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چکیده
یکی از اجزای بسیار مهم تأمین منابع در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد اقتصادی  1درصدی ساالنه است که بخش عمده آن
بایستی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد .اطالع از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی عالوه بر تخصیص بهینه
منابع در جهت جذب ،دولت را در انجام برنامهریزیهای مالی کمک می کند .در این پژوهش ،با هدف دستیابی به پیشبینی دقیقتر
میزان جذب سرمایه گذاری از روش تحلیل طیف منفرد )SSA( 6به عنوان یک روش احتمالی ناپارامتریک استفاده میشود .نخست
با آمارهای زمانی موجود در بخش سرمایه گذاری به بررسی عوامل و ساختار سرمایهگذاری بر اساس معیارهای محیط کسب و کار
پرداخته شد .سپس با روش تحلیل طیف منفرد به ماهیت پیشبینی سرمایهگذاری کوتاه مدت و با هدف برنامهریزی برای سنوات آتی
در حوزه سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مقدار سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان مربوط به سال  6919برابر با 78913371
هزاردالر بوده است که در سالهای بعد با توجه به بهبود فضای کسب و کار به دلیل تحریمهای ظالمانه میزان سرمایه گذاری خارجی
از مبادی رسمی کاهش یافت این در حالی است که پیشبینی روند سرمایهگذاری طی سال های  6931-6766روند صعودی در
استان را نشان میدهد.
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 .0مقدمه
پیش بینی اقتصادی ،فرآیند انجام پیش نگری از کل اقتصاد یا بخشی از آن است؛ که ممکن است با جزییات کامل و یا
خیلی کلی باشد .در هر حال این گونه پیشبینیها ،رفتار آتی و مورد انتظار کل یا بخشی از اقتصاد را توصیف کرده و
کمکی برای انجام برنامه ریزی محسوب می شود .از آنجاییکه در عصر حاضر با توجه به ساختار اقتصادی حاکم ،دولت ها
برای اداره مناطق تحت حاکمیت خود باید دارای درآمد پایدار از منابع مختلف باشند ،انجام پیش بینی درست برای توسعه
ملی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که می تواند کارایی فرآیند تصمیم گیری را بهبود بخشد.
سند چشم انداز  36ساله نظام با تاکید بر رشد روز افزون و مستمر اقتصادی ،رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه
آسیای جنوب غربی را به عنوان یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسالمی ایران مد نظر قرار داده است .با توجه به ساختار
اقتصادی و جایگاه فعلی ایران در سطح منطقه و پیشبینی رشد باالی اقتصادی برخی از کشورهای منطقه ،بمنظور رسیدن به
اولین جایگاه اقتصادی ،ساختار اقتصادی ایران نیاز است به سمت یک اقتصاد سالم کارآفرین با رشد متوسط تولید
ناخالص داخلی در دو دهه آینده در حرکت باشد(عسکری.)6933 ،
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3حکایت از رابطه دائم میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر ،به ویژه فرصتی برای نفوذ واقعی
بر اقدامات کشور میزبان توسط سرمایه گذار دارد که صندوق بین الملل پول 9چنین تعریف کرده است :سرمایه گذاری
مستقیم با هدف کسب منافع طوالنی مدت توسط یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معین صورت می
گیرد(.باکلی و همکاران.)3661،7
اقتصاددانان کالسیک معتقدند که تمرکز سرمایه بـه مثابـه کلیدی برای توسعه اقتصادی است و برای تمرکز سـرمایه نیـاز
یه پس انداز بیشتر وجود دارد .به عقیـده کالسـیک هـا انگیـزه سودجویی عامل اصلی سرمایه گذاری ها است و هر چه
نرخ سود باالتر باشد میزان تمرکز سرمایه و در نتیجه سود بیشتر خواهـد بود(قره باغیان .)6983 ،کنیز نیز معتقد بود که
سرمایه گذاری از پارامترهای اصلی تقاضای کل بوده و افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش تقاضای کل و افزایش
درآمد ملی می شود(تقوی .)6913،از آنجاییکه سرمایه گذاری خارجی در خالء انجام نمی شود و مستلزم فراهم بودن
محیط نهادی مناسب و امنیت بخش کسب و کار ،در کشورها است .محیط نهادی کسب و کار تعریف می شود که در
یک تعریف کلی محیط کسب و کار ،مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تاثیر می گذارد اما مدیر نمی تواند آن را
به سهولت تغییر دهد و با وجود اینکه تاثیر زیادی بر نتایج تالش بنگاه ها دارد ،خارج از تسلط و قدرت آنها است(شهنازی
و دهقانی شبانی .)6936 ،از سال  3669تاکنون بانک جهانی گزارشی تحت عنوان فضای کسب و کار منتشر می کند که
شاخص فضای کسب و کار در  66بخش شامل راه اندازی کسب و کار ،شرایط و مقررات کسب مجوز ،دسترسی به برق،
ثبت اموال ،دریافت اعتبار ،حمایت از سرمایه گذار ،پرداخت مالیات ،شاخص تجارت خارجی ،اجرای قراردادها و تعطیل
کردن کسب و کار طبقه بندی شده است .که در این طرح از عوامل موثر مورد مطالعه است.
بنابراین تغییرات و پیچیدگی های زیادی که در دهه اخیر در بسیاری از سیستم های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده است،
منجر به ایجاد عدم قطعیت و غیر قابل پیشبینی بودن رفتار آنها شده است بنابراین شناخت ،پیشبینی و کنترل رفتار این
پدیده ها ،درک رفتار گذشته آنها و چگونگی تغییرات این رفتارها در دوره های مختلف ضروری است(رجبی و
2 Foreign direct investment
3 International Monetary Fund
4 Buckley and et.al
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محمدی .)6936،نتیجه اینکه پیش بینی در بخش سرمایه گذاری اهمیت پیدا میکند زیرا زمانی که سطح درآمد واقعی
دولت ها پایین تر از سطحی باشد که در بودجه هایشان پیشبینی کرده اند ،متحمل فشارهای سیاسی ،اجتماعی گسترده
خواهند شد .که نتایج این پیشبینی غلط (غیر دقیق) در یک کسری بودجه یا اتالف فرصت به منظور تامین اعتبارات
عمرانی و اجرایی تجلی می یابد .چنانچه نقش کسری بودجه را به عنوان ابزار سیاست مالی انبساطی که دولت به منظور
رهایی از رکود به کار می گیرد نادیده بگیریم ،کسری بودجه دولت اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد .در این مقاله بعد از
بررسی مبانی نظری به روش شناسی پژوهش پرداخته میشود و در نهایت به نتیجه گیری موضوع پرداخته میشود.
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه گذاری خارجی به هر کشوری ،بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است از جمله این
نهادها ،فضای کسب و کار است فضای کسب و کار نامناسب عوامل محیطی و برون زا که بر عملکرد بنگاه تاثیر می
گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است را تشدید می کند که منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی می شود
به دلیل در این مقاله در بخش اول به مقاالت مربوط به بررسی محیط کسب و کار و در بخش دوم به مقاالت مربوط به
سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است.
 .0-2محیط کسب و کار
محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج
از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ بنابراین بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر
کشور به شمار میرود و عالوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد ،بهرهبرداری از
فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هر چه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد ،عملکرد اقتصاد آن
کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود .با این حال بهبود محیط کسبوکار ،نیازمند برنامهریزی و
سیاست گذاری مطلوب است ،که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط
کسب وکار هر کشور است.
بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار که در بهار  6931توسط مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق بازگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه شده است نتایج به صورت ذیل پایش گردیده است؛
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان  ،6938رقم شاخص کل) 1738 ،نمره بدترین
ارزیابی  66است( محاسبه شده همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این
پایش ،در اکثر استانها وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران مساعدتر شده است.
در زمستان  ،6938فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش ،سه مؤلفه:
• غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت،
• بی ثباتی سیاست ها ،قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار و
• دشواری تأمین مالی از بانکها
را نامناسب ترین و سه مؤلفه:
• محدودیت دسترسی به آب،
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• محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی ) برق ،گاز ،گازوییل و (...و
• محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور
نسبت به سایر مؤلفه های ارزیابی نموده اند.
بر اساس یافته های این طرح در زمستان  ،6938استان های سیستان و بلوچستان ،البرز و کردستان با امتیاز  1761به ترتیب
دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های گیالن ،آذربایجان غربی و زنجان با امتیاز  7718به ترتیب دارای
بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند که استان هرمزگان با امتیاز  1767در اواسط
جدول فضای کسب و کار قرار دارند(پایش محیط کسب و کار ایران.)6931،
 .2-2پیشینه تحقیق در حوزه سرمایه گذاری
در حوزه سرمایهگذاری مطالعات گسترده ای بر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری توسط اقتصاددانان انجام شده است
که از جمله می توان به مطالعات دجانکو ،گاسنر ،مک لیش ،رامالو و شلیفر ،)3666( 7باسی و هفکر ،)3668( 1مارکوسن و
ماسکوس )3666( 8و وادیل و نوگتون )3668( 1اشاره کردکه در این بین لوکاس 3در سال  6339اولین کسی است که
تالش کرد تاثیر محیط کسب و کار را بر سرمایهگذاری بررسی کند در سال  3669بیراکتار

66

در مقاله ای با عنوان سرمایه

گذاری مستقیم خارجی و شرایط سرمایه گذاری به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری خارجی و سهولت انجام کسب و
کار در کشورهای در حال توسعه طی سال های بحران جهانی پرداخت .نتایج حاکی از آن است که بهبود در شاخص
سهولت انجام کسب و کار باعث جذب بیشتر سرمایهگذاری می شود .در پژوهش های داخلی مقاله تحلیل تاثیر فضای
کسب و کار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب که توسط دهقانی و آفرینش
فر( )6939پرداخته شد که نتایج حاصل از آن نشان داد با بهبود ثبات سیاسی ،کنترل فساد ،جهانی شدن اقتصاد ،شروع
کسب و کار ،حمایت از سرمایه گذار ،الزام آورتر بودن قرار داد ها ،تعطیلی کسب و کار ،پرداخت مالیات و تولید
ناخالص داخلی ،سرمایه گذاری را افزایش مییابد .در پژوهشی از انصاری مهیاری و رئیسی در سال  6931بررسی
معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه
رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و
منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی ،انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است
و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول
زمان شده است .این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.
سعادت مهر در سال  6938در مقاله ای با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر سرمای هگذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر
نقش تحریم های اقتصادی پرداخته است که نتایج نشان داد که عالوه بر تحریم ها ،متغیرهای نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز
تأثیر منفی بر زیرساخت ها ،تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران دارند.
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 .9روششناسی پژوهش
شروع مدل  SSAرا با مقاالت منتشر شده توسط برومهد و گینگ در سال  6311می دانند .در سال  6338اولین
کتاب برای توضیح ابتدایی این روش به زبان روسی در دانشگاه سن پترزبورگ روسیه تالیف شده است و تمام مقاالت
آماری درباره این روش جمع آوری کرده است .در ادامه در سال  6333اولین سایت رسمی برای این روش اختصاص
یافت و پیشرفت های بدست امده در این روش به صورت انالین به نمایش گذاشته شد .در سال  ،3666اولین کتاب به زبان
انگلیسی برای این روش ارائه گردید.در اصل این روش از روش های ریاضی بوده است که به مرور زمان در مباحث
اقتصادی و مدیریتی تصری پیدا کرده است که بحث مختصری از روش شناسی  SSAبه صورت زیر است:
مرحله اول :تجزیه
گام اول :جاسازی کردن
جاسازی را می توان به عنوان نگاشتی در نظر گرفت که یکسری زمانی تک بعدی  )YT=(y1,ú, yTرا به سری چند
بعدی  X1,ú,XKبا بردارهای  Xi=(yi,ú, yi+L-1)`ϵRLکه در آن  K=T-L+1است ،انتقال می دهدXi .
بردارهای با وقفه  Lنامیده می شوند .تنها پارامتر جاسازی ،طول  Lکه یک عدد صحیح بین  LãT ä 3است ،می باشد.
نتیجه این مرحله ،ماتریس  X=[X1,ú,XK] =(xij)L.K=1است.
گام دوم :تجزیه مقدار منفرد()SVD
گام  ،SVDایجاد تجزیه مقدار منفرد از ماتریس و نشان دادن آن به عنوان مجموعی از ماتریس های متعامد(ماتریس
�
�1,ú ,
مربعی که درایه های آن اعداد حقیقی بوده و سطر ها و ستون ها بردارهای یکه باشند) مرتبه یک می شودL .
�) و  U1,ú,U Lسیستم متعامد یکه (که
مقادیر ویژه ماتریس  `XXبا کاهش مقدار مرتبه ( 1äúä� Lä0
( Ui,Uj)=0برای (i¯jویژگی تعامد) و � �Uiویژگی معیار یکه ) از بردار های ویژه ماتریس  `XXمرتبط با این
مقدار ویژه است )Ui,Uj( .محصول داخلی بردارهای  Ui,Ujمی باشد.و� �Uiحد وسط بردار  Uiاست.
� Vi=X`Ui/ôتعریف کنیم ،سپس SVD
�  )d=MAx(I,such thatاگر  Viرا صورت i
مجموعه(مرتبه i>0)=X
� )Xi=ôمی باشد .ماتریس
ماتریس را می توان نوشت( X=X1+ú+Xd :رابطه  )6که در آن i UiVi(i=1,ú,d
 Xiمرتبه اول دارند بنابراین ماتریس های ابتدایی هستند( Ui ،در ادبیات  SSAعامل تجربی توابع متعامد یا  EOFنامیده
شده اند) و ( Viاغلب اجزای اصلی نامیده شده اند) برای چپ و راست بردارهای ویژه ماتریس قرار گرفته اند .مجموعه
�) مقادیر منفرد ماتریس  Xو مجموعه
�امین سه جزئی ماتریس  Xنامیده شده استi(i=1,ú,d ô ،
( i,Ui,Vi) iô
 }�iطیف ماتریس  Xنامیده شده است .اگر همه مقادیر ویژه فراوانی  6دارند ،سپس بسط به طور منحصر بفرد تعریف
{ô
شده است.
(SVDرابطه )6بهینه به این معنی که در میان همه ماتریس های  )X(rاز مرتبه  ،r<dماتریس �X�2=èdi=1�i
بهترین برآورد را از ماتریس  Xفراهم می کند ،بطوری که� �)X- X(rمینیمم است .توجه داشته باشید که
� را به
�i/è di=1
�برای  i=1,ú,dمی باشد .بنابراین ما میتوانیم نسبت i
� X�2=èdi=1�iو i = 2� � Xi
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� مشخصه ای از برآورد بهینه
� i/èdi=1
عنوان معیاری از سهم ماتریس  Xiدر بسط  6در نظر بگیریم .در نتیجه i=èir
ماتریس توسط ماتریس های مرتبه  rمی باشد.
مرحله دوم :بازسازی
گام اول :گروه بندی
گام گروه بندی مربوط به تقسیم ماتریس های ابتدایی  Xiدر چندین گروه و جمع ماتریس ها در داخل هر گروه است.
اجازه دهید  }I={i1,ú,ipیک گروه از شاخص های  i1,ú,ipباشد .سپس ماتریس  XIمربوط به گروه  ، Iبه صورت
 XI=Xi1+ú+ XiPتعریف شده است .ریختن مجموعه ای از شاخص های  J=1,ú,dدر زیر مجموعه های
جداگانه  I1,ú,I mمتناظر است با( X=XI1+ú+XI m :رابطه  ،)3روش انتخاب مجموعه های  ،I1,ú,I mگروه
بندی سه جزئی نامگذاری شده است .برای گروه مشخص  Iسهم جزء  X1در بسط ( )6توسط سهم مقادیر ویژه مربوط
�iϵI
�i/èdi= 1
اندازه گیری شده استiè :
گام دوم :میانگین قطری
میانگین قطری ،هر ماتریس  Iرا به یک سری زمانی انتقال می دهد ،که یک جزء افزاینده سری  YTاولیه است .اگر Zij
یک جزء از ماتریس  Zبگیریم ،سپس Kامین جمله از نتایج سری به وسیله میانگین  Zijبدست آمده است بطوری که
 i+j=k+2می باشد .این روش میانگین قطری یا هنکل سازی ماتریس  Zنامیده می شود .نتیجه هنکل سازی یک ماتریس
 ،Zماتریس هنکل HZاست که ماتریس مربوط به سری بدست آمده از میانگین قطری است .توجه کنید که هنکل سازی
یک روش بهینه است به این معنا که ماتریس  Zدر میان تمام ماتریس های هنکل با اندازه یکسان می باشد .ماتریس هنکل،
سری را به طور منحصر به فرد توسط مقدار در قطرها به مقادیر در سری تعریف می کند .با بکارگیری روش هنکل سازی
در تمام اجزاء ماتریس ( ،)3بسط دیگری داریم( X=ẊI1+ú+ ẊIm :رابطه  ، )9که در آن  Ẋ=HXاین معادل است با
تجزیه سری اولیه  )YT=(y1,ú, yTبه مجموعی از  mسری( )yt=èk=1 ẏt (k :رابطه )7که در آنẏt (k) ) 7ú 7
 ) ẏ1 (k))= Ẏt (kمربوط به ماتریس  XIkاست.
 .0یافتههای پژوهش
اطالعات ثبت شده سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمک های فنی ایران از سال  6997تا
کنون مالک گزارش گیری و تحلیل های آماری آتی خواهند بود .در حال حاضر مراکز خدمات سرمایه گذاری در مراکز
استان ها به عنوان بازوی اجرایی سرمایه گذاری محسوب می شوند که اطالعات جامعی از سرماه گذاران داخلی و خارجی
و میزان آن دارند که در این راستا اطالعات و آمار استانی از این مراکز استخراج گردیده است .در این بین به دلیل
مشکالت تحریمی برخی از سرمایه گذاری ها به صورت غیر رسمی انجام شده است که در آمارهای مورد استفاده قرار
گرفته است .سری ورودی ساالنه سرمایه گذاری از سال  6997تا  6938در شکل( )6نمایش داده شده است .همانطور که
مشاهده می شود ،این سری دارای روند غیرخطی بوده و از سال  6913تا  6918جهش ملموس تری از سال های دیگر
داشته است بررسی تغییرات وضعیت اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی کشور نسبت سال های قبل و بعد از آن ممکن است ما
را در فهم علت این تفاوت ملموس در سطح ورودی یاری کند.
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شکل :0سری زمانی ورودی سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان

با انتخاب  Lبرابر میانه طول سری در شکل  ،3لگاریتم  39ویژه مقدار حاصل از ماتریس مسیر نشان داده شده است.

شکل :2لگاریتم ویژه مقدار های سری زمانی سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان

استفاده از ماتریس قدرمطلق مقادیر�-همبستگیها در تشخیص یک گروه بندی مناسب است .که در شکل 9مشاهده
میکنیم این مولفه تقریبا روند سری را بازسازی کرده است .در مقیاس 36درجهی خاکستری ،از سفید تا سیاه متناظر با
مقادیر قدرمطلق همبستگی ها از صفر تا یک نشان می دهد .با توجه به این شکل ،تقریبا از حول مولفه سوم به بعد،
همبستگی ها با خاکستری شدن شکل آشکار می شود .بنابراین ،با توجه به اینکه�-همبستگی میان مولفه های اول تا سوم
و سایر مولفه ها صفر است ،می توان این مولفه ها را در یک گروه و سایر مولفه ها را در گروه دیگر قرار داد .مولفه
نخست ،سهمی حدود 6171درصد از کل مولفه های اصلی را داشته و سهم مولفه های دوم تا ششم برابر ،66733 ،67713
 7779 ،1791 ،3777است .این در حالی است که مولفه ششم به بعد کامال متفاوت از یکدیگر بوده و سهم کمتری نیز از کل
تغییرات موجود را در برداشته و در نتیجه ،می توان آنها را جزو نوفه سری در نظر گرفت .از این رو می توان نتیجه گرفت
که استفاده از شش مولفه نخست این سری ،می تواند در تعیین الگوی کلی آن و بدون وارد کردن نوفه(رفتارهای نادوره
ای یک سامانه) به سری بازسازی شده موثر واقع شوند.

1
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شکل :9ماتریس�-همبستگی برای  1مولفه بازسازی شده سری زمانی
بنابراین ،با انتخاب ویژه ششگانه نخست به عنوان مولفه روند سری را بازسازی می کنیم .شکل  7سری بازسازی شده را
نمایش می دهد .همانطور که مشاهده می کنید ،تحلیل طیف تکین در مجموع در شناسایی جهت تغییرات سری موفق عمل
کرده و مقادیر سری بازسازی شده به مقادیر واقعی نزدیک هستند.

شکل  :7سری بازسازی شده سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان
در ادامه ،مقادیر ورودی سرمایه گذاری خارجی را برای یک افق سه ساله پیش بینی می کنیم .و فراوانی و تغییرپذیری
مداوم عامل های اثرگذار بر آنها ،پیش بینی افق های بلند مدت از اعتبار کمتری برخوردار خواهد بود که در جدول نتایج
آن امده است .الزم به ذکر است از آنجا که طول دورهی پیش بینی کوتاه است ،دقت پیش بینی را می توان با مشاهده
اختالف پیش بینی ها از مقادیر واقعی و بدون نیاز به ارائه معیارهایی همچون میانگین توان دوم خطا بررسی کرد.
 .5بحث و نتیجهگیری
آنچه در این مقاله به آن اشاره شد ،بررسی امکان و کیفیت بازسازی و در ادامه ،پیش بینی سری های سرمایه گذاری به
روش تحلیل طیف منفرد بود .بنابراین ارائه نکات زیر امری الزم به نظر می رسد .آنچه مسلم است ،تغییرپذیری شدید و
عدم پیروی از یک الگوی مشخص در دوره های مختلف در استان هرمزگان است که بخشی از آن را می توان به دلیل
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ماهیت ذاتی این داده ها و تاثیر پذیری شدید آنها از وضعیت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در جامعه و بخش دیگر را در
وجود خطا در ثبت اطالعات داده ها یافت .یکی از مهمترین و فراوان ترین اشتباه های کاربردی ،عدم ثبت اطالعات به
دلیل تحریم و ورود سرمایه از صرافی هایی است که مورد تایید بانک مرکزی نیست و ورود ماشین االت به صورت غیر
رسمی است تا سرمایه گذار یا فروشنده ماشین االت دچار مشکالت تحریمی نشود.
جدول  .0پیش بینی میزان سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان ارقام :هزار دالر

سال عملکرد

قطعی واقعی

پیش بینی SSA

6931

3136

1636

6938

97776

71336

6931

16776

6933

13166

6766

31666

در سال های قبل( دهه  16شمسی) عمده سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان در بخش نفت و گاز بوده است که در
سال های اخیر به سرمایه گذاری در بخش آب شیرین کن ها و گردشگری تسری پیدا کرده است که یکی از دالیل آن
تکمیل زیرساخت ها به شمار می رود .نهایتا می توان گفت سرمایهگذاری خارجی استان هرمزگان به طور متوسط در طی
سالهای مورد بررسی معادل 69،361هزار دالر میباشد .با رقم یاد شده این استان در بین سایر استانها توانسته رتبه  1را
در این شاخص به خود اختصاص دهد .که با توجه به استعداد استان می توان میزان سرمایه گذاری را افزایش داد .در بخش
پایانی پیشنهاد می گردد تاثیر شاخص ها کسب و کار در سرمایه گذاری خارجی بررسی گردد و بخش های قابلیت دار و
کم ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف ارائه شود.
 .6منابع و مآخذ
 .6سایت اطالع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 .3سایت اطالع رسانی مرکز آمار ایران
 .9مرتضی ،قره باغیان ( .)6986اقتصاد رشد و توسعه (جلد دوم) ،تهران ،نشر نی ،چاپ اول.
 .7مرتضی ،قره باغیان ( .)6983اقتصاد رشد و توسعه (جلد اول) ،تهران ،نشر نی ،چاپ دوم.
 .7مهدی ،تقوی ( .)6913علم اقتصاد اصول ،تهـران ،انتشـارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول.
 .1شاه آبادی ،ابوالفضل ،محمودی ،عبداله ( .)6917تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ،مقاله  ،7دوره  ،9شماره  ،7بهار و تابستان .33-633 ،6917
 .8کریمی هسینیحجه ،حسین ،آقایی ،کیومرث .)6917( ،تاثیر آزادسازی تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی ،مجله توسعه و سرمایه ،سال اول ،شماره.699-671 ،6
 .1طیبی ،سیدکمیل ،آذربایجانی ،کریم ،رفعت ،بتول .)6917( ،بررسی رابطه جریان تجاری و سرمایه گذاری
مستقیم خارجی ،نشریه تحقیقات اقتصادی ،شماره  ،16پاییز .666-636 ،11
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 .3کرمی ،افشین .)6918(.آسیب شناسی بازار سرمایه در ایـران و چالش های پیش رو ،مؤسسه تحقیقاتی تدبیر
اقتصادی ،شماره .61
 .66مهدی عادلی ،محمدحسین ،حسین زاده بحرینی ،محمدحسین ،جوادی ،افسانه .)6918( ،تاثیر حکمرانی خوب بر
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط ،مجله دانش و توسعه ،سال پانزدهم ،شماره
.17-663 ،37
 .66امینی ،علیرضا ،ریسمانچی ،همتی ،فرهادی کیا ،علیرضا ( .)6913تحلیل نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
ارتقای بهرهوری کل عوامل ؛ یک تحلیل دادههای تابلویی بین کشوری ،مقاله  ،9دوره  ،67شماره  ،79تابستان
 ،6913صفحه .77-16
 .63لشگری ،زهرا ،امام وردی ،قدرت اله ،حمزه ای ،الهام ( .)6936مطالعه تطبیقی جذب سرمایهگذاری خارجی در
تقویت بازار سرمایه کشورهای منتخب ،فصلنامه علوم اقتصاد ،مقاله  ،3دوره  ،1شماره  ،61بهار  ،6936صفحه
.33-73
 .69شهنازی ،روح اله ،دهقانی شبانی ،زهرا ( .)6936بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای
منتخب ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،شماره  ،73پاییز.617-616 ،
 .67هژبر کیانی ،کامبیز ،ناهیدی ،محمدرضا ( .)6936تاثیر بهره وری کار ،امنیت سرمایه گذاری ،نرخ ارز و شرایط
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Abstract
One of the most important components of the Sixth Development Plan is achieving 8% annual
economic growth, much of which must be achieved through attracting foreign investment. Knowing the
level of attraction of foreign investment, in addition to optimally allocating resources to attract, helps
the government in its financial planning. In this study, single spectral analysis (SSA) method is used as
a nonparametric probabilistic method in order to obtain more accurate prediction of investment
attraction. First, by analyzing the time statistics available in the investment sector, the nature and
structure of the investment based on the criteria of the business environment were examined. Then,
single spectrum analysis was performed while predicting foreign investment attraction.
The results of this study show that the highest amount of foreign investment in Hormozgan province in
2004 was 473892.8 thousand dollars which in the following years due to the improvement of business
environment due to cruel sanctions the amount of foreign investment from official sources decreased.
However, the forecast of the investment process during the years 1400-1388 shows the upward trend in
the province.
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