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 جی تاثیر مولفه های نهادی  بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خار

 

 مجید محبی  عباسعلی رضائی مهناز ربیعی

 

 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،گروه اقتصاد ، تهران .

 دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان .

 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،پردیس کیش.

 

یافته با جایگاه ، ایران را کشوری توسعه1414انداز جمهوری اسالمی در افق سند چشم چکیده :

ترین اهداف کالن اقتصادی یکی از مهمنخست اقتصادی در کشورهای منطقه تصویر کرده است.

کشورها، ایجاد شرایط الزم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر 

اشاره کرد. محیط نهادی ت اقتصادی وکیفیت توان به آزادی اقتصادی  ، امنیبر رشد اقتصادی می

از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، ، امنیت اقتصادی و کیفیت محیط نهادی  آزادی اقتصادی

توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد و امنیت حقوق مالکیت 

وری و استفاده کارآمد از این ها، انتقال فناگذاری، ارتقاء مهارتتواند سبب ترغیب سرمایهمی

کند. لذا هدف های مولد فراهم میها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیتگذاریسرمایه

تاثیر مولفه های نهادی من جمله آزادی اقتصادی ، امنیت اقتصادی  و شاخص مطالعه حاضر بررسی 

در کشورهای حوزه سند چشم حکمرانی خوب  بر میزان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی 

جهت دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی پایدار می باشد. برای  2114 -2114طی دوره انداز 

آزادی اقتصادی های پانل پویا، اثرات شاخص های برای داده GMMاین منظور، با استفاده از روش 

رمایه گذاری مستقیم خارجی ، امنیت اقتصادی ، حکمرانی خوب و شاخص توسعه انسانی بر حجم س

 مثبت اثر از حاکی مطالعه است. نتایج مورد آزمون قرار گرفتهدر  کشورهای حوزه سند چشم انداز 

بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در متغیرهای نهادی معرفی شده   تمامی معنادار آماری لحاظ به و

 است. کشورهای منتخب 

اقتصادی ، کیفیت محیط نهادی ، سرمایه گذاری مستقیم آزادی اقتصادی ،امنیت : کلیدی واژگان

 خارجی ، داده های تابلویی

  JEL   :F12 , D73,  P84طبقه بندی 
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 مقدمه: -1

می شود و  محسوب کشور در  اشتغال، تولید ،خصوصی  بخش توسعه سرمایه گذاری جهت در اساسی گامی نهادیبهبود محیط 

 و رشد تعیین کننده ای در خصوصی نقش بخش مؤثر ورود برای مناسب بسترسازی و رقابت پذیری شرایط کردن فراهم طریق از

 قوانین، از پیچیدهای مجموعه بر بازار اقتصاد یک در خصوصی بخش توسعه آنجائیکه از می کند. ایفا توسعه اقتصادی کشور

  مستقیم سرمایه گذاری جذب مالی، بازارهای توسعه کالن، اقتصاد ثبات با محیط نهادی، و فیزیکی گسترده زیرساختهای

 در تا است مبتنی یادگیری و آموزش فناوری، ارتقاء سیستمهای کار، بازار مقررات متوسط، و کوچک صنایع توسعه ، خارجی

پیاده  منظور به مجموعه این شدن فراهم و باشد داشته را ت تغییرا این با همگام حرکت توانایی توسعه، ابعاد دایمی تغییر مسیر

 رفع و توسعه برای زیربنایی و نهادی زیرساختهای ایجاد لذا نمیافتد، اتفاق خودکار صورت به اقتصاد یک در توسعه الگوی سازی

 بازرگانی اتاق ازجمله مدنی نهادهای و دولت ضروری وظایف زمره در و سیاست این اجرای اولیه الزامات از کار و کسب موانع

 جهت در اساسی و مثبت گامی تنها نه جهانی عرصه در محیط نهادی بهبود و اصالح است مسلم آنچه. است اصناف تولیت و

 قطع بطور بلکه شود می محسوب کشور در تولید و اشتغال سطح ارتقا ، اقتصاد عرصه در خصوصی بخش مشارکت جنبه تقویت

و در   هاکشور به فناوری ورود جریان تسهیل و ارتقا و کشور به ورود برای خارجی گذاران سرمایه استقبال برای مهم سیگنالی

 فعالیت  گسترش و ایجاد هدف این به دستیابی الزمه .رود می شمار غایت امر دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی به

 در اقتصادی امنیت دیگر عبارت به و آرامش ثبات، وجود فعالیت، جهت اقتصادی فعاالن شرط پیش مهمترین و است اقتصادی

 پیش را خود گذاری سرمایه و توزیع تولید،  نتیجه بلندمدت محاسبات انجام با بتوانند گذاران سرمایه که نحوی به است کشور

 سازی خصوصی رویکرد از گیری بهره با کشورها برخی گردد می مشخص دنیا، مختلف کشورهای تجارب بررسی با . کنند بینی

 اقتصاد در مثبت  اتفاقات ساز زمینه اند توانسته آن گسترش و ایجاد برای نیاز مورد کارهای و ساز آوردن فراهم با البته و

 بخش توسعه موانع رفع اب ،کوشیدند لهستان و مجارستان ویتنام، چین، مانند کشورهایی دیگر سوی از .شوند کشورهایشان

 ارتقاء اقتصاد کالن در توجه قابل بطور  را خصوصی بخش سهم سازی، خصوصی نه و( کار و کسب محیط بهبود) خصوصی

 بهبود و ایجاد یعنی الذکر فوق راهبردهای از کدام هر انتخاب حال هر به . بزنند رقم دنیا در را اقتصادی بزرگ معجزه و داده

 در آن سهم افزایش و خصوصی بخش های فعالیت بیشتر چه هر گسترش و ایجاد برای سازی زمینه و مناسب کار و کسب فضای

 آزاد اقتصاد سوی به حرکت جهت سازی خصوصی و دولت حجم کردن کوچک برای ریزی برنامه یا و  کشور اقتصاد کل



 121-141، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792      

w.joih.ir http://ww 

 
 

788 
 

 خصوصی  یا و خصوصی بخش توانمندسازی با ارتباط در که است مقدماتی تمهید نیازمند -دولت دخالت کمترین با – رقابتی

امروزه بیشتر کشورهای در حال توسعه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شریان مهمی به . دارد ای العاده فوق اهمیت سازی

منظور حصول منابع مورد نیاز جهت توسعه قلمداد می کنند. این کشورها تالش نموده اند تا  با تراکم سرمایه از طریق منابع داخلی 

ادی خود جامه عمل بپوشانند. در زمینه شناخت عوامل و سپس تکمیل آن توسط سرمایه خارجی به اهداف رشد و توسعه اقتص

اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی ، مطالب و تحقیقات بسیاری صورت گرفته که هر کدام با توجه به شرایط زمانی و مکانی 

ن داده است. مدنظر و متغیرهای مختلف تاثیر گذار بر اقتصاد کشور و یا کشورهای مدنظر ، نتایج مختلف و گاه متناقضی را نشا

  نمودن فراهمو امنیت اقتصادی و  ،آزادی اقتصادی همچون   نیازهایی پیش و الزامات به است شده کوشش بررسی این درلذا 

،   شود می برده نام  آن ازمحیط نهادی با کیفیت   عنوان تحت که اقتصادی فعالیتهای گیری شکل برای مطلوب و مناسب شرایط

 یک ایجاد که برای های حداکثری جذب سرمایه گذاران خارجی کانال یبرقرارساز و خصوصی بخش توانمندسازی جهت 

 شود. پرداخته ،است ناپذیر اجتناب شکوفا اقتصاد

   نهادها -2

 «سازی خصوصی  و» «محیط نهادی بهبود» مهم رویکرد دو سایه در که خصوصی بخش سازی توانمند و بازار اقتصاد موفقیت برای

 گزارش در. کنند می ایفا مهمی نقش شده کارهای ایجاد و ساز همچنین و نهادها است، گرفته قرار توجه مورد مجددا 1991  دهه از

 : است آمده زیر شرح به ترتیب به کار و کسب موانع مهمترین مورد  در کار و کسب صاحبان از نظرسنجی نتایج جهانی بانک 2113

 مختلف های بخش در دولت کالن های سیاست به اطمینان عدم -

 اجتماعی جرایم گستردگی و عوارض دریافت نظام و مالیاتی مقررات مالیات، نرخ -

 زیرزمینی اقتصاد گستردگی و فساد -

 مالی منابع به دسترسی هزینه و سهولت میزان -

 کار نیروی مقررات و انسانی نیروی مهارت -

 قضایی و حقوقی نظام -

 مخابرات و انرژی و زمین به دسترسی نقل، و حمل های هزینه -
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 کالن، اقتصاد شرایط  بر عالوه هستند، متعهد خود شهروندان برای فرصت ایجاد و خود کشور اقتصادی سالمت به که دولتهایی

 و کسب فضای بر موثر عوامل ترتیب این به  . مینمایند ارزیابی گذارند اثر اقتصادی روزمره فعالیتهای بر که نیز را مقرراتی و قوانین

 و ساز و اقتصادی نهادهای  ،2-دولت برنامه ریزیهای و سیاستها نقش، جایگاه، -1 . نمود تقسیم عمده دسته 5 به میتوان را کار

 قضایی. و حقوقی نظام 5- و آنها بر حاکم غیررسمی و رسمی کارهای

 آن روی بر که سنجشی قابل و روشن تعریف متأسفانه اما است شده تعریف مختلف اشکال به که باشدمی گستردهمفهومی نهاد

 تعریف ارائه شده از سوی  بهدر اکثر مطالعات صورت پذیرفته پیرامون موضوع نهاد و نهادگرایی . ندارد وجود باشد اجماع

گردد می بیان تعریف داگالس نورث از نهاد  در باشدمیتعریف استناد شده است .   ترین جامع به عنوان نهاد از  1نورث داگالس

 این چه شوند،می بشری مبادالت در نهفته هایانگیزه شدن ساختارمند سبب نهادها نتیجه در .اند جامعه در بازی قوانین نهادها، "که 

 ،(عقالنی غیر یا عقالنی حوزه) رفتارها باورها، بر مشتمل نهادها کلی، تعبیر یک در. اجتماعی و اقتصادی چه باشند سیاسی مبادالت

 نهادهای لحاظ این از ".دهندمی شکل را هماهنگی مجموعه اصلی، هسته یک پیرامون که اند حقوقی مقررات و ضوابط ها،سنت

 به کمک این بنابر و کارایی تشویق اطمینانی، نا کاهش باعث که باشدمی مطرح انگیزشی ساختار یک کننده ایجاد عنوان به خوب

 .گرددمی اقتصادی عملکرد بهبود

 نمونه برای است، شده تعریف سیاسی نهادهای از کلی ساختار آن در که است سیاسی نهادهای از ای نمونه کشور یک اساسی قانون

 که جمهور رئیس یک به را قدرت است ممکن که ای گونه به کندمی توصیف را آنها به قدرت انتقال و سیاستمداران انتخاب نحوه

 داده تخصیص قدرت حکومت، نوع شامل سیاسی نهادهای بنابراین. دیکتاتور یک به یا بدهد است شده انتخاب دمکراتیک طور به

 دهنده شکل( مالکیت حقوق مانند) اقتصادی نهادهای. است سیاسی نخبگان و سیاستگذاران روی شده اعمال محدودیتهای و شده

 تر کلی طور به و سیاسی نهادهای توسط خود اقتصادی نهادهای. کنندمی فعالیت آن در شرکتها و افراد که هستند اقتصادی محیط

 چه دارد بستگی موضوع این به شد خواهد برقرار جامعه در اقتصادی نهاد نوع چه اینکه. اند یافته شکل اجتماعی نهادهای توسط

 فقیر شهروندان از حمایت بهداشت، آموزش،. دارد اختیار در اقتصادی نهادهای کردن مسدود یا ایجاد برای را سیاسی قدرت کسی

 دررسمی غیر و رسمی اجتماعی نهادهای جمله از ارزشها و رسوم و آداب زندگی، برای قبول مورد درآمد،  تحصیل از ناتوان و

 . دارندمهمی نقش اقتصادی محیط دادن شکل در که است جامعه یک

                                                           
1 - North, D. C. (1991) 
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 موفقیت جمعی لاعما ابتکارات بنابراین شوند نمی حاصل فردی عمل با که دارد پی در جامعه برای را منافعی جمعی های فعالیت

 فرصت رفتارهای مانند) هایی هزینه ، منافع کنار در جمعی عمل این اما. آید حساب به رفاه دهنده بهبود عنوان به دنتوان می آمیز

 نیاز اجتماعی ابزارهایی ها هزینه این کاهش برای و دارد بر در نیز را( شخصی منافع سازی حداکثر جهت در مجانی سواری و طلبانه

 هایبرنامه هماهنگی به مربوط مسائل حل به نهادها اینکه خاطر به شوند می محسوب منظور این برای مناسب ابزاری نهادها که است

 و کرده درونی را کارگزاران خارجی پیامدهای و کنندمی کمک طلبی فرصت ماوراء و مشارکتی رفتارهای ارتقاء به کارگزاران،

 تاریخی جمعی عمل تجربه از و اجتماعی سرمایه تکوین از همچنین نهادها. گردندمی فعالیتها در نااطمینانی کاهش باعث همچنین

 کلیدی ویژگی سه متقابل رفتار و اعتبار اعتماد،. کنندمی حمایت دارد مثبت اثر جمعی فعالیت پذیرش احتمال بر خود نوبۀ به که

 اعتماد، بین مدور رابطه. دهندمی قرار تأثیر تحت را زمان طول در آن تداوم و مشارکت ایجاد به تمایل که باشندمی انسانی رفتار

. کندمی مهیا جمعی فعالیت ابتکار قوه برای را زمینه این بنابر و دهدمی افزایش را افراد بین در مشارکت سطح متقابل رفتار و اعتبار

 و کرده تسریع را باال وار دایره رابطه برقراری توانندمی که باشندمی هاانگیزه از درستی مجموعه ایجاد به قادر نهادها زمینه این در

 .نمایند مجاز و تسهیل را مشارکتی رفتارهای گسترش

  خوب حکمراني و حاکمیتي نهادهای -2-1

 تصمیم شیوه اداره کشور، نحوه یعنی خوب حکمرانی نظریه توسعه، اندیشه تحول سیر در فراوان های نشیب و فراز از پس

 بین مالی (. نهادهای1599 نفری، و است) جاسبی شده مطرح توسعه، بنیان بعنوان مردم و دولت بین تعامل چگونگی و گیری

 کمک برای حیاتی ضرورت یک خوب حکمرانی که این باورند بر همگی پول المللی بین صندوق و جهانی بانک نظیر المللی

 و دولتی مدیریت مورد در زیادی تحقیقات میالدی 91 ی دهه در ویژه به اخیر و های دهه در .است توسعه های برنامه تحقق به

 خاصی جایگاه از جهانی بانک تحقیقات میان این در که است گرفته صورت دولت چارچوب حاکمیتی بهترین انتخاب

 تعیین نقش بر تنها نه« تحول حال در جهان در نقش دولت» عنوان  با خود 1991 سال گزارش در جهانی بانک .است برخوردار

 سطح در را دولت کارکرد مورد در تجربی و نظری های بحث دامنه بلکه کرده، اشاره اقتصادی تحوالت در دولت کننده

 .گردید منتهی حکمرانی مفهوم تعیین به مذکور مباحث سلسله است، داده گسترش جهانی

 به را حکمرانی جهانی بانک. ندارد روشنی مفهوم و معنا "دولت"قدیمی واژه با رابطه در که است جدیدی واژه حکمرانی، واژه

 "شودمی اعمال توسعه به رسیدن برای آن اجتماعی منابع و کشور یک اقتصادی مدیریت بر قدرت آن اساس بر که روشی "عنوان
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 توسعه قبلی های دیدگاه مقابل در و شده اقتصادی توسعه ادبیات وارد اخیراً که است مفهومی دولت سازی توانمند. کندمی تعریف

 در دولت توانایی دولت، اندازه از جدای که است این بر اعتقاد بلکه داندنمی توسعه عامل را کوچک دولت نه و بزرگ دولت نه

 را شان توانمندی نهادهایشان، تقویت با توانندمی ها دولت. دارد اقتصادی پیشرفت و توسعه در مهمی نقش محوله وظایف انجام

 عمل جمع منافع طبق تا دهدمی انگیزه دولتی مقامات به که است هنجارهایی و قوانین ساختن نهادینه مستلزم امر این. بخشند بهبود

 دارد، شراکت وجود نزدیکی ارتباط خصوصی بخش و مدنی جامعه دولت، اصلی رکن سه بین خوب حکمرانی در .کنند

 رکن سه بین ارتباط صحیح وجود .شود برداری بهره تری بهینه و تر صحیح شکل به عمومی امور از که شود می سبب موجود

 عناصر عنوان به رکن سه این خوب در حکمرانی .سازد می میسر مختلف ابعاد در خوب حکمرانی تحقق برای را زمینه شده یاد

 .شود می محسوب اصلی

 حاکمیت سیاسی، ثبات پاسخگویی، و نظر اظهار حق شاخص شش حکمرانی بیان برای جهانی بانک در 1همکارانش و  کافمن

 اعتقاد و است شده واقع استفاده مورد نیز مقاله این در که کردند بیان را دولت بخشی اثر و بوروکراسی کیفیت فساد، کنترل قانون،

 و کمتر هاهزینه و اضافی مقررات بیشتر، سیاسی ثبات و کارآمدتر پاسخگوتر، دولت کشور یک در قدر هر که است این بر

 .است برقرار خوب حکمرانی که شودمی گفته باشد، محدودتر فساد و تر گسترده قانون حاکمیت

 ترند؟ قوی ديگر برخي در و تر ضعیف کشورها برخي در نهادها چرا - 2-2

 این از تعدادی چند هر. دهندمی نهادها گیری شکل در جغرافیایی و تاریخی های ویژگی نقش به ای ویژه اهمیت اخیر مطالعات

) جغرافیایی اثرات بین ما کلیدی ای واسطه عنوان به نهادها نقش بر حال این با کنندنمی رد را جغرافیایی ویژگی نقش مطالعات

 ادبیات، این. دارند تأکید اقتصادی عملکرد و تاریخی ،...( و هوایی و آب شرایط اصلی، بازارهای از فاصله دریا، به نزدیکی

 که کشورهایی بین تفاوتی مثال برای. دهندمی نسبت استعماری تاریخ الگوهای به را کشورها برخی میان جاری نهادی اختالف

 و مدیریت برای محلی سیاسی نخبه یک و بودند مستعمره کوتاهی مدت که آنهایی با اند کرده استعمار زیادی مدت به اروپاییها

 فعالیت در گسترده مشارکت تشویق جهت در نهادی توسعه اول مورد در. دارد وجود کردمی قدرت اِعمال طبیعی منابع استخراج

 و قدرت حفظ بر نهادی تأکید با دومی در اما. شد اقتصادی رشد و گذاری سرمایه ابداعات، موجب که بود اقتصادی و سیاسی

 .نبود مناسب چندان پایدار اقتصادی توسعه برای شرایط سیاسی، حاکم ثروت

                                                           
1 - Kaufmann. D., Kraay, A. & Mastruzzi, M.(2113) 
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 شکل دو بین آنها. پردازدمی نهادها روی بر 19 تا 11 قرون در استعمار مختلف اشکال اثر بررسی به( 2111)همکاران و اوقلو عاصم

 خود همراه به مهاجر اروپاییان اولی در طوریکه به شوندمی قائل تمایز   "چپاولگر دولتهای" و  "ساکن استعمارگران" یعنی استعمار

 نیوزلند و استرالیا امریکا،) برندمی آنجا به را...  و رشد و سرمایه از حمایت و قانون حاکمیت اِعمال مالکیت، حقوق چون نهادهایی

 قوانین و نهادها تحکیم و ایجاد بر تأکید و شده محدود محلی دولتهای تأسیس به استعمار دوم نوع اما(. هستند هامستعمره نوع این از

 بیان ایشان نهایتاً(. افریقا صحرای زیر و التین امریکای کشورهای اغلب)  داشت نظر مد را طبیعی منابع استخراج بلکه است نبوده

 بررسی مورد کشورهای اقتصادی عملکرد بر کلی طور به و نهادها تقویت و گیری شکل بر پایداری اثرات استعمار منشأ که کنندمی

 دیگر احتمالی منابع عنوان به اجتماعی تضاد و ایدئولوژی چون عواملی از دیگری مطالعه در( 2114)اوقلو عاصم همچنین .دارد

 انتخاب متفاوت استداللهای با متفاوتی نهادهای است ممکن مختلف هایایدئولوژی با جوامع. کند می یاد کشورها نهادی تفاوت

 طور به توانندمی آنها باشند داشته است کارا اجتماعی نظر از چیزی چه اینکه بارۀ در متفاوتی باورهای مختلف جوامع اگر. کنند

. کنندمی بازی نهادها و سیاستها دهی شکل در مهمی نقش واضح طور به عقیدتی تفاوتهای. کنند انتخاب مختلفی نهادهای عقالیی

 متفاوت ایدئولوژی دو شدند جدا هم از کره دو زمانیکه زیرا است بحث این برای خوبی مثال جنگ از بعد کره کشور نهادی محیط

 داری سرمایه نظام جنوبی کره در شدند، کشور آن در خود مناسب نهادهای گیری شکل به منجر کدام هر که گشت مسلط آنها بر

 مخالف که کمونیست نظام شمالی کره در مقابل در شد...  و بازار اقتصاد خصوصی، مالکیت حقوق چون نهادهایی تکوین باعث

 اقتصادی قوانین دیگر و دیکتاتور دست در قدرت تمرکز عمومی، مالکیت چون نهادهایی گیری شکل به بود خصوصی مالکیت

 .شد منجر بازار نظام ضد

 ،(باشندنمی جمع منافع راستای در همیشه و) شوندنمی انتخاب جامعه کل توسط همیشه نهادها اجتماعی، تضاد رویکرد اساس بر

 این(. دیگر گروههای با تضاد نتیجه در شاید) دارند دست در را سیاسی قدرت کنترل که شوندمی انتخاب گروههایی توسط بلکه

 است ممکن شوندمی انتخاب که نهادهایی و باشند شان شخصی منافع کننده حداکثر که کنندمی انتخاب را نهادهایی گروهها

 سوالی مختلف کشورهای در نهادها تفاوت احتمالی منابع بررسی از بعد .نباشند جامعه کل منافع و ثروت درآمد، کننده حداکثر

 که است این کرد بیان میتوان آن برای که توضیحی. شودمی مطرح کشورها برخی در ناکارآمد نهادهای تداوم چرایی عنوان تحت

 صورتیکه در مثال برای. کندمی فراهم را مخالف گروههای یافتن قدرت زمینه کارآمد نهادهای اعمال صورت در سیاسی قدرت

 جامعه مختلف گروههای شدن قدرتمند باعث ، کنند اقتصاد و سیاست حوزه در کارآمدی نهادهای اعمال به اقدام سیاسی نخبگان
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 و سیاسی ضعف دلیل به که را خود بالقوه دشمن واقع در اینصورت در گرددمی ویژه هایرانت از دولتمردان دست شدن کوتاه و

 با است ممکن سیاسی نخبگان بالقوه تهدید این از ترس خاطر به لذا. کندمی تقویت نبودند حاکمه هیئت با مقابله به قادر اقتصادی

 خود کننده تقویت ناکارآمد نهادهای ترتیب همین به. کنندمی مخالفت،  گردد اقتصادی عملکرد بهبود باعث که نهادی تغییرات

 . هستند

 مباني نظری ارتباط سرمايه گذاری مستقیم خارجي و مولفه های نهادی : -3

با  تواند می اقتصاد حوزه در آن، مختلف مصادیق نیز و پسین و پیشین روابط دلیل به خارجی مستقیم گذاری سرمایه بحث

 مستقیم گذاری سرمایه بررسی چون موضوعاتی مورد در مثالً. گیرد قرار بررسی مورد مختلفی های جنبه از نظری رویکرد

 حقوقی وجوه،  اقتصادی رشد در خارجی مستقیم گذاری سرمایه نقش خارجی، پرتفوی گذاری سرمایه با مقایسه خارجی در

 با ارتباط در اما. دارد وجود توجهی قابل نسبت به نظری مبانی . . . و آن بر مترتب تعهدات و خارجی گذاری مستقیم سرمایه

 مدل و ) ریاضی ( نظری مبانی از کمتر که دارند وجود نظریات از ای پاره خارجی مستقیم گذاری سرمایه جریانبر مؤثر عوامل

  ( .Lim,2111هستند ) تجربی مطالعات از منبعث اغلب پیچیده برخوردارند، بلکه سازی

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه طبقه بندی می نماید :( عوامل تعیین کننده 1999آنکتاد )

چارچوب سیاستی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل ثبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، قوانین ورود و انجام  -1

ساختار بازارها ، موافقت نامه های عملیات تولیدی ، استانداردهای رفتار با شعب خارجی ، سیاست های مربوط به وظایف و 

 بین المللی در مورد سرمایه مستقیم خارجی ، سیاست خصوصی سازی ، سیاست های تجاری و سیاست های مالیاتی .

 عوامل تعیین کننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکت های چندملیتی به سه نوع تقسیم می شوند : -2

ار و درآمد سرانه ، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی ، ترجیحات الف ( در جستجوی بازار ) اندازه باز

 مصرف کننده ویژه هر کشور ، ساختار بازارها (.

ب( جستجوی منابع و دارایی ) مواد اولیه ، نیروی کار غیر ماهر ارزان ، نیروی کار ماهر ، تکنولوژی ، ابداع و دیگر دارایی 

 ام تجاری های ایجاد شده مانند ن

ج( جستجوی کارایی ) هزینه های حمل و نقل و ارتباطات ، هزینه منابع و دارایی و هزینه سایر کاالهای واسطه ای ، عضویت 

 ای که با شبکه همکاری منطقه ای ارتباط داشته باشند(. های یکپارچگی منطقهدر موافقت نامه
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شامل ایجاد تصویر خوب، فعالیت های مولد سرمایه گذاری و تسهیالت کسب و کار شامل : تشویق سرمایه گذاری )  -5

خدمات تسهیل سرمایه گذاری ( ، انگیزه های سرمایه گذاری ، هزینه های بوروکراسی ) مربوط به فساد و کارایی اداری و 

 غیره ( ، تسهیالت اجتماعی ) مدارس دو زبانه ، کیفیت زندگی ( ، خدمات بعد از سرمایه گذاری. 

در زمینه ارتباط میان عوامل مختلف اقتصادی از جمله مولفه های متعدد نهادی و سرمایه این اساس میتوان عنوان نمود که ؛ لذا بر 

گذاری مستقیم خارجی ، ادبیات غنی موجود است که هر یک از آنها از منظری متفاوت ، وجود این رابطه را بررسی و شیوه هایی 

بر اساس نتایج برخی از مطالعات ، برای اینکه سرمایه   می گذارند را تئوریزه و آزمون کرده اند.که این متغیرها بر یکدیگر تاثیر 

اقتصادی و  هایگذاری مستقیم خارجی بتواند نقش موثری در رشد اقتصادی یک کشور داشته یاشد ، می بایست زیر ساخت 

است . برای مثال   FDIبسترهای مناسب برای جذب آن فراهم شده باشد که این به معنای رشد اقتصادی در مرحله پیش از جذب 

تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که ظرفیت های جذب مناسب در کشور میزبان  FDI، اثر سرریز انتقال فناوری از طریق  

و تولید ناخالص ملی نخستین بار در مدل های رشد نئوکالسیکی   FDIارتباط میان  (.2111ن و راند، وجود داشته باشد.) هانس

ای از ادبیات مربوط به ارتباط میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ، به مطرح شد. اگر چه بخش عمده

اقتصادی نیز میتواند یک عامل تعیین کننده مهم در در تسریع روند رشد اقتصادی اختصاص یافته است ، اما رشد  FDIاهمیت

تمایل دارند د  (MNCs)تلقی شود . برخی از بررسی ها به این امر اشاره دارند که شرکت های چندملیتی  FDIجذب 

ناطقی با در کشورها یا م FDIباالیی وجود داشته باشد. در نتیجه ،  رکشورهایی مستقر شوند که در آنها رشد اقتصادی و بهره وری

رشد اقتصادی باال جذب خواهد شد. رشد باالی اقتصادی در کشور میزبان ، اطمینان خاطر سرمایه گذاران بالقوه خارجی را که 

بر طبق گزارشات صندوق بین المللی پول   .( 2119) لین ، تمایل به سرمایه گذاری در این کشورها را دارند ، افزایش می دهد

(IMF)  همبستگی شدید و قابل قبولی میان جریان سرمایه و پدیده رشد اقتصادی وجود دارد ، به گونه ای که در طول سال های

در تمام کشورها به جز کشورهای عمده صادرکننده سرمایه ، مانند کویت و سنگاپور ، ضریب همبستگی میان  1991تا  1995

نقش  درصد بوده است. 51خالص داخلی و میانگین ساالنه نرخ های رشد ، برابر جریان های سرمایه به عنوان درصدی از تولید نا

منابع مالی خارجی در پدیده رشد اقتصادی میتواند مستقیم و از طریق تامین مالی سرمایه گذاری باشد که خود همیشه منشا رشد 

 میزان سرمایه گذاری می شود ، باشد.اقتصادی است ، و یا از طریق افزایش جذب و مصرف که به نوبه خود باعث افزایش 
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نرخ تورم به مثابه افزایش مداوم و بی رویه سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات ، با ایجاد بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی ، 

. تغییرات تقاضای موثر یا قدرت خرید را در اقتصاد میزبان پایین آورده و تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد

تورم در کشورهای میزبان به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح بوده و بطور کلی سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جریان 

( . جذابیت یک بازار خاص زمانی بیشتر خواهد شد 1594ورودی سرمایه در کشورهای پر خطر، کمتر است ) عاقلی کهنه شهری ، 

در کشور مربوطه از ثبات بیشتری برخوردار باشد. سیاست های کالن اقتصادی مناسب ، کسری که سیاست های کالن اقتصادی 

ها ، تورم و نرخ بهره را کاهش خواهد داد و بنابراین موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و بودجه ، کسری تراز پرداخت

 . 1(2113د )باسی و هفکر ، می شون FDIخارجی ، کاهش هزینه های معامالتی و در نتیجه افزایش جذب 

 رودلذا نمی شمار به مزیت دیگر ماهر غیر کار نیروی وجود جهان، در خدمات و کاالها تولید فرآیند شدن پیجیده با

 ونیز ارزان قیمت کار نیروی . وجود باشند برخوردار دیده آموزش کار نیروی از که هستند موفق FDI جذب در کشورهایی

 کار نیروی ارزانی چراکه کند می عمل مستقیم خارجی گذاری سرمایه جذب جهت محرکی بعنوان دیده آموزش کار نیروی

 .آورد می فراهم را نوین فناوری انتقال و گیری بکار زمینه دیده آموزش کار و نیروی دهد می کاهش را تولید های هزینه

 تأکید و آموزشی های بهبود زیرساخت گذاری،به سرمایه از نوع این جذب راستای در توسعه حال در کشورهای بدین خاطر

 انسانی نیروی مهارت از انعکاسی عنوان به آموزش  .اند گمارده کار همت نیروی آموزش و تربیت و دانش گسترش بر ویژه

 انجام برای بسیاری توانایی دیده آموزش جمعیت  .شود می محسوب خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب در مهمی عامل

 جذب در را کشور توانایی آموزش همچنین، .دهد می وفق جدید وظایف با را خود آسانی به و دارد پیچیده بسیار کارهای

 مستقیم گذاری سرمایه ساختاری تغییر سبب عامل یک عنوان به آموزش براین، عالوه .دهد می افزایش جدید تکنولوژی

 کار ی نیرو وجود دیگر، عبارت به .شود می بر ی تکنولوژ تولیدات به کاربر تولیدات از المللی بین شرکتهای در خارجی

،  2ریولین ) باشد می خارجی گذاری مستقیم سرمایه ن جریا بر مؤثر و مهم عامل مدرن تجاری نهای اسازم در دیده آموزش

در مطالعه خود به آزمون تجربی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرایند انتشار  5(1999رنزتین و همکاران )ب(.  2111

تکنولوژی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه گذاری مستقیم 

                                                           
1 - Busse and Hefeker 
2 - Rivlin P. 
3 -Borensztein,et al 
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به قدرت جذب کشور میزبان بستگی دارد که این را خارجی به افزایش رشد اقتصادی در کشور میزبان منجر می شود. اما این اثر 

سرمایه انسانی موجود آن کشور تعیین می کند. آنها معتقدند اثرات سودمند سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 

بیشتر سرمایه  توسط کارایی باالتری است. که این نوع سرمایه گذاری با تکنولوژی پیشرفته حاصل می شود نه فقط از طریق انباشت

. همچنین آنها بیان می کنند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند از طریق انباشت سرمایه و انتقال تکنولوژی مناسب که به 

افزایش کارایی منجر می شود ، رشد اقتصادی را شدت بخشد. بر اساس نتایج ، در صورتی که کشوری از سطوح سرمایه انسانی 

د ، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی آن کشور اندک و نزدیک به صفر است و با افزایش کمی برخوردار باش

 میزان سرمایه انسانی ، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی شدیداً افزایش می یابد.

 پیشینه تحقیق :  -4

 و متغیرهای نهادی شناسایی مستقیماً نخست دسته: میشود تقسیم عمده دسته دو به تحقیق این موضوع با رابطه در موجود ادبیات

 در را سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مزبور متغیرهای میان رابطه بررسی دوم، دسته و گرفته اند هدف را آنها مقایسه یا سنجش

 تلفیقی، پژوهش های این در. خورده اند پیوند یکدیگر با زیادی تحقیقات در جریان، دو این البته و داده اند قرار خود کار دستور

 متغیرهای با مزبور متغیرهای میان ارتباط نبودن یا بودن معنی دار سپس، و شده اندازه گیری و شناسایی نهادی متغیرهای نخست

 مؤسسات توسط نوعاً اول، نوع . تحقیقات است گرفته قرار آزمون مورد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به معطوف

. میشود شرتمن ادواری صورت به-معموالً و شده انجام بیمه مؤسسات و سرمایه گذاری شرکتهای بانکها، ریسک، برآوردکننده

....  و(  Doing Business کارگروه)  جهانی بانک ، آزادی خانه ، هریتیج بنیاد ،EIU،  PRS  توسط که ادواری گزارشات

دارد که آنها را به دو دسته  وجود شماریبی تحقیقات دوم، گروه در. هستند نوع این از پژوهش هایی تماماً می شود، منتشر و تولید

 داخلی و خارجی تقسیم بندی نموده ایم .

 را کشور  91آنها .پردازند می  خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر دموکراسی اثر بررسی به ای مقاله در 1(2111لین) و آسیدو

 آن در که کشور 22 و کند تقویت ها آن در را خارجی مستقیم گذاری سرمایه تواند می دموکراسی بسط که کردند شناسایی

 سرمایه بر دموکراسی اثر که یافتند در چنین هم .دهد کاهش را خارجی مستقیم گذاری سرمایه تواند می دموکراسی افزایش ها

 .دارد بستگی طبیعی منابع نوع و اندازه به خارجی مستقیم گذاری

                                                           
1 - Asidu &Lien 
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 را اقتصادی رشد  و خارجی مستقیم گذاری سرمایه اقتصادی، آزادی بین رابطه خود مقاله در  1(2111) ساینی و بهارومشاه

 محصول رشد بر مستقیمی اثر خود خودی به خارجی مستقیم گذاری سرمایه دهد، می نشان ها آن تجربی نتایج .کردند بررسی

 معنی بدان این .است وابسته میزبان کشورهای در اقتصادی آزادی سطح به خارجی مستقیم گذاری سرمایه اثر عوض در ندارد

 چندملیتی های شرکت حضور از توجهی قابل طرز به دهند می ارتقا را اقتصادی انهآزاد های فعالیت که کشورهایی که  است

 .برند می بهره

 می جذب را مستقیم خارجی گذاری سرمایه طبیعی منابع آیا»  عنوان تحت ای مقاله در 2(2111) وندرپالگ و هک پوآل

 بر مثبت اثری و منابع غیر خارجی مستقیم  گذاری سرمایه بر منفی اثری زیرخاکی های دارایی که رسیدند نتیجه این به« کنند؟

 سقوط درصد11 باعث نفت قیمت کردن برابر دو که شدند متوجه چنین هم ها آن .دارد منابع خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 .گردد می منابع غیر خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 میان متقابل بحث به " کارآفرینان اقتصاد در قرمز نوار و کار و کسب مقررات و قوانین " عنوان با ای مطالعه در( 2111) نیسترام

 زمانی دوره در تابلویی های داده روش از استفاده با وی.  است پرداخته کارآفرینی های فعالیت و کار و کسب مقررات و قوانین

 کسب مقررات و قوانین کارایی و کارآفرینی بین روابط در بسط و شرح به OECD کشور 25 های داده از استفاده با 2112-1912

 می کار و کسب مقررات و قوانین کارآیی و کارآفرینی بین مثبت رابطه وجود دهنده نشان تحقیق این نتایج. است پرداخته کار و

   جریان اقتصادی،  توسعه بر طبیعی جغرافیای و نهادها نقش بررسی جهت خود تحقیق در 5(2119( همکاران و ورنیک .باشد

FDI  کیفیت دهد می نشان تحقیق این نتایج . اند داده قرار توجه مورد2111 تا 1991 سال از گذار حال در کشور 14 برای را 

 مثبت اثر همجنین باشد می بررسی مورد کشورهای در FDI های تفاوت توضیح در مهم عامل یک ای منطقه نهادهای

 .است تر بیش یافته توسعه ای منطقه بازارهای اثر از FDI بر خوب ای منطقه حکمرانی

 سنتی متغیرهای از اقتصادی آزادی با جداسازی آسیا در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جریان بررسی طریق از 4(2111) قاضی

 گیرد می نتیجه او می پردازد. خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذباز منظر  اقتصادی آزادی ، به بررسی اهمیتگیرد می نظر در

                                                           
1 - Baharumshah & Saini 
2 - Poelhekke & van der Ploeg 
3 - Wernick 
4 - Quazi 
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 هایی تالش چنین .پایه ریزی شوند توسعه حال در های کشور در بلندمدت اقتصادی آزادی ارتقای برای باید ها استراتژی که

 .کند می تأمین را اقتصادی رشد برای الزم امکانات و آورده فراهم خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب برای تری سالم محیط

 مطالعه این نتایج  .کند می بررسی را مستقیم گذاری سرمایه بر مالکیت حقوق و دموکراسی تأثیر خود مطالعه در 1(2111)برندان

 گذاری سرمایه جذب بر سیاسی و اقتصادی ثبات و بودن باز درجه بازار، اندازه دموکراسی، مالکیت، حقوق مثبت تأثیر گر بیان

 مالکیت، حقوق اقتصادی، ثبات آن از بعد و عامل تأثیرگذارترین بودن باز درجه مذکور، مطالعه در . است خارجی مستقیم

 . دارند قرار خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر تأثیرگذاری بعدی های دهر در ترتیب به سیاسی ثبات و دموکراسی

 بخش مقررات)  مقررات اثر بررسی به "کشورها بین رشد و گذاری سرمایه ، مقررات " عنوان با ای مقاله در  ،(2111) داوسون

 اساس بر. پرداخت کشورها بین اقتصادی بلندمدت رشد و گذاری سرمایه بر( کار و کسب مقررات و کار بازار مقررات  اعتبارات،

 اثر مقررات و قوانین افزایش که ای گونه به دارد خصوصی و دولتی گذاری سرمایه  بر داری معنی اثر مقررات مطالعه این نتایج

 و منفی رابطه بیانگر پژوهش  این نتایج.دارد دولتی بخش گذاری سرمایه بر مثبت اثر و خصوصی بخش گذاری سرمایه بر منفی

 و کسب مقررات و اعتبارات بخش  مقررات بین مشابه نتایج همچنین. است اقتصادی رشد و مقررات و قوانین افزایش بین معنادار

 . است شده گرفته اقتصادی رشد بر کار

 در جهان کشور  55 در خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر خوب حکمرانی اثر بررسی به خود مقاله در  2(2114) آدوی

 به GDP که مطالعه مذکور نشان میدهد نتایج .است پرداخته2112 تا 1991 زمانی دوره طی در تلفیقی الگوی یک چارچوب

 حکمرانی های شاخص و GDP از درصدی صورت به )واردات+ صادرات( تجارت بازار، اندازه شاخص جانشین متغیر عنوان

 اثرات خانوار مصرفی مخارج و تلفن خطوط اقتصادی،ثباتی  بی شاخص جانشین متغیر عنوان به تورم و مثبت اثرات ،خوب

 .دارند خارجی مستقیم گذاری سرمایه جریانات بر منفی

 کارگیری به با را مالکیت حقوق و  Polity (II)های ه داد توسط شده گیری اندازه  دموکراسی تأثیر5  )(2115 )رسنیک و لی

 ورودی جریان بر المللی بین کشوری ریسک راهنمای آمارهای پایه بر کیفر، و ناک توسط شده استفاده مالکیت حقوق شاخص

 و بازار اندازه چون عواملی داشتن نگه ثابت با دهد می نشان مطالعه این نتایج . کردند بررسی خارجی مستقیم گذاری سرمایه

                                                           
1 - Brendan 
2 - Adeoye 
3 - Li & Resnick 
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 حقوق از حمایت که درحالی دارد منفی تأثیر خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورودی جریان بر دموکراسی اقتصادی، رشد

 . داشت خواهد مثبت تأثیر خارجی مستقیم گذاری سرمایه ورودی جریان بر مالکیت

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه و حکمرانی های زیرساخت عنوان تحت خود مقاله در  1(2112) شاپیرو دانیل و گلوبرمن استیون

 که رسیدند نتیجه این به و پرداختند خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب در حکمرانی های زیرساخت اهمیت بررسی به

 داشته منتخب کشورهای در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر معناداری و مثبت تأثیر خوب حکمرانی های زیرساخت

  خارجی مستقیم گذاری سرمایه جریان کننده تعیین عوامل که رسید نتیجه این به مطالعه خود در 2 )2112  (عبدالرحمان  .است

 منجمله مرتبط متغیرهای با همراه اقتصادی فعالیتهای سطح و هستند اجتماعی و سیاسی اقتصادی، عوامل عربستان، کشوردر

 تلقی خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر مؤثر عوامل عنوان به اقتصادی محیط و اقتصاد بازبودن درجه سرمایه، بازگشت ساختار

 -سیاسی ریسکهای آثار و دارد خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر معناداری و منفی اثر داخلی گذاری سرمایه .شوند می

 .است یافته کاهش خارجی مستقیم گذاری سرمایه جریان ریسک افزایش با و معنادارند اساساً اجتماعی

 مستقیم گذاری سرمایهجذب  برموثر  » اجتماعی و اقتصادی عوامل « عنوان تحت ای مقاله در ( 1591) افشاری و حیدری

 مستقیم گذاری سرمایه جذب بر اجتماعی و اقتصادی عواملتاثیر  بررسی و معرفی به حکمرانی های شاخص بر تاکید با خارجی

 شاخص بازار، اندازه شاخص جایگزین عنوان به داخلی ناخالص تولید متغیر که رسیدند نتیجه این به و اند پرداخته خارجی

 ترین بیش ترتیب به و بوده دار معنی آماری لحاظ به OECD کشورهای مدل و جهانی مدل در محیطی پایداری و حکمرانی

 بازار، اندازه های متغیر MENA منطقه در که درحالی .اند داشته خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب افزایش در را تأثیر

 می نشان را خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر داری معنی تأثیر اقتصادی آزادی شاخص و گذاری سرمایه و بازدهی

 .دهند

 مستقیم گذاری سرمایه جذب بر خوب حکمرانی تأثیر»  عنوان با خود مقاله در (1591) همکاران و عادلی مهدوی محمدحسین

 از استفاده با خارجی مستقیم گذاری سرمایه  جذب در کشورها تفاوت بررسی به«  متوسط درآمد با کشورهای در خارجی

 و ارز نرخ خوب، حکمرانی های شاخص میانگین داخلی، ناخالص تولید که رسیدند نتیجه این به و پرداختند حکمرانی مفهوم

 .اند داشته خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر معناداری و مثبت اثر دارای تورم

                                                           
1 - Globerman, S., D. Shapiro. 
2 - Abdel – Rahman. 
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 با( خارجی مستقیم گذاری سرمایه بر توسعه موثر عوامل تئوریکی و تجربی بررسی به 1593 سال در خود مطالعه در درگاهی

 مدارس به ورود( انسانی سرمایه اقتصاد، بودن باز ،درجه بازار اندازه که دهد نشان می تحقیق نتایج .اند پرداخته  )ایران بر تاکید

 . دارند FDI جذب در اثرمثبت اقتصادی رشد و توسعه درجه و)متوسطه

 عوامل« ایران  در خارجی مستقیم گذاری سرمایه های کننده تعیین»  عنوان تحت ای مقاله در ( 1594) محمودی و آبادی شاه

 تحقیق این نتایج .قراردادند بررسی مورد  1592تا  1559 دوره طی را ایران در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر موثر

 گذاری سرمایه برجذب دار معنی و مستقیم صورت به ها زیرساخت و انسانی سرمایه موجود، طبیعی منابع )الف :دهد می نشان

 بر دار معنی و معکوس صورت به نیز اسالمی انقالب موهومی متغیر و سیاسی حقوق متغیر )ب موثرند؛ ایران در خارجی مستقیم

 مخارج نسبت و معنی بی و مثبت تأثیر اقتصاد بودن باز عامل )ج .اند داشته تأثیر ایران در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب

 .دارد ایران در FDI برجذب معنی بی و منفی تأثیر نیز داخلی ناخالص تولید به دولت

 در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر مؤثر عوامل بازشناسی» عنوان تحت ای مقاله در (1595)  شاهمرادی و دیوداو

 و تشویق قانونی، های زیرساخت به توجه که دادند نشان« تلفیقی الگوی یک چارچوب در جهان کشور 41 و ایران اقتصاد

 تحقیق در و زیرساختها در شده انجام های گذاری سرمایه وری بهره و کارایی به توجه خصوصی، بخش گذاری سرمایه تقویت

 به توانند می کشور سیاسی ثبات افزایش جهت در اقداماتی و کار نیروی مهارت سطح و وری بهره کارایی، هب توجه توسعه، و

 .شوند منجر ایران در خارجی مستقیم گذاری سرمایه بیشتر جذب

 :( GMMروش گشتاورهای تعمیم يافته ) -5

 های تابلویی پویا بـودهروش گشتاور تعمیم یافته یکی از روشهای برآورد پارامترهای مدل در رهیافت داده

  های تابلویی است. این روش اثرات تعدیل پویایهای سری زمانی، مقطعی و دادهکه قابل استفاده برای داده

 در نظر میگیرد. اگر متغیر وابسته با مقادیر باوقفه وارد مدل شود، سبب خواهد شـد کـه بـینمتغیر وابسته را 

 وجـودآیـد و در نتیجـه، اسـتفاده از روشمتغیرهای توضیحی )رگرسورها( و جمالت اختالل همبسـتگی بـه

( و باید به روش 1993و بالتاجی،  2نوو باند، آرال1حداقل مربعات معمولی نتایج تورشدار و ناسازگاری نشان خواهد داد. )هیشائو

                                                           
1-Hsiao  
2-Arrelano and Bonad  
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( متوسل شد. به 1991آرالنو و باند ) GMM8یا گشتاورهای تعمیم یافته  1)اندرسون و هشیائو( SLS2های برآورد دو مرحله ای 

بدست واریانس های بزرگ برای ضرایب  ممکن است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها، SLS2، برآورد 5گفته ماتیاس و سوستر

توسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده  GMMدهد و برآوردها از لحاظ آماری معنی دار نباشد. بنابراین روش 

دهد. روش گشتاور تعمیم یافته میتواند بابه است. این تخمین زن از طریق کاهش تورش نمونه، پایداری تخمین را افزایش می

یراد را برطرف کند. این شیوه درون زا بودن محتمل متغیّرهای توضیحی و اثر ویژه کشوری در کارگیری متغیرهای ابزاری این ا

کنند. برای بیان جبری و ریاضی روش گشتاور مدل های پویا و دارای متغیّر وابسته وقفه دار همانند مدل های رشد را کنترل می

 گیریم :تعمیم یافتـه مدل پویای زیر را در نظر می

 

)1( 
ittiititit XYY   1  

 

 اثرات ثابت زمان ،اثر ویژه فردی مستقل از زمان،  زمان، شامل بردار متغیّرهای توضیحی هم xمتغیّر وابسته، که در آن

ای از متغیّرها است که بر روی رشد ( شامل مجموعه1دهنده مقطع و زمان است. در سمت راست معادله )نشان t,iجمله خطا و 

 شوند. اقتصادی اثرگذار هستند و با عنوان متغیّرهای کنترلی شناخته می

 بـت (  فرض می شود که جمـالت اخـتالل دارای همبسـتگی بـا اثـرات انفـرادی یـا اثـرات ثا1تصریح مدل )

 با برخی از متغیرهای توضـیحی همبسـتگی ηکشورها و مقادیر وقفه دار متغیر وابسته نیست. در صورتی که 

 داشته باشد، در آن صورت یکی از روشهای مناسب برای حذف اثرات ثابت و انفرادی کشـورها اسـتفاده

 از روش با اثرات ثابت به برآورد از روش تفاضل گیری مرتبه ی اول خواهد بود. زیرا، در این حالت استفاده

ی اول گرفتـه شود . بنابراین در این (  تفاضل مرتبـه1) های تورش دار از ضرایب منجر خواهدگردید و الزم است از رابطهزننده

 شود :   وضعیت رابطه یک به صورت زیر تبدیل می

                    (2                                                                  )ittititit xYY   1 

                                                           
1-Anderson and Hsiao  
2 - Generalized method of moments 
3-Matyas  sevestre  



 121-141، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792      

w.joih.ir http://ww 

 
 

711 
 

                                           

) ، تفاضل وقفه دار متغیر وابسته )2در رابطه ی ) 1 itY
) با تفاضل مرتبه ی اول جمـالت اخـتالل (  it دارای همبستگی   ( 

مدل در نظر گرفته نشده است. از اینرو،  بوده و همچنین مشکل درونزایی مربوط به برخی متغیرهای توضـیحی وجـود داردکـه در

مدل استفاده شود. بنابراین،وضعیت گشتاوری زیر در مورد  الزم است برای برطرف کردن این مشکل از متغیرهـای ابـزاری در

 صادق است . (2(ی رابطه

                    (5                                            )Tt؛s ,.....,4,32                       0)(  itsitYE  

                    (4                                            )Tt؛s ,.....,4,32                        0)(  itsitxE  

 :، از ماتریس متغیرهای ابزاری به صورت زیر استفاده میشود )2جهت  برآورد پارامترهای رابطه ی )

                    (3                                                            )),.....,,......,( 221221  itiiitiii XXXYYYdiagZ 

 تعریف میشود: نمـایش داده مـیشـود، بـه صـورت زیـر δ̂ رد زننده های روش گشتاور تعمیم یافته کـه بـابنابراین، برآو

 

                 (1                                                                                       ) 𝛿 = (�́� 𝑍𝐴𝑁�́�𝛽)−1�́� 𝑍𝐴𝑁�́�𝑌́́ 

   
ابزاری تعریف شده در  بـرای بررسـی معتبـر بـودن متغیرهـای  1 از برآورد ضرایب، الزم اسـت ازآزمـون سـارگاندر ادامه و پس 

خودرگرسیونی جمالت اختالل نیز آزموده  مدل و بیش از حد مشخص بودن معادله استفاده شود. افـزون بـر ایـن، بایـد مرتبـه ی

ثابت در صورتی روشی مناسب است که مرتبه خود همبستگی  ای حـذف اثـراتشود. زیرا، روش تفاضلگیری مرتبه ی اول بر

بوده که به صورت زیر تعریف  X2( به صورت مجانبی دارای توزیع 1939سارگان ) جمالت اخـتالل از مرتبـه دو نباشـد. آزمـون

 میشود: 

                 (1)     S = ε̂Z(∑ Zi
’HiZi

N
i=1 )−1Źε̂                                                                                   

                 

ε̂در این آزمـون  = Y − Xδ̂  ،δ̂  ماتریسK × مــاتریس  Hابــزاری و  مـاتریس متغیرهـای z از ضـرایب بـرآورد شـده، 1

توضیحی مدل میباشد. در این آزمون  تعــداد متغیرهــای qمشــاهدات و  تعــداد Tاســت کــه درآن  (T-q-1 ) مربــع بــا ابعــاد

شده در مدل معتبر بوده و مدل نیاز به تعریف متغیرهای ابزاری  اگر فرضیه ی صفر رد نشود، درآن صورت متغیرهای ابزاری تعریـف

                                                           
1 -Sargan Test 
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و نامناسب بوده و الزم است متغیرهای ابزاری متغیرهای ابزاری تعریف شده ناکافی  بیشتر ندارد. اما، در صورت رد فرضیه ی صفر

 .(Baltagi,2113) تعریف شود مناسبتـری بـرای مـدل

 مدل و روش اقتصاد سنجي : -6

 تر بیش هرچه تبیین متعددی جهت متغیرهای اند نموده سعی مختلف پژوهشگران خارجی مستقیم گذاری سرمایه تابع بررسی در

 تأثیر بررسی برای مناسب نهادی های انتخاب شاخص .نمایند وارد خود های تحلیل در خارجی مستقیم گذاری سرمایه روند

 به توان می مطرح نهادی مهم های شاخص جمله از .است مهم از مسائل خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر نهادی عوامل

 تأثیر بررسی در مطالعه حاضر جهت  .نمود اشاره جهانی بانک حکمرانی های شاخص هریتیج و بنیاد اقتصادی آزادی شاخص

 گذاری سرمایه جذب میزان بر شود( می گیری اندازه جهانی بانک گانه شش های در شاخص چه آن بر بنا خوب ) حکمرانی

 متغیرهای خوب، حکمرانی متغیر کنار در .گردد می استفاده ) 2112 ( وشاپیرو گلوبرمن شده اصالح از مدل خارجی مستقیم

شاخص توسعه انسانی و شاخص های امنیت و آزادی اقتصادی استخراج شده از شاخص  تورم، داخلی، تولید ناخالصنرخ رشد 

 .گیرند می قرار بررسی مورد نیز آزادی اقتصادی بنیاد هریتج

 هایداده از استفاده با قبلی انجام شده مرور مطالعات و تجربی مطالعات بر مبتنی ارائه شده عمومی مدل به توجه با تحقیق این در

 :است استفاده شده زیر کلی مدل بر رشد اقتصادی از تاثیر نهادها بررسی به منظور پانل پویا ، تابلویی

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 = 𝐹(𝐾𝐴𝐹𝑀𝐴𝑁𝑖𝑡, 𝐸𝑆𝑖𝑡, 𝐸𝐹𝑖𝑡, 𝑌𝑖𝑡, 𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡, 𝐼𝑁𝑖𝑡)                               (9) 

 که در آن :

FDI :  منتخب اسالمیمیزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای  ، Yit ، نرخ رشد اقتصادی :KAFMAN  شاخص :

:   IN: مبین شاخص توسعه انسانی و   HDI: شاخص امنیت اقتصادی ،   ES: شاخص آزادی اقتصادی و  EFحکمرانی خوب ، 

)ارمنستان، جمهوری اسالمی ایران   1414کشور از کشورهای حوزه سند چشم انداز  21در مجموع می باشند.    شاخص نرخ تورم

آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، 

که اطالعات مربوط به آنها قابل دسترس می باشد، و رژیم صهیونیستی  ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن(

های مورد بررسی و در تحلیل 2114-2114در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند.اطالعات مربوط به کشورها در دوره زمانی 



 121-141، ص   1593،  مرداد 1، جلد 14علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792      

w.joih.ir http://ww 

 
 

712 
 

های اقتصادی موسسه ها و دادهشاخص اطالعات مربوط به آزادی اقتصادی و امنیت اقتصادی ازرگرسیونی استفاده گردیده است. 

اند از : شود که عبارتشاخص اصلی تقسیم بندی می 11استخراج گردیده است.اطالعات منتشر شده توسط این موسسه به  1هریتج

( آزادی 4دخالت دولت،آزادی از ( شاخص 5( شاخص عاری بودن از فساد اقتصادی ، 2( شاخص رعایت حقوق مالکیت ، 1

(  11،  اتی(آزادی مالی9(آزادی سرمایه گذاری ، 9 تجاری (آزادی 1(آزادی کسب و کار ، 1(آزادی سیاست پولی، 3سیاست مالی، 

 آزادی نیروی کار 

ه منظور است. لذا ب کشورها اقتصاد در اقتصادی آزادی نمایانگر شاخص بعدی 1 و بوده اقتصادی امنیت شاخص اول نمایانگر 5که 

( از میانگین هفت EF( از میانگین سه شاخص اول و جهت ساخت شاخص آزادی اقتصادی )ESساخت شاخص امنیت اقتصادی )

   2جهانی توسعه ای شاخص از آمار ....  اقتصادی رشد سرمایه، تشکیل شامل اقتصادی اطالعات شاخص دیگر استفاده میشود. سایر

 (WDI ) و گزارش های  جهانی بانک سوی از منتشرهUNCTAD است. شده استخراج  

 نتايج تخمین -6-1

 :آزمون های ريشه واحدالف ( 

با توجه به نامانایی اکثر سریهای زمانی در اقتصاد کالن ، بکارگیری اقتصاد سنجی متداول برای تحلیل کمی روابط اقتصادی نردید 

آمیز جلوه می نماید . در واقع نامانایی سری های زمانی ) داشتن ریشه واحد ( ممکن است منجر به رگرسیون جعلی شده و آزمون 

، می بایستی که آزمون ریشه واحد برای اعتبار خود را از دست بدهند . لذا قبل از تخمین و برآورد مدل   R2و   Fو  Tهای آماره ً 

نجام شود. ادبیات اقتصاد سنجی و ریشه واحد بیان می دارند که آزمون ریشه واحد مبتنی بر داده های پانل نسبت به آزمون امتغیرها 

نوع آزمون ریشه واحد مختلف برای بررسی  چهارشتری می باشد. در این مقاله، ریشه واحد سری زمانی دارای قدرت و صحت بی

(  آزمون ریشه LLCلوین ، لین و چو )  مانایی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است، این آزمون ها عبارتند از: آزمون ریشه واحد

که تحت  4؛ آزمون دیکی فولر تعمیم یافته( ورده شده استدر مقاله آ IPS، )از این به بعد با عنوان 5و دیگران پسران،  واحد ایم

در مقاله آمده است. نتایج حاصل از تخمین های ریشه  PPکه با نام  3فیلیپس ، پرون  در مقاله آمده است؛ آزمون ADFعنوان 

 گزارش شده اند.(  1 )در جدول مجموع متغیرهای توضیحی مقاله واحد برای 

 حوزه چشم انداز منتخب اسالمي: نتايج حاصل از تخمین آزمون ريشه واحد برای کشورهای (  1) جدول شماره 

                                                           
1 -Heritage Foundation 
2 -World Development Indicator 
1. Im,Pesaran and Shin  
9 . Augmented Dickey Fuller Test 
1. Philips,Pron (2003) 
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 تصریح با عرض از مبداء و روند

ADF PP IPS LLC آزمون ريشه واحد 

 متغیر

31/11* 31/44 39/1- 21/1- Y 

41/419* 1/113* 99/4-* 33/11-* ΔY 

1/111* 29/24 15/1 15/1 IN 

5/521* 91/33* 11/1-* 31/5-* ΔIN 

19/12 91/43 13/1- 49/3-* HDI 

1/151* 11/92* 49/5-* 49/9-* ΔHDI 

42/91* 32/49 21/1- 94/1- ES 

1/191* 11/13* 45/2-* 19/1 ΔES 

55/11 91/9 13/1 19/1- EF 

12/31* 23/51* 12/1-*  ΔEF 

19/31 19/33* 21/1- 4/9-* KAFMAN 

9/151* 3/99* 39/4-* 29/12-* ΔKAFMAN 

 ماخذ: نتایج تحقیق

ریشه واحد در سری های زمانی.  دوقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز تعدیل شده انتخاب شده است، فرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجو
* 

و
 درصد می باشند. 39 و91بیانگر معناداری در سطوح احتمال**  

برای  درصد 93طمینان ا شواهد ناشی از انجام آزمون های مختلف وجود ریشه واحد در سطحو بر طبق نتایج حاصل از جدول فوق 

، شاخص حکمرانی خوب ، امنیت اقتصادی ، آزادی اقتصادی، شاخص  تولید ناخالص ملی حقیقی سرانههای نرخ رشد متغیر

درصد مانا  93پذیرفته میشود  و متغیرهای مذکور پس از یکبار تفاضل گیری در سطح اطمینان در سطح توسعه انسانی  و نرخ تورم  
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 انباشته هم متغیرها که شد تایید واحد ریشه آزمون نتایج اساس بر که این به توجه با .   می باشند 1از مرتبه اول ههم انباشت و در نتیجه

 . پردازیم می متغیرها بین در بلندمدت تعادلی ابطرو وجود آزمون به بعدی گام در یک هستند درجه از

 2آزمون های هم انباشتگي پانلب ( 

 آزمون به بعدی گام در یک هستند درجه از انباشته هم متغیرها که شد تایید واحد ریشه آزمون نتایج اساس بر که این به توجه با

انس جمالت خطاء پانل یتوجه به وجود ناهمگنی در پویایی ها و واربا  . پردازیم می متغیرها بین در بلندمدت تعادلی روابط وجود

 از عرض در ناهمگنی وجود امکان آزمون این زیرا نمائیم  می آزمون کاو استفادهما از آزمون هم انباشتگی پانل معرفی شده توسط 

 . میسازد فراهم انباشتگی را هم معادله شیب و مبدا

 هم انباشتگی پانلی مدل رگرسیون زیر را در نظر گرفت : ( به منظور انجام آزمون1999کائو)

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝑧𝑖𝑡

′ 𝛾 + 𝑒𝑖𝑡  

را به   ADFو  DFمی باشند. همچنین ، وی آماره آزمون های ریشه واحد  𝐼(1)هم انباشته از درجه یک،  𝑦𝑖𝑡و 𝑥𝑖𝑡  که در آن 

با استفاده از باقیمانده های آثار ثابت به صورت زیر تعریف  DFمنظور انجام آزمون هم انباشتگی پانلی پیشنهاد داد که آماره آزمون 

 می شود :

  �̂�𝑖𝑡 = 𝜌�̂�𝑖𝑡−1 + 𝑣𝑖𝑡 

 را به منظور آزمون هم انباشتگی پیشنهاد داد : DFکائو چهار نوع آماره آزمون 

𝐷𝐹𝜌 =
√𝑁𝑇(�̂� − 1) + 5√𝑁

√11.2
 

𝐷𝐹𝑡 = √1.23𝑡𝜌 + √1.913𝑁 

𝐷𝐹𝑡
∗ =

𝑡𝜌 +
√1𝑁. 𝛿𝑦

2

2𝛿𝑜𝑣

√
𝛿𝑜𝑣

2𝛿𝑣

+
5𝛿𝑣

11𝛿𝑣

 

 

                                                           
7. Cointegration of order one 
8 . panel cointegration tests 
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𝐷𝐹𝜌
∗ =

√𝑁𝑇(�̂� − 1) +
5√𝑁. 𝛿𝑦

2

𝛿𝑜𝑣

√5 +
51𝛿𝑣

4

3𝛿𝑜𝑣
4

 

 𝐷𝐹𝜌  و𝐷𝐹𝑡  فرض می کند که متغیرهای توضیحی و پسماند ها مستقل بوده و آماره آزمون های𝐷𝐹𝜌
𝐷𝐹𝑡و  ∗

هر گونه رابطه  ∗

 رگسیون زیر را داریم : ADFبرون زا )استقالل( را به صورت ناپارامتریک تصیح می کنند. به منظور انجام اماره آزمون 

 

 می تواند به صورت زیر تعریف شود: ADFهمچنین با در نظر گرفتن فرضیه صفر عدم هم انباشتگی آزمون 

𝐴𝐷𝐹 =

𝑡𝐴𝐷𝐹 +
√1𝑁. 𝛿𝑦

2

2𝛿𝑜𝑣

√
𝛿𝑜𝑣

2�̂�𝑣

+
5𝛿𝑣

11𝛿𝑣

 

𝐷𝐹𝜌  ،𝐷𝐹𝑡 ،𝐷𝐹𝜌توزیع 
𝐷𝐹𝑡و  ∗

 (2113متقارن بوده و همگرا به سمت توزیع نرمال استاندارد می باشند )بالتاگی ، ∗

، شاخص  تولید ناخالص ملی حقیقی سرانههای نرخ رشد متغیرهم انباشتگی میان  آزمون از حاصل نتایج(   2جدول شماره  )

 را نمایش میدهد .  حکمرانی خوب ، امنیت اقتصادی ، آزادی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم 

 حوزه چشم انداز منتخب اسالمی کائو برای کشورهای : نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی ( 2)جدول شماره 

  t-Statistic احتمال

11/1 13/3- ADF 

 تحقیقماخذ: نتایج 

 گروهی برا رای انباشتگ هم بردار وجودعدم   بری مبتن صفر فرض کائو   یانباشتگ همی ها آزمون از حاصل جینتا به توجه با

سرمایه گذاری مستقیم  میان مدت بلند رابطه که میریگی م جهینت نیبنابرا. درصد رد می گردد  93در سطح اطمینان   کشورها

ی حوزه سند کشورهای برا امنیت اقتصادی ، آزادی اقتصادی، و نرخ تورم ، یاقتصاد رشد،  شاخص حکمرانی خوب وخارجی 

 . تائید می گردد چشم انداز
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 ج( نتايچ تحقیق :

منخب کشورهای در  ات متغیرهای نهادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجیتاثیر جهت بررسیپس از آزمون مدل تصریح شده، 

 . به نتایج زیر رسیدیم 4141حوزه سند چشم انداز اسالمی 

 حوزه سند چشم اندازمنتخب اسالمی کشورهای  برای باند و آرالنو روش به مدل برآورد ( نتایج5)شماره جدول

 تحقیق نتایج:  ماخذ

بر اساس شاخص  1414حوزه سند چشم انداز منتخب اسالمی رشد اقتصادی کشورهای  بر نهادها تأثیر برآورد نتایج ( 1) جدول در

 هر اساس بر حاصله نتایج اساس بر. است  شده داده نشان کشور19 برای GMM پویا دیتای روش پنل های نهادی اشاره شده ، به

 تأثیرگذاری این البته هستند کشورها اقتصادی رشد سطح بر تأثیرگذار عاملی ، نهادها مقاله در شده مطرح نهادی شاخص نوع سه 

 . توسط بنیاد هریتج ) آزادی اقتصادی و امنیت اقتصادی ( استشاخص های ارائه شده  از بیشتر خوب حکمرانی شاخص بر اساس

 است معتقد و کند می معرفی ستون نهادها و محور را نتایج حاصل از این مطالعه به خوبی نقطه نظر آمارتیاسن را که دموکراسی

 آمده دست به ضریب .ایداست ، تبیین می نم اساس توسعه و است کارا نهادهای ارکان از یکی دموکراسی عنوان تحت آزادی

 که کشورهایی در که است تفسیر قابل شکل این وبه است بوده معنادار و مثبت بینی پیش مطابق حکمرانی های شاخص برای

 سرمایه باشند نمی انقالب و ترور و کودتا شاهد و است گرفته آمیز صورت مصالحت و دموکراتیک شکل به قدرت انتقال

 سیاسی ثبات و کارآمدتر و تر گو پاسخ دولت کشور یک در قدر هر معنا، بدین شود، جذب می توجهی قابل خارجی گذاری

 مستقیم گذاری سرمایه باشد محدودتر فساد و تر گسترده قانون حاکمیت تر کم ها هزینه و مقررات اضافی و باشد تر بیش

 متغیروابسته با وقفه و متغیرهای توضیحی ضریب Zمقدار آماره آزمون  ارزش احتمال

111/1 12/2 24/1 ES 

111/1 15/2 25/1 EF 

19/1 11/5 249/1 KAFMAN 

111/1 23/5 21/11 HDI 

111/1 41/5 11/1 Y 

111/1 41/2- 119/1- IN 

 تعداد مشاهدات 119 ---- ----
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امنیت اقتصادی به عنوان دو متغیر نهادی دیگر ضرایب متغیرهای آزادی اقتصادی و  .افتد می اتفاق باالتری در سطح خارجی

مطابق پیش بینی مثبت و معنادار بوده و بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن 

دستگاه قضایی  احترام می گذارند ، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند ، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود ، عملکرد

قابل پیش بینی باشد ، شکایت علیه دولت موفقیت آمیز باشد و .... این عوامل سبب تخصیص کارآمد منایع خصوصی و عمومی به 

فعالیت های مولد شده و به این وسیله زمینه های جلب اعتماد سرمایه گذاران بویژه سرمایه گذاران خارجی مهیا گشته که غایت امر 

 د جذب سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز به ارمغان خواهد آمد . مطالعات پیشینتسریع  در رون

 سرمایه بر و گر اعمال در جایگاه دولت بر را هایی هزینه ناکارامد مقرراتی نظام و سنگین اداری بوروکراسی که دهند نشان می

 و تولید های هزینه و فساد رفتن باال باعث که کند می تحمیل این مقررات پذیرنده جایگاه در شهروندان کلی طور به یا گذاران

 .انجامد می اقتصادی رشد کاهش به آن تبع به و گذاری کاهش سرمایه همچنین

رفت تاثیر تورم به عنوان شاخص بی ثباتی اقتصادی بر میزان سرمایه گذاری خارجی منفی است . رشد همان گونه که انتظار می

 سرمایه جذب بر مثبت تأثیر بازار، برای اندازه شاخصی عنوان که با رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشود ، به اقتصادی 

ه عنوان شاخص مکمل جذب کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی  و شاخص توسعه انسانی ب.است داشته خارجی مستقیم گذاری

 تاثیر مثبت و معنی دار  بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. نیز 

 در آن نتایج که است شده پرداخته در مطالعه شده استفاده ابزاری متغیرهای 1 بودن معتبر بر مبنی سارگان آزمون ادامه ی در

 :است شده داده نشان زیر جدول

 ابزاری متغیرهای بودن معتبر بررسی برای سارگان آزمون نتایج ( 4)شماره  جدول

 ماخذ: نتایج تحقیق              

 وقفه داراول  تعریف شده )مقادیر ابزاری متغیرهای بودن معتبر و صفر فرضیه ی رد عدم بر داللت سارگان آزمون آماره ی نتایج

 و شده تعریف ابزاری متغیرهای بین بهتر بیان به . نیاز ندارد دیگری ابزاری متغیرهای به مدل بنابراین، و وابسته(داشته متغیر سوم تا

 اختالل جمالت خودهمبستگی مرتبه ی تعیین منظور به ادامه در .ندارد همبستگی وجود هیچگونه کشورها انفرادی یا ثابت اثرات

 :است آمده ( 5 ) جدول در نتایج که است شده باند استفاده و آرالنو آزمون آماره از

                                                           
 متغیر وابسته اول مرتبهی وقفهدار متغیر با باالیی همبستگی دارای باید شده تعریف ابزاری متغیرهای که است این ابزاری متغیرهای بودن معتبر از منظور - 1

 .نباشد اختالل جمالت با همبستگی دارای ولی، بوده؛

 2Xمقدار آماره آزمون والد  درجه آزادی ارزش احتمال

35/1 11 91/9 
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 اختالل جمالت خودهمبستگی مرتبه ی تعیین برای باند و آرالنو آزمون نتایج .(3) جدول شماره

 مرتبه خودهمبستگی  Zمقدار آمار آزمون  ارزش احتمال

119/1 39/2- 1 

49/1 11/1 2 

 ماخذ : نتایج تحقیق                              

 رد شده تفاضلگیری جمالت اختالل در خودهمبستگی نبود بر مبنی صفر فرضیه ی که میشود مالحظه (5) جدول نتایج اساس بر

 و پارامترهای مدل برآورد برای مناسب روشی باند و آرالنو روش بنابراین اما نبود خودهمبستگی مرتبه دوم پذیرفته میشود و  شده

جمالت اخالل همبستگی مرتبه اول  باید  GMM( بیان می کنند که در تخمین 1991است زیرا آرالنو و باند ) ثابت اثرات حذف

 جمالت از تفاضل گیری مرتبه ی یک با با توجه به نتایج ارائه شده ؛ داشته باشد ،اما دارای همبستگی  پیاپی مرتبه دوم نباشد.

خودهمبستگی مرتبه  دارای شده گیری تفاضل اختالل جمالت و شده رفع اختالل جمالت اجزای بین همبستگی سریالی اختالل،

 .نیستند دوم ی

 نتیجه گیری :  -7

 می شود و از محسوب کشور در خصوصی ، تولید، اشتغال  بخش توسعه سرمایه گذاری جهت در اساسی گامی نهادی بهبود محیط

 و رشد تعیین کننده ای در بخش خصوصی نقش مؤثر ورود برای مناسب بسترسازی رقابت پذیری و شرایط کردن فراهم طریق

جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی و بالطبع آن دستیابی به ازجمله عوامل مؤثر بر  ایفا می کند. توسعه اقتصادی کشور

کیفیت محیط امنیت اقتصادی وبهبود ، توان به آزادی اقتصادی یماهداف رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 

از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش کیفیت محیط نهادی  امنیت اقتصادی و  ، آزادی اقتصادی .اشاره کردنهادی 

گذاری، ارتقاء سرمایهتواند سبب ترغیب خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد و امنیت حقوق مالکیت می

های مولد فراهم ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیتگذاریها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایهمهارت

سعه سایر مولفه های نهادی مهم که در ادبیات توامنیت اقتصادی و تاثیر آزادی اقتصادی ، کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی می

منتخب کشورهای  حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بر از آنها یاد می گردد کیفیت محیط نهادی  اقتصادی با عنوان 

های پانل پویا، برای داده GMMاست. برای این منظور، با استفاده از روش  2114 -2114طی دوره حوزه سند چشم انداز اسالمی 

 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دربر   را ، حکمرانی خوب و شاخص توسعه انسانی  دیامنیت اقتصاآزادی اقتصادی ،  اتاثر

 شاخص بر اساس تمامینتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که  .است مورد آزمون قرار گرفتهکشورهای حوزه سند چشم انداز 

محسوب  ی منتخب کشورهامیزان جلب و جذب سرمایه های خارجی در  بر تأثیرگذار ملیعوا ، نهادها مقاله در شده مطرح نهادی

شاخص های ارائه شده توسط بنیاد هریتج ) آزادی  از بیشتر خوب حکمرانی شاخص بر اساس تأثیرگذاری این البتهمی گردند .
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شاخص منفی است و رفت تاثیر تورم بر میزان سرمایه گذاری خارجی انتظار میهمان گونه که . اقتصادی و امنیت اقتصادی ( است

تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورها دارد. تمامی متغیرهای اشاره شده به لحاظ آماری تاثیر  و میزان رشد اقتصادی توسعه انسانی

 . می باشند معنی دار

 منابع :  

 با خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر موثر اجتماعی و اقتصادی عوامل" (.1591)زهرا پروین،افشاری، حیدری، -1

 .143-141 (:1)12اقتصادی، های پژوهش فصلنامه . " حکمرانی های شاخص بر تاکید

های سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) مطالعه موردی تعیین کننده " (.1593)شاه آبادی ، ابوالفضل و عبداهلل ، محمودی -2

 .199-211 (3 )جستارهای اقتصادی ، . "ایران(

 "اسالمی منتخب کشورهای در خارجی مستقیم گذاری سرمایه تابع تخمین" (.1594)لطفعلی شهری، کهنه عاقلی -5

 .199-211( : 2) 3 ، اقتصادی، پژوهشنامه

بازشناسی عوامل موثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصاد " ( .1595داوودی ، پرویز و شاهمرادی ،اکبر ) -4

 .115-91: (21) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، " کشورجهان درچارچوب یک الگوی تلفیقی 41ایران و 

 فصلنامه. "ایران اقتصاد برای هایی درس خارجی مستقیم گذاری سرمایه برتوسعه مؤثر عوامل"(.1593)حسن درگاهی، -3

 ، 31-15 : (59) شریف، پژوهشی علمی

تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در »  (1591.)مهدوی عادلی، محمدحسین و دیگران  -1

 . 24-91 (:111) 13مجله دانش و توسعه، « کشورهای با درآمد متوسط
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