano.  (2001),  “Growth  and  Agglomeration”, 
International Economic Review, 42: 947–968. 

Martin, R., Finglaton, B and Garretsen,  (2009), Analysis of the Main 
Factors of Regional Growth: An in-depth Study of the best and 
Worst Performing European Regions, Cambridge Econometrics 

Mills,  E.  S.  (1987),  “Has  the  United  States  Overinvested  in 
Housing?”, Real Estate Economics, 15(1), 601-616. 

Pegkas,  P.  (2015),  “The  Impact  of  FDI  on  Economic  Growth  in 
Eurozone  Countries”,  The Journal of Economic Asymmetries, 
12(2), 124-132. 

Pelinescu,  E.  (2015),  “The  Impact  of  Human  Capital  on  Economic 
Growth”, Procedia Economics and Finance, 22, 184-190. 

Poelhekke, S., and Van der Ploeg, R. (2008), Growth, Foreign Direct 
Investment and urban Concentrations: Unbundling Spatial Lags. 

Pumina,  G.  (2003),  “Towards  a  Seascape  Typology.  I.  Zipf  Versus 
Pareto Laws”, Journal of Marine Systems, Article in press Review 
of Economics and Statistics, 39: 312-320. 

Romer,  D.  (2016),  MacroEconomic Theory,  University  of  California, 
Berkeley. 

Romer,  P.  M.  (1986),  “Increasing  Returns  and  Long-run  Growth”, 
Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037. 

Romer, Paul M.  (1990), “Endogenous Technical Change”, Journal of 
Political Economy, vol. 98, No. 5, pp. 71-103. 



  1397، زمستان 71شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 260

 

 

Russ,  K.  N.  (2007),  “The  Endogeneity  of  the  Exchange  Rate  as  a 
Determinant  of  FDI:  A  Model  of  Entry  and  Multinational  Firms”, 
Journal of International Economics, 71(2), 344-372. 

Shen,  Y.,  and  Liu,  H.  (2004),  “Relationship  Between  Real  Estate 
Development  Investment  and  GDP  in  China”,  Journal Tsinghua 
University, 44(9), 1205-1208. 

Solow,  R.  (1957),  Technical  Change  and  the  Aggregate  Production 
Function. 

Taguchi,  H.,  and  Wang,  Y.  (2017),  The  Effect  of  Inward  Foreign 
Direct  Investment  on  Economic  Growth:  The  Case  of  Chinese 
Provinces. 

Tang, Z. J., Xu, H. J., and Ba, S. S. (2010), “Impact of the Real Estate 
Fluctuations  on  China’s  Macro  Economics”,  Statistical Research, 
2, 15-22. 

Turin,  D.  A.  (1969),  The Construction Industry: Its Economic 
Significance and Its Role in Development. Tables, Graphs, and 
Appendices, University College Environmental Research Group. 

Wells, J. (1985), “The Role of Construction in Economic Growth and 
Development”, Habitat International, 9(1), 55-70. 

Wigren,  R.,  and  Wilhelmsson,  M.  (2007),  “Construction  Investments 
and  Economic  Growth  in  Western  Europe”,  Journal of Policy 
Modeling, 29(3), 439-451. 

Zhu, H., Duan, L., Guo, Y., and Yu, K.  (2016), “The Effects of FDI, 
Economic Growth  and Energy  Consumption on  Carbon  Emissions 
in  ASEAN-5:  Evidence  from  Panel  Quantile  Regression”, 
Economic Modelling, 58, 237-248. 


