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  چکیده
 سـطح  در) سـرمایه ( مـالی  مهـم تـأمین   مجـاري  از یکـی  خـارجی  مسـتقیم  گذاري سرمایه

 بـر جبـران کمبـود    عـالوه  خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سرمایه ورود .شود می محسوب المللی بین

 لـذا  .شـود  مـی  دانـش  و مدیریت متخصص، انسانی سرمایه ورود فناوري، انتقال موجب سرمایه،

 بر مؤثر عوامل علمی، صورت به است که ضروري باثبات و مستمر اقتصادي رشد تحقق منظور به

هدف از ایـن مطالعـه بررسـی تأثیرگـذاري     . شود شناسایی خارجی مستقیم گذاري سرمایه ورود

گـذاري مسـتقیم خـارجی در     بـر جـذب سـرمایه    حقـوقی  و سیاسـی  طبیعی، عوامل اقتصادي،

 روش از استفاده باشد. این پژوهش با می 2004 -2013زمانی  کشورهاي عضو اوپک براي دوره

 اسـت. نتـایج   شده هاي تلفیقی انجام داده الگوي قالب در )EGLS(یافته  تعمیم حداقل مربعات

بودن اقتصاد، سالمت جامعه، ذخـایر نفتـی و حاکمیـت     باز اندازه بازار، درجه بیانگر آن است که

گذاري مسـتقیم خـارجی دارد و تحـریم اقتصـادي      و معناداري بر جذب سرمایه مثبت قانون اثر

  عامل مهمی در کاهش جذب سرمایه خارجی بوده است. 

  JEL: C1, F3, Q43بندي  طبقه

 سالمت جامعه، روش اوپک، تحریم اقتصادي، خارجی، مستقیم گذاري سرمایه :ها کلیدواژه

  تلفیقی هاي داده یافته، الگوي تعمیم مربعات حداقل

  

 

  نویسنده مسئول .1
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  مقدمه - 1

ا هـ  آن عوامـل ایجادکننـده   تحقـق رشد و توسـعه در اقتصـاد مسـتلزم     ندیتداوم فرآ

شرط الزم براي رشد و توسعه  هیسرما لیتشک ایگذاري  که سرمایه ستین ی. شکباشد می

مذکور تا حدي اسـت کـه مباحـث     ندهايیگذاري در فرآ سرمایه، اهمیت است اقتصادي

 ،تبـدیل شـده  اقتصـادي   کیـ و غیرقابـل تفک  یهاي اساسـ  بخشاز  یکیبه  مربوط به آن

 یاز علـل اصـل   یکـ ی هیفقـدان سـرما   تـداوم اقتصاددانان  از یبرخ دگاهید که در طوري به

 منـابع  بـودن  . ناکـافی کشورها در دور باطل فقر شناخته شده اسـت  از اريیگرفتاري بس

 انـدوز در  دانـش  و نـوین هـاي   فنـاوري  بـه  در کنار آن نیـاز  و سرمایه تراکم براي داخلی

 جدي رویکرد هستند ١)FDIخارجی ( مستقیم هاي سرمایه جلب دنبال به که کشورهایی

انـدك   داخلـی  منـابع  با کشورهاي ،دیگر سوي از. کند می ایجاب را مسئله این به نسبت

صادرات و سهیم شدن در بازار جهانی را نداشـته و بـر ایـن اسـاس بـه       گسترشتوانایی 

گـذاري   منابع باثبات براي رسیدن به این هدف نیازمندند که در این میان جذب سـرمایه 

انـواع   نایـ ماز ). 1392مستقیم خارجی یکی از راهکارهـاي اقتصـادي اسـت (کـاظمی،     

ماننـد  اي  عمدههاي  مزیت دلیل هب میگذاري مستق سرمایه ،یخارج گذاري مختلف سرمایه

 یمنبعـ ی، تیریهـاي مـد   انتقـال مهـارت   ،المللی بازارهاي بین با انتقال تکنولوژي، ارتباط

توجـه   با . بنابراینارتقاي رشد اقتصادي است آن و به دنبال هیمناسب براي انباشت سرما

 سـرمایه  براي جذب ایـن نـوع  نیز کشورها  ،یگذاري مستقیم خارج به نقش مهم سرمایه

 ایناست.  یها، بسیار رقابت جذب این سرمایه یکنند. در واقع بازار جهان میفراوانی تالش 

و  توسـعه  سریع به یدرحال توسعه با توجه به لزوم دستیاب يویژه میان کشورها رقابت به

و  هسـتند  دنبال جذب انـواع سـرمایه   بهگونه کشورها  بیشتر است. این یکمبود منابع مال

جریـان   مؤثر بـر عوامل شناسایی  بنابراینبرند.  کار می ر تمهیدات گوناگونی بهبدین منظو

ـ  آوري فـن فاصـله  کـاهش   منظور به مستقیم خارجی گذاري ورودي سرمایه ا کشـورهاي  ب

بـه رشـد و توسـعه اقتصـادي      یابیدست جهتپذیري  افزایش قدرت رقابت یافته و توسعه

با اتکا به مطالعات تجربی و مبانی نظـري   تحقیقاین لذا ضروري است. مستمر و باثبات 

جامعه،  تیحاکم ،ياقتصاد يسالمت جامعه، اندازه بازار، آزادنقش سازي  شفافسعی در 

گـذاري مسـتقیم    ي بر جریان ورودي سـرمایه اقتصاد میو تحر ی در دسترسعیمنابع طب

  

 

1. Foreign direct investment (FDI) 
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پاسـخ   به این سـؤال حاضر دیگر پژوهش  عبارت کشورهاي عضو اوپک دارد. بهدر خارجی 

گـذاري مسـتقیم خـارجی در     که تأثیر عوامـل پـیش گفتـه بـر جـذب سـرمایه       دده می

    کشورهاي عضو اوپک طی دوره مورد بررسی چگونه بوده است.  

  

  خارجی از بعد نظري مستقیم گذاري سرمایه عوامل مؤثر بر جذب -2

 مصـادیق  نیـز  و پسین و پیشین روابط دلیل به خارجی مستقیم گذاري سرمایه بحث

 بررسی مورد مختلفی هاي جنبه از نظري رویکرد با تواند می اقتصاد حوزه در آن، مختلف

 ازاي  پـاره  خـارجی  مسـتقیم  گذاري سرمایه جریان بر مؤثر عوامل با ارتباط در. گیرد قرار

 برخوردارند پیچیده يساز مدل و) ریاضی( نظري مبانی از کمتر که دارند وجود ها دیدگاه
  هستند.  تجربی مطالعات از منبعث و اغلب

 بـا  خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  بر مؤثر عوامل موجود درباره هاي نظریه عمده

کـه در  اسـت  هیمر یکی از اولـین کسـانی    .٢اند مطرح شده ١ناقص بازارهاي وجود فرض

گـذاري مسـتقیم خـارجی و تفکیـک آن بـا       چارچوب بازارهاي ناقص به تشریح سـرمایه 

ــگــذاري غیرمســت ســرمایه ــزوم  هقیم خــارجی پرداخت ــرل«و ل ســرمایه از ســوي » کنت

ها  فروض بسیار ساده آن دلیل بههاي پیشین را  و نظریه نمودهگذار را خاطر نشان  سرمایه

گذاري مستقیم خـارجی در بازارهـاي نـاقص     . به اعتقاد وي، سرمایهه استزیر سؤال برد

اتخاذ رویکرد سازماندهی صنعتی، بـه تبـین رفتـار     یابد. همیر با این دیدگاه با میتحقق 

کنـد   می توجه جلب اساسی نظریه سه چارچوب این هاي چند ملیتی پرداخت. در شرکت

  که عبارتند از:

  

   صنعتی سازمان 

دهد ساختار بازارهـا   نخستین تحلیلی است که نشان می 1976یمر در سال ه تحقیق 

گذاري مستقیم خارجی نقـش کلیـدي    سرمایهها باید در توضیح  و ویژگی مشخص بنگاه

  

 

بازارهایی که در آن شرایط رقابت کامل مانند نقل و انتقال آزاد منـابع و سـرمایه، شـفافیت اطالعـات، همگنـی      . 1

 . ... برقرار نیست و کاالها

 و اطالعـات  کمبـود  اطمینـان،  عـدم  بـازار،  شکسـت  چـون  پدیـده هـایی   وجـود  بـه  توجـه  با است ذکر به الزم .2

 . گیرد می قرار مدنظر کمتر کامل بازارهاي وجود فرض همواره باره این در...  و و واقعی اسمی هاي چسبندگی
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گـذاري مسـتقیم    . در نظریات مبتنی بر فرض رقابت ناقص، علت انجام سرمایهنمایندایفا 

ب) نـواقص   شـود: الـف) نـواقص سـاختاري و     داده میاساسی نسبت  صخارجی به دو نق

  هزینه معامالتی. 

دهـد   ر بازار را میافزایش قدرت د مکانهاي چند ملیتی ا نواقص ساختاري به شرکت

هاي ناشی از مقیاس، دانـش برتـر،    جویی هایی نظیر صرفه و به این ترتیب، بنگاه از مزیت

منـد   هاي گسترده توزیع، تنوع بخشی در محصول تولیدي و مزایاي اعتبـاري بهـره   شبکه

دن بازارهـاي  نمـو جـایگزین   نیـز  هاي معامالتی شود. نوع دوم نواقص مربوط به هزینه می

  نماید.   هاي چند ملیتی سودآورتر می را براي شرکت ١جاي بازارهاي خارجی بهداخلی 

کنـد؛   سـاختاري متمرکـز مـی   تأکیـد خـود را بـر نـواقص      ٢نظریه سـازمان صـنعتی  

سـازد. بـر    نظریه درونی کردن، توجه خود را بر هزینه معامالتی معطـوف مـی  که  حالیدر

هـاي   رجی اقدام به رقابت بـا بنگـاه  که یک بنگاه خا طبق نظریه سازمان صنعتی، هنگامی

هـاي   نظیر مشکالت اداره عملیاتی که در مکان مشکالتیکند، با  داخلی کشور میزبان می

هاي قانونی  ها، آداب و رسوم و زبان متفاوت، نظام دور از دسترس گسترش یافته، فرهنگ

، اوجود ایـن . حال اگر بشود و استانداردهاي فنی مختلف و ترجیحات گوناگون، مواجه می

د بایـد از مزایـاي دیگـري    شـ گـذاري مسـتقیم با   بـه سـرمایه   مایلهمچنان بنگاه مزبور 

برخـورداري از   ها نماید. این قبیل مزایـا عبارتنـد از:   برخوردار شده و یا اقدام به ایجاد آن

تر به  تر مالی، دسترسی راحت هاي بازاریابی و مدیریت برتر و شایسته، منابع ارزان مهارت

  هاي ناشی از مقیاس.  جویی بازارها و صرفه

دانـد و اخـتالف بـین قیمـت عوامـل       گذاري می هیمر وجود انحصار را محرك سرمایه

گیري از قـدرت انحصـاري بـا     ر با بهرهگذا دیگر، سرمایه عبارت شمارد. به تولید را مؤثر نمی

ي انجـام  گـذار  هـاي معـروف، در منـاطق دیگـر سـرمایه      تکنولوژي باال و با استفاده از نام

  

 

طریق صادرات به کشور میزبان وارد در صورتی که شرکت هاي چند ملیتی بخواهند کاالي تولید شده خود را از  .1

کنند با هزینه هاي از قبیل گمرگ، حمل و نقل و غیره روبه رو هستند، ولی در صورتی که این بنگاه هاي اقدام 

هاي  و کاالي خود را در کشور میزبان تولید کنند دیگر با چنین هزینه ودهنمبه سرمایه گذاري مستقیم خارجی 

در مقابـل  بـراي شـرکت چنـد ملیتـی     توانـد   مـی ن عالوه بر آن تولید در داخل کشور میزبابود. ند خواهرو ن روبه

  مصونیت ایجاد نماید.ات تعرفه ایی و گمرکی اقدام

 دانـش،  مزایـاي  مقیـاس،  از ناشـی هـاي   جـوئی  صـرفه  نقطـه،  درچند تولید توزیع و چندملیتیهاي  شرکت ایجاد .2

 گردد.   محصول سازماندهی صنعتی اطالق می به بخشی تنوع و توزیع هاي شبکه
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 1974در سـال   ١بعـدها از سـوي کـاوس    ) سـازماندهی صـنعتی  (یمر ه دهد. نظریه  می

نظریه، هرگاه بنگاهی یـک شـعبه در کشـور دیگـر افتتـاح       گسترش یافت. بر اساس این

خواهد شـد   رو روبه مشکالتبا برخی از هاي کشور میزبان  اید، در مقایسه با سایر بنگاهنم

. در باشـد  مـی هاي بین کشـوري   که ناشی از زبان، فرهنگ، سیستم قضایی و سایر تفاوت

هـا بـاعنوان    هـا، کـه از آن   ، شـرکت بایـد از برخـی مزیـت    مشـکالتی رویارویی با چنـین  

 مـارك تـوان از   مـی  ، کـه از جملـه  شود، برخـوردار باشـد   یاد می ٢»هاي نامشهود دارایی«

آوري پیشرفته و سایر مشخصات مربوط به بنگـاه نـام    معروف و خوب، مدیریت عالی، فن

  ).  1390حیدري و افشار، ( برد

  

  3کردن درونی نظریه

عنوان نتیجه جـایگزینی نقـل و    گذاري مستقیم خارجی را به این نظریه، انجام سرمایه

هـا در نظـر گرفتـه و توضـیح      جاي نقل و انتقاالت بـازار توسـط بنگـاه    انتقاالت درونی به

هـاي دیگـري    دهد. در مؤسسات مدرن تجاري، غیر از تولید کاالها و خدمات، فعالیت می

گیـرد. تئـوري درونـی     وسعه و آموزش کارکنان نیز صورت میمانند بازاریابی، تحقیق و ت

هـاي   کردن، ارتباط نزدیکی با تئوري بنگاه دارد. سؤاالتی در خصـوص اینکـه چـرا بنگـاه    

و سـپس   1973در سـال   ٤، براي اولین بـار توسـط کـاوس   ندیآ یمچند ملیتی به وجود 

هـاي   ت وجود هزینـه ها معتقدند که در صور مطرح گردید. آن 1975ویلیامسون در سال 

هـاي درون بنگـاهی    معامالتی، بهتر اسـت جهـت سـازمان دادن نقـل و انتقـاالت، روش     

واسطه تـالش   گذاري مستقیم خارجی به جایگزین بازار شود. بر اساس این نظریه، سرمایه

  گیرد.   داخلی صورت می مبادالتها براي جایگزین کردن مبادالت بازاري با  بنگاه

  :شمارد یبرمگونه  اشی از درونی کردن را اینفواید ن 5آگراوال

 پرهیز از وقفه زمانی (زمان بري) -

 و زنی و عدم اطمینان خریدار چانه -

  

 

1. Kaws 
2. Intangible Assets 
3. nternalization 
4. Kaws 
5. Agarwal 
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گذاري انتقالی و توانایی استفاده از  به حداقل رساندن مداخله دولت از طریق قیمت -

 هاي تبعیضی.  قیمت

هاي  ده که برخی از هزینهبه این صورت عنوان شکوز فایده اصلی این نظریه از سوي 

 دلیـل  بـه ایـن امـر   دلیل جویی است.  بازاریابی از طریق ایجاد یک بنگاه جدید قابل صرفه

ي مانند سرمایه انسانی، دانش، بازاریـابی و  ا واسطهوجود اطالعات ناقص در بازار کاالهاي 

اي هـ  هاي ناشی از درونـی کـردن را شـامل هزینـه     هزینهوي هاي مدیریتی است.  مهارت

داند. یکـی از نقـاط قـوت فرضـیه درونـی       اداري، هزینه انتقال و مکاتبات و ارتباطات می

گـذاري مسـتقیم خـارجی را بـه      ها سـرمایه  سازي پاسخ به این سؤال است که چرا بنگاه

  ).  1390، افشار و حیدري(دهند  صادرات ترجیح می

  

مکانی نظریه 
1  

هـاي   برخـی از مزیـت   دلیـل  بـه گذاري مستقیم خارجی  بر اساس این نظریه، سرمایه

دهـد.   بازاري و عدم تحرك برخی عوامل تولید از جمله نیروي کار و منابع طبیعی رخ می

بازاري کشـور مبـدأ و عـدم تحـرك عوامـل تولیـد، موجـب تفـاوت عایـدي و           مشکالت

 ٢یـت دسـتمزدهاي پـایین اسـت. لوکـاس     مز همان شود که در واقع هاي تولید می هزینه

هاي تولیـد   معتقد است که افزایش نرخ دستمزد در کشور میزبان به معنی افزایش هزینه

گذاري مستقیم خارجی است. بنـابراین ممکـن اسـت کـه بـا       و در نتیجه، کاهش سرمایه

 گـذار از یـک   افزایش نرخ دستمزد، هزینه نسبی عوامل تولید تغییر کند و شرکت سرمایه

  ).  1390، افشار و حیدري(استفاده نماید  بر هیسرمافناوري 

  

  3نظریه ترکیبی

ادغام سه نظریـه سـازمان صـنعتی، درونـی کـردن و نظریـه        لهیوس بهنظریه ترکیبی 

گسترش یافت. این نظریه درصدد 1993تا  1988 هاي سال بین ٤مکانی، از سوي دانینگ

  است به سؤاالت زیر پاسخ دهد:

  

 

1. Location Theory 
2. Lucas 
3. Eclectic Theory  
4. Dunning 
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 را کـاال  آن چـرا  دارد، وجـود  خـاص  کشـور  یـک  در خـاص  کاالي براي تقاضا اگر -

 را آن خـارجی هـاي   بنگـاه  چـرا  یـا  و شود نمی تولید کشور آن داخلیهاي  بنگاه وسیله به

 کنند؟ نمی صادر

هـاي   کانـال  طریـق  از کـار  این چر باشد، خود مقیاس توسعه درصدد بنگاه یک اگر -

فعالیت در یک شاخه جدید یا اعطاي گواهینامه انجام مانند صادرات کاال، توسعه  دیگري

 دهد؟ نمی

گذاري مستقیم خارجی نمایـد،   بر اساس این نظریه، براي اینکه بنگاه اقدام به سرمایه

  سه شرط باید تأمین شود:

هـاي کشـور میزبـان در مالکیـت      بنگاه باید از مزیت نسبی، نسبت به سـایر بنگـاه   -

 نظیر مالکیت فناوري).  1دار باشد. (مزیت مالکیتیهاي غیر مشهود برخور دارایی

استفاده از این نوع مزایا با ترکیبی از عوامل تولیـد در کشـور میزبـان بـراي بنگـاه       -

توانـد   تر باشد؛ در غیر این صورت بازارهـاي خـارجی توسـط صـادرات مـی      بسیار باصرفه

 ). 2تسخیر شود (مزیت مکانی

ها بـه دیگـر    اه بسیار سودآورتر از فروش و یا اجاره آناستفاده از این مزایا براي بنگ -

   ). 1390، افشار و حیدري() 3هاي مستقل باشد (مزیت درونی سازي بنگاه

جود نداشته باشد، صادرات صـورت خواهـد گرفـت، ایـن مـورد      اگر چنین شرایطی و

تر این نظریه فرض کنید در یـک کشـور خـاص     منظور درك عمیق مزیت مکانی است. به

هـاي میزبـان از مزیـت مـالکیتی      اضاي یک کاالي خاص وجود دارد و در ضمن، بنگاهتق

هاي درونی سـازي و مکـانی    برخوردارند. در این صورت، هرچه رخ دهد بستگی به مزیت

  تواند روي دهد: مختلفی می حاالتدارد. در چنین شرایطی 

هـا داراي   نگـاه اگر مزیت درونی سازي وجود نداشته باشـد، از آنجـا کـه تمـامی ب     -1

مزیت مالکیتی هستند، حتی اگر مزیت مکانی نیز وجود داشته باشد، چـون ایـن مزیـت    

گـذاري   شـود، لـذا در ایـن صـورت سـرمایه      هاي کشور میزبان نیـز مـی   شامل حال بنگاه

 مستقیم خارجی رخ نخواهد داد.  

  

 

1. Ownership Advantage  
2. Location Advantage 
3. Internalization Advantage 
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شـد،  اگر مزیت درونی سازي وجود داشته باشد ولی مزیت مکانی وجود نداشته با -2

گـذاري مسـتقیم خـارجی صـورت      وجود رقباي بالقوه در کشور میزبان، سـرمایه  دلیل به

 گیرد.   نمی

اگر مزیت درونی سازي و مزیـت مکـانی وجـود نداشـته باشـد، بنگـاه در داخـل         -3

 گیرد.   گذاري مستقیم خارجی صورت نمی گسترش یافته و صادر خواهد کرد و سرمایه

گـذاري مسـتقیم    ه باشـد، در ایـن صـورت سـرمایه    اگر مزیت مکانی وجود داشـت  -4

 خارجی رخ خواهد داد.  

  

  تحقیق پیشینه - 3

  خارجی مطالعات

گـذاري   به بررسی برخی از عوامل تأثیرگذار بر جـذب سـرمایه  ) 2012( ١ارشد عثمان

 1990-2009 طـی دوره زمـانی   آسـیایی  توسـعه  حـال  در کشور 6 مستقیم خارجی در

 ذخـایر  مالیـاتی،  یارانـه  ارز، نـرخ  وي حاکی از آن است کهپژوهش  پرداخته است. نتایج

 مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  جـذب  بـر  مـالی  هاي سیاست و داخلی ناخالص تولید خارجی،

  است.   اثرگذار بوده خارجی

 زمـانی  طـی دوره  توسعه حال در کشور 46 هاي داده از استفاده با) 2012( ٢موریسی

 و خــارجی مســتقیم گــذاري ســرمایه و حکومــت بــین رابطــه بررســی بــه 2009-1996

 حکومـت  هاي شاخص ويتحقیق پرداخته است. بر اساس نتایج  خصوصی گذاري سرمایه

 تأثیر ،فساد کنترل و قانون حاکمیت نظارتی، کیفیت خشونت، عدم سیاسی، ثبات شامل

است.  داشته خصوصی گذاري سرمایه و خارجی مستقیم گذاري سرمایه جذب بر مستقیم

 بیشـتر  حکومـت  هـاي  شـاخص  تمـام  از سیاسی ثباتی بی و فساد اثر میزان ندر این میا

  .  است

 توسـعه  و توسـعه  حـال  در کشور 52 براي در پژوهشی) 2012( ٣زو یینگ و باراسی

به  کناپارامتری و کپارامتری هاي روش از استفاده با ،1996-2003 زمانی طی دوره یافته

 انـد. نتـایج   گـذاري مسـتقیم خـارجی پرداختـه     بررسی عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه

  

 

1. Usman Arshad 
2. Morrisset 
3. Barras and Ying Zhu 
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 خـارجی  مستقیم گذاري سرمایه جذب بر منفی تأثیر فساد که حاکی از آن استمطالعه 

  .  دارد

 ایـن  انتخاب، تعصب از دور و بیزي هاي مدل از استفاده با) 2012( ١همکاران و ایچر

. نمودنـد  بنـدي  تقسـیم  کشـورها  هـاي  ویژگـی  و اقتصـادي  دسـته  دو بـه  را مؤثر عوامل

 ریسـک  وهـا   مالیـات  کـاهش  :از عبارتنـد  اقتصادي عوامل دسته در موجود هاي شاخص

 و بـزرگ  بازارهـاي  بـه  نزدیکـی  ارز، نـرخ  داخلـی،  ناخـالص  تولید رشد بازار، اندازه مالی،

. مؤثرنـد  خـارجی  گـذاري  سـرمایه  جـذب  در معنـادار  صـورت  بـه  که کار نیروي وري بهره

 هـاي  تـنش  سیاسـت،  در دخالـت  :از عبارتنـد  کشـور  هاي ویژگی در موجود هاي شاخص

 قرمـز  خـط  و فساد مالی، ریسک دولت، ثباتی بی مشترك، زبان نظامی، و مذهبی ،قومی

 مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  جـذب  در معنـادار  صورت به که سیاسی خشونت و بوروکراسی

  .  مؤثرند خارجی

گـذاري   جذب سـرمایه  بهکه  یعوامل اصل ییناسابه بررسی و ش) 2015( ٢لی هونگ

صورت  این مطالعه به. کند پرداخته است میتوران هوآ در ویتنام کمک  ایالتمستقیم در 

 ياریدر بسـ  یشرکت خارج 40براي  ها آن پرسشنامه طیگرفته، که  انجاماي  پرسشنامه

ماننـد   يدهـد کـه عوامـل متعـدد     نشـان مـی   قیتحق نیا جی. نتاگردیداز مناطق ارسال 

در جــذب  يادیــز تیــاز اهم یو عوامــل مــال یرســاختیبــه منــابع، عوامــل ز یدسترســ

 یعوامل اجتمـاع  همچونعواملی  که درحالی ؛برخوردارندگذاري مستقیم خارجی  سرمایه

  .  تندهس ي برخوردارکمتر نسبتاً تیاهماز استان توران هوآ  یکنون طیدر شرا یو فرهنگ

ـ ا یبه بررس )2016( ٣همکاران و میشل  تیـ فیچگونـه ک  کـه موضـوع پرداختنـد    نی

 40را در  یخـارج  میگـذاري مسـتق   و سـرمایه  ينوسانات کالن اقتصاد نیرابطه ب ينهاد

. بـر اسـاس   کند می لیتعد 2011تا  1996هاي  سال در یجنوب يقایکشور در منطقه آفر

تـأثیر   FDI انیـ بـر جر  يریطور چشـمگ  اقتصاد کالن به نانیعدم اطم تحقیق  ناینتایج 

کنترل  يرهایمتغ ریرا در حضور سا FDI انیجر زین ينهاد تیفیکه ک گذارد، درحالی می

اقتصاد کـالن تـأثیر    نانیو عدم اطم ينهاد تیفیک نیتعامل بهمچنین دهد.  می شیافزا

  .  دهد کاهش می ياقتصاد نانیاطم دمبر حسب ع FDI انیرا بر جر هیاول یمنف

  

 

1. Eicher et al.  
2. Le Hoang 
3. Michaelet al.  
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گذاري خـارجی بـا    جذب سرمایهفساد بر به بررسی تأثیر ) 2016( ١همکاران و پنکاج

نامطلوب  اتتأثیرها فساد  آنمطالعه اند. بر اساس نتایج  ها پرداخته استفاده از نظریه بازي

د. گذار برجاي می هاکشور یمال يبر بازارها یتأثیر قابل توجه و یگذاري خارج بر سرمایه

 رییـ تغ Jاسـت و بـه شـکل     یرخطـ یغگذاري خارجی  سرمایهحال، اثرات فساد در  نیا اب

 فافشـ  اریهاي بسـ  کند. کشور را برآورده می یتأثیر منف نیشتریب یانیکند و سطح م می

ـ  "کسانی يباز نهیزم" ها که در آن  ،وجـود دارد  یو محلـ  یگـذاران خـارج   سـرمایه  نیب

را جـذب   یگـذاري خـارج   سرمایه نیشتریعدم تقارن اطالعات مربوط به فساد، ب دلیل به

نسبت به  يشتریگذاري ب فاسد سرمایه اریبس يکشورها ه،یحال، در حاش نید. با انکن می

 يحـوزه بـاز  « کیـ چـرا کـه    ،کننـد  را جـذب مـی  کمتـري دارنـد   د افسـ یی که کشورها

حـل مسـائل اطالعـات     نـه یزمممکـن اسـت در   ، فاسـد  اریبس يدر کشورها »کنواختی

غیرخطی بـا   يالگو نیبگذارند. ا هیاندازه پا کیرا به  یو مردم محل گانهینامتقارن، افراد ب

که در معـرض کمبـود اطالعـات     ییتجارت در بازارها يبرا یگذاران خارج سرمایه لیتما

  است.   گارساز ستند،ین

 يکشـورها  یه مـال کـه توسـع   یراتیثبه بررسی تأ) 2017( ٢دیسبوردز و شنگ جین

 یخـارج  میگـذاري مسـتق   سـرمایه  بـر  ٣)SFD and DFDگذاري ( سرمایه و مقصد مبدأ

)FDI ( یتوسـعه مـال   تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه      نایاند. نتایج  کرده یرا بررسدارد 

رشد، توسعه و ادغـام و   نهیدر زم یمیتأثیر مستق گذاري مبدأ و مقصد سرمایه يکشورها

 یافـزایش دسترسـ  موجب طور مستقیم  به و ارندد رجیاخگذاري مستقیم  جذب سرمایه

همچنـین  شـود.   طور غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت تولید مـی  و به یجبه مالیات خار

و  میبــه هــم هســتند امــا اثــرات مســتق هیشــب DFDو  SFD ي،اقتصــاد یکلــ اتتــأثیر

  متفاوت است.   FDIو نوع  هیها در حاش آن میرمستقیغ

    

  داخلی مطالعات

انجام اي را مطالعه - زمانی دوره طی ؛)1390( آبادي و احمدي روشن شاه

، مطالعـه  مـورد  کشـورهاي  گـروه  دو هر در که دهد می نشانها  آن اند. نتایج تحقیق داده

  

 

1. Pankaj et al.  
2. Desbordesa & Shang-Jin 
3. source and destination countries’ financial development 
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 ورودي جریـان  بـر  دار معنی و مثبت اثر مالکیت و حقوق دار معنی و منفی اثر دموکراسی

FDI عضـو  درجه باز بودن اقتصاد در دو گـروه کشـورهاي  . دارد D8 و G7  و مثبـت  اثـر 

 گـذاري  ورودي سـرمایه  جریـان  بـر  دار معنـی  و منفـی  اثر واقعی مؤثر ارز نرخ و دار معنی

 جریـان  بـر  دار معنـی  و مثبت اثر اقتصادي توسعه درجه همچنین. دارد خارجی مستقیم

 عضو کشورهاي FDIورودي 
١
G7 جـذب  بـر  دار معنـی  و منفـی  اثـر  تـورم  نـرخ  و FDI 

٢ کشورهاي
D8   .دارد  

گسترده هاي  وقفه با برداري توضیح خود روش از استفاده با؛ )1390فطرس و امامی (

)ARDL(پرداختنـد. عوامـل مـورد بررسـی در ایـن       مستقیم خارجی گذاري بر سرمایه ٣

 بودن بازدرجه  ،يهاي اقتصاد رساختیز ،یعیمنابع طب ،یانسان يروین پژوهش عبارت از:

، انسـانی  نیروي داد که نشان حاصل باشد. نتایج میاز حق ثبت اختراع  تیاقتصاد و حما

 ثبـت  حـق  از حمایـت  و اقتصـاد  باز بودن درجه، اقتصاديهاي  زیرساخت، طبیعی منابع

 اثـر  دولـت  خارجی دارد و انـدازه  مگذاري مستقی سرمایه بر معناداري و مثبت اثر اختراع

  .  داشته است خارجی مستقیم گذاري سرمایه بر معناداري و منفی

 بـا  1995-2010)؛ به بررسی این موضـوع طـی دوره زمـانی    1390غفاري و اکبري (

هـا   مـدل آن  بـرآورد  و تخمین پرداختند. نتایج ٤شده ادغام هاي داده اقتصادسنجی روش

 ثبـات  عـدم  و دار معنـی  و مثبـت  اثر اقتصادي امنیت اقتصاد و بودن باز نشان داد، درجه

 کشـورهاي  در خـارجی  مستقیم گذاري سرمایه جذب بر داري معنی و منفی اقتصادي اثر

برجـذب   داري اثـر معنـی   تنهـایی  بـه  کـار  نیـروي  و بـازار  اندازه ولی ،دارد مطالعه مورد

  د.  ندار کشورها در این خارجی مستقیم گذاري سرمایه

 داخلـی  ناخـالص  تولیـد  متغیر که رسیدند نتیجه این به) 1391( افشاري و حیدري 

 در محیطی هم پایداري و حکمرانی شاخص و بازار اندازه شاخص جایگزین براي عنوان به

 لحـاظ  بـه  اقتصـادي  همکـاري  و توسـعه  سـازمان  کشورهاي هم در مدل و جهانی مدل

 گـذاري  سـرمایه  جـذب  افـزایش  در را تـأثیر  بیشـترین  ترتیـب  بـه  و بوده معنادار آماري

  

 

1. G7حضور شش کشـور: آلمـان،    با 1975نشست در سال  نیاست. ا یاقتصاد هفت کشور صنعت رانی، نشست وز

 .وستیگروه پ نیبه ا زی. بعدها کانادا ندیگرد لیتشک کایمتحده آمر االتیو ا ایتانیژاپن، بر ا،یتالیفرانسه، ا

2. D8 ـ : ااسـالمی  همتشکل از هشت کشـور در حـال توسـع    ياقتصاد یگروه پاکسـتان، بـنگالدش،    ه،یـ ترک ران،ی

  است.  هیجریمصر و ن ،يمالز ،ياندونز

3. Auto regressive Distributed Lag 
4. Panel data 
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 بـازدهی  بـازار،  انـدازه  متغیرهـاي  منـا  منطقـه  در که درحالی اند، داشته خارجی مستقیم

 گـذاري  سـرمایه  را در جـذب  بیشـترین تـأثیر   اقتصـادي  آزادي شاخص و گذاري سرمایه

  داشته است.   خارجی مستقیم

 مسـتقیم  گذاري سرمایه جذببر  مؤثر عوامل بررسی ) به1391مشیري و کیان پور (

 از حاصـل  نـد. نتـایج  پرداخت ثابـت  اثر الگوي یک قالب جهان در کشور 209خارجی در 

، هـا  زیرسـاخت ، سـرمایه  بازگشـت  نـرخ ، بودن اقتصـاد  باز درجه اثر که داد نشان برآورد

داري  معنـی  و مثبت اثر داراي همگی دوره قبل در گذاري سرمایه حجم و سرمایه انسانی

 و فسـاد  ،دولت هاي هزینه متغیرهاي اما، ندهست خارجی مستقیم گذاري سرمایه برجذب

  .  ارندندنشان  خارجی مستقیم گذاري سرمایه بر معناداري تأثیر تورم نرخ

هاي دولت  به بررسی تأثیر هزینهاي تحت عنوان   در مقاله )1393کاظمی و عرفانی (

اي دولـت   هاي سرمایه تایج، هزینهگذاري بخش خصوصی پرداختند. بر اساس ن بر سرمایه

گذاري بخش خصوصـی داشـته    هاي مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه هزینهو اثر مثبت 

عنـوان عامـل    ثبـاتی و ریسـک اقتصـاد، بـه     عنوان عامـل بـی   است. همچنین نرخ تورم به

گذاري بخش خصوصی عمل نمـوده و کنتـرل آن و کـاهش نـرخ تـورم       بازدارنده سرمایه

  دهد.   گذاري را افزایش می گذاري شده و میل به سرمایه هزینه سرمایه باعث کاهش

گـذاري مسـتقیم    ) به بررسی عوامل مؤثر بـر جـذب سـرمایه   1394ي (عسکرو  اتیب

آزادي اقتصـادي تـأثیر    این تحقیق نشـان داد کـه  خارجی در افغانستان پرداختند. نتایج 

دیگر این  یافته بسیار مهمبراساس دارد، همچنین  FDIمثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر 

 ،گذاري مسـتقیم خـارجی دارد   هاي دولتی نقش اساسی در جذب سرمایه تضمینمطالعه 

  . باشد تی و مالی در افغانستان باال میزیرا ریسک امنی

) به بررسی تأثیر متغیرهـایی از جملـه نوسـانات مثبـت و     1394عرفانی و همکاران (

ــرخ ارز، تولیــد ناخــالص د ــدون نفــت) و ســرمایه منفــی ن ــر  اخلــی (ب گــذاري دولتــی ب

با استفاده از الگوي خودبازگشتی  1357-1389گذاري بخش خصوصی طی دوره  سرمایه

اثـرات   ،هـاي مثبـت ارز   هاي توزیعی در ایران پرداختند. بـر اسـاس نتـایج شـوك     با وقفه

 گذاري بخـش خصوصـی داشـته اسـت.     هاي منفی ارز بر سرمایه بیشتري نسبت به شوك

دهد که متغیرهاي تولید ناخالص داخلـی،   هاي بلندمدت نشان می نتایج مربوط به کشش

هـاي مثبــت و منفـی نـرخ ارز و متغیـر مجـازي جنــگ       گـذاري دولتـی، شـوك    سـرمایه 

، نـرخ ارز  یهاي منفـ  شوك ،یناخالص داخل دیتولگردد  دارند. همچنین مالحظه می معنی

گـذاري دولتـی و    بینی شده نرخ ارز در بلندمدت داراي اثرات مثبت و سرمایه پیش شوك
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گذاري بخـش خصوصـی    بینی نشده نرخ ارز تأثیر منفی بر سرمایه هاي مثبت پیش شوك

  در بلندمدت خواهد داشت.  

ــی ( ــه1395دودانگ ــی ) ب ــذب     بررس ــکالت ج ــائل و مش ــل مس ــه و تحلی و تجزی

گـذاري در   مایهارائه راهکارهاي مناسب براي جذب سـر گذاري داخلی و خارجی و  سرمایه

بر اساس نتایج مدل تجربی، نوسـانات قیمـت و درآمـد نفـت خـام،       ایران پرداخته است.

المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بـاال باعـث افـزایش     ها و قراردادهاي بین ضمانت

قتصادي باثبـات و مثبـت   گذاري مستقیم خارجی در نیل به رشد ا میل به جذب سرمایه

گـذاري مسـتقیم    با وجود تمایالت مثبت، میـزان جـذب سـرمایه    امادر ایران شده است 

  خارجی، به میزان کافی نبوده است.  

خـارجی در   مستقیم گذاري سرمایه بر جذب مؤثر عوامل بررسی به ١)1396خطابی (

ز روش حداقل مربعات پانل دیتا و استفاده ا الگوي یک قالب درکشور عضو گروه منا  11

پرداختنـد. بـر اسـاس نتـایج  نـرخ رشـد        2002-2014اي طـی دوره زمـانی    دو مرحله

اقتصادي، نرخ تورم و باز بودن تجاري تأثیر مثبـت و حکمرانـی خـوب تـأثیر منفـی بـر       

گذاري مستقیم خارجی داشته است. همچنین بررسی تأثیر نوع نظام ارزي نشـان   سرمایه

گـذاري   ثبات هستند، سهم بیشتري از سـرمایه  با داراي نظام ارزيداد که کشورهایی که 

  دهند.   مستقیم خارجی را به خود اختصاص می

  

  تحقیق روش -4

  تحقیق متغیرهاي وها  داده

  طـی دوره  هـاي تلفیقـی   اقتصادسـنجی از داده  روابـط  بـرآورد  بـراي  پژوهش ر ایند

 تعـداد  داشـتن  دلیـل  بـه  شـده  ادغامهاي  داده مجموعه. شود استفاده می 2004- 2013

هـم   مسـئله  کـاهش  یـا  و نداشـتن  کننـده،  مقیدهاي  فرضیه کمتر تعداد ها، داده بیشتر

 مزیـت  بـرآورد،  تـورش  کـاهش  و پویاتر و تر عمومی ساختارهاي برآورد و تصریح خطی،

هاي مورد نیاز این مطالعه بـا   داده. دارد زمانی سري و مقطعی دادهاي به نسبت اي عمده

 بانـک  ،)خارجی مستقیم گذاري سرمایه به مربوط آمارهاي براي( مراجعه به سایت آنکتاد

 مربـوط هاي  داده حاکمیت قانون و شاخص جز به مستقل متغیرهاي تمامی براي( جهانی

  حاکمیـــت قـــانون از ســـایت شـــاخص بـــه مربـــوطهـــاي  داده ،)نفـــت ذخـــایر بـــه

  

 

 کشورهاي منتخب شمال آفریقا و خاورمیانه. 1
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www.govindicators.org اوپــک ســایت نفــت از ذخــایر بــه مربــوطهــاي  داده و  

www.opec.org است شده استخراج  .  

  

  ها داده تحلیل و تجزیه روش

 است. بـراي  2004- 2013 دوره طی تلفیقیهاي  داده صورت به تحقیق اینهاي  داده

. شـده اسـت   اسـتفاده ) GLS( یافتـه  تعمـیم  مربعـات  حـداقل  روش از پارامترهـا  برآورد

تخمین پانل دیتا معین شود. بـراي ایـن    ابتدا نوع روش است الزم مدل تخمین منظور به

ن عرض از مبدأ منفرد یـا چندگانـه مـورد اسـتفاده     یجهت تعی لیمر Fابتدا آماره منظور 

شود که کدام  آن با استفاده از آماره هاسمن این فرضیه آزمون می از گیرد و پس قرار می

  براي برآورد مدل مناسب تر است.  هاي اثرات ثابت یا تصادفی ز روشیک ا

  

  تصریح مدل

 عوامـل  مـورد  در رفتـه  بکـار  هاي مدل تمامی تقریباً شده، انجام مطالعات به توجه با

 بخشـی  تعـادل  الگـوي  یک قالب در اغلب خارجی مستقیم گذاري سرمایه جریان بر مؤثر

 سیستمی معادالت از فارغ واي  همعادل تک الگوهاي قالب در که معنا بدین اند؛ شده بیان

 مؤثر عوامل و پرداخته خارجی مستقیم گذاري سرمایه جریان رفتار بررسی به بلندمدت و

 شـکل معادلـه زیـر    بهها  مدل این عمومی چارچوب کلی طور به. اند کرده تحلیل را آن بر

  :شده است ارائه
FDIit= F(Zit	,Qit) 

  

گــذاري مســتقیم خــارجی تــابعی از ماتریســی از  صــورت کــه جریــان ســرمایه بـدین 

است. از جمله مطالعاتی که با این رویکرد انجـام   Zitمتغیرهاي مستقل اقتصادي با نماد 

توان باجو و سیمون، کمیجانی و عباسی، نجـارزاده و شـقاقی و عـاقلی کهنـه      اند می شده

هـاي   هاي غیراقتصادي بخـش  شهري اشاره کرد. گروه دیگري از متغیرها به نوعی تفاوت

شـود. ایـن    ن داده مـی نشا Qitکنند، که با ماتریس  (کشورهاي) مورد بررسی را بیان می

تواند متغیرهاي حقوقی، مکانی و یا حتی متغیرهاي مجـازي و کنتـرل را در    می سیماتر

اشاره نمود. الزم به ذکر اسـت   سینگ و جان توان به مطالعه می دکه در این مور یردبربگ

ترتیب بیانگر کشور یا منطقه و مقطع زمانی مورد مطالعه هسـتند. در   به t,iکه نمادهاي 

گذاري مستقیم خارجی  ین مطالعه نیز از چنین رویکردي استفاده شده و جریان سرمایها

  .  شده است فتهتابعی از متغیرهاي زیر در نظر گر
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LFDIit= B0	+ B1sizeit+ B2tradeit+ B3Rule	of	Law	it
+ B4Economic	Boycottit	+ B5natural	resourceit
+ B6Healthit	+ εit 

  

  باشد.  می نماد دوره زمان tنماد کشورها (مقاطع مختلف) و  iکه در این الگو 

LFDI:  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  ی؛خـارج  میگـذاري مسـتق   سـرمایه  انیجرلگاریتم 

 انجـام  سـرمایه  منشـأ  کشـور  جـز  بـه  کشـوري  در کـه  است گذاري سرمایه نوعی خارجی

 کـه  اسـت  آن از حـاکی  که است بنگاه یک در پایدار منافع کسب آن از هدف و شود می

مربـوط بـه   هاي  داده. بود خواهد مربوط بنگاه مدیریت کنترل دنبال به حتماً گذار سرمایه

  آوري شده است جمع آنکتاداین متغیر از سایت 

B0متفـاوت  کشـورها  است براي شده فرض جا این در که است مدل مبدأ از : عرض 

  است.  

 sizeعنوان شـاخص   را به1سرانه داخلی ناخالص تولیدبازار؛ مطالعات متعددي  : اندازه

ها از این متغیـر   اند. در این پژوهش نیز به پیروي از آن اندازه بازار مورد استفاده قرار داده

 شـده  آوري جمـع  جهـانی  بانـک  سایت از متغیر این به مربوطهاي  شود. داده استفاده می

  .  است

  tradeبه واردات و صادرات مجموع نسبت از پژوهش اقتصاد؛ در این باز بودن : درجه 

هـاي   . دادهشـود  مـی  استفاده اقتصاد آزاد باز بودن گیري داخلی براي اندازه تولید ناخالص

  آوري شده است.   جمع یبانک جهان تیاز سا ریمتغ نیمربوط به ا

Rule	of	Lawهاي جـرم   حاکمیت قانون معیاري است شامل هزینه؛ : حاکمیت قانون

تـرین و   ضـعیف  -5/2باشد. مقدار این شاخص بـین   وق میو جنایت، اجراي قرارداد و حق

هـاي مربـوط بـه ایـن متغیـر از سـایت        گیـرد. داده  باشد، قرار می ترین می + که قوي5/2

www.govindicators.org آوري شده است.   جمع  

 economic	sanctionsوادارسـازي  هـاي  شـیوه  از یکـی  عنوان به اقتصادي؛ : تحریم 

 اقتصـادي،  و مالی ابزارهاي از استفاده. باشد می نظر مورد سیاسی رفتار انجام به کشورها

 در خـود  نفـوذ   دامنـه  گسـترش  در الملـل  بین سلطه نظام مؤثر هاي روش از یکی همواره

 و فشـار  هـاي  اهرم از کننده استفاده هاي دولت راستا، این در. است بوده هدف کشورهاي

 خـود  انتظـار  مورد رفتار تغییر به ها ملت کردن وادار براي داموکلس، شمشیر تعبیري به

  

 

1. GDP per capita 
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 گرفتـه  نظر در١مجازي  متغیر صورت اقتصادي به جویند. در این پژوهش تحریم می بهره

هـایی کـه    و براي سـال  1 عدد دارد اقتصادي وجود تحریم که یهای سال براي و. شود می

 سـال  از ایـران  کشـور  براي این پژوهش شود. در می گرفته نظر در صفر وجود ندارد عدد

 اصـطالحاً  بعـد  بـه  سـال  ایـن  از زیرا ه،شد گرفته نظر در اقتصادي تحریم بعد به 2007

اسـت.   داده قـرار  هـدف  مـورد  را کشـور  بـانکی  و پـولی  بخش و شده هوشمندها  تحریم

 بـر  سـنگین  مجـازات  اجـراي  آن دنبال به و ملل سازمانهاي  قطعنامه وضع همچنین با

 جریان بر چشمگیري تأثیر عمالً باشند، ارتباط در ایران با که یهای بانک وها  شرکت علیه

 از ونـزوئال  کشـور  همچنـین بـراي  . اسـت  داشته ایران در خارجی مستقیم گذاري سرمایه

 نظـر  در اقتصـادي  تحریم چاوز هوگو رسیدن قدرت به زمان از یعنی بعد به 2004 سال

  .  است هشد

 natural	resourceصورت نسـبتی   طبیعی؛ در این پژوهش منابع طبیعی به : منابع

هـاي   شـود. داده  از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده کشورها به جمعیت کشور استفاده می

  .  است گردیده استخراج www. opec. org سایت نفت ذخایر به مربوط

Health: ایـن  در تولـد  بـدو  در زنـدگی  بـه  امیـد  شـاخص  وسـیله  سالمت جامعه؛ به 

مربـوط بـه ایـن متغیـر از سـایت بانـک جهـانی        هـاي   شـده اسـت. داده   تعریفپژوهش 

  آوري شده است.   جمع

εit: هـر کشـور    یخارج میگذاري مستق مدل است که اختالف سرمایه یتصادف جمله

هـاي اسـتاندار جملـه     دهـد و داراي ویژگـی   آن در مدل را نشان می از مقدار برآورد شده

  . ثابت است انسیصفر و وار نیانگیم یعنی یتصادف

  

  مدل برآورد و تخمین جهت گرفته صورت هاي آزمون - 5

هاي الزم انجـام شـده و    آوري شده آزمون هاي جمع مدل، با کمک داده تصریح از بعد

  گردد.  دنبال آن برآورد پارامترهاي فرم تبعی ارائه می به

  

  متغیرها ایستایی براي پانل واحد ریشه آزمون

و حرکت به مرحلـه   گیرد قرار بررسی مورد متغیرها ایستایی است الزم در اولین گام

 پانـل  صـورت  بـه  کـه  یهای مدل در ایستایی مشکل. بعد پس از تأیید ایستایی خواهد بود

  

 

1. dummy 
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 مـدل  متغیرهـاي  ایسـتایی  بررسـی  بـه  ابتـدا  اینجـا  در لیکن ندارد، وجود اغلب هستند

  .  پردازیم می

 ناخـالص تولیـد  سـرانه  برخـی از متغیرهـا از قبیـل     ،ایسـتایی بر اساس نتایج آزمون 

درصد در  99در سطح اطمینان ، باز بودن اقتصاد، حاکمیت قانون و منابع طبیعی داخلی

بـار   ؛ که بـا یـک  *)١1باشند (پیوست  می ناایستا پسران وچو  هاي فیشر، لوین لین، آزمون

انـد   ایسـتا شـده  درصـد   99گیري همه متغیرهاي ذکر شـده در سـطح اطمینـان     تفاضل

آزمـون تصـحیح    از باید ایستاییتوجه به وجود اختالف در نتایج آزمون  با. *)2پیوست (

آزمـون تصـحیح    رگرسیون کاذب اطمینان حاصل کـرد. در  نبود از تا خطا استفاده نمود

 گـزاره درونـی بعـدي هسـتند     4 گزاره آن میانی بعدي و 3دارد که  گزاره وجود 7 خطا

 مبتنـی بـر   باشد فرضـیه صـفر   درصد 5 از تر میانی پایین هاي درونی و گزارههرگاه یکی 

فاقد  ي)شنهادیمدل پو مدل در حالت عرض از مبدأ ( شود می ردرگرسیون کاذب وجود 

  .  * )3(پیوست  باشد رگرسیون کاذب می

  

  (آزمون برابري عرض از مبدأها) چاو آزمون

به فرضیه زیـر از مـدل تخمـین زده شـده      را با توجه Fآماره  چاو، انجام آزمونبراي 

  آوریم: دست می به

F(n − 1,nt− n − k)=
Res�� − Rss� (n − 1)⁄

1 − Rss�� (nt− n − k)⁄
 

  

  شود: صورت زیر بیان می لیمر به Fفرضیه آزمون 

H��α� = α� = ⋯ = α� = α 
H� = α� ≠ α� 

توان یک عـرض از مبـدأ مشـترك     میکند که براي تمام مقاطع  فرضیه صفر بیان می

 آزمـون  بـراي کنـد.   را براي تمام مقاطع رد مـی  �αکار برد و فرض مقابل یکسان بودن  به

داده؛  انجـام  را چـاو  آزمـون  سپس. است شده زده تخمین زمانی ثابت اثر مدل ابتدا چاو،

  است.   شده داده نشان) 1( جدول در چاو آزمون نتایج

 
  

  

 

دلیل محدودیت صفحات از گزارش نتایج آزمون ریشه واحد و آزمون هم انباشتگی پـدرونی، خـوداري شـده     (به. *

 شود) ها ارسال می است ولی در صورت درخواست خوانندگان نتایج آن
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  تلفیقی یا ترکیبی هاي داده الگوي تشخیص براي چاو آزمون .1 جدول

Prob Statistics  نتیجه  آماره  

8.574536  Cross - section F 
  0H رد

51.456934  Cross – section Chi square  

  قیتحق يها افتهی: منبع

  

است؛  دار معنی آماري لحاظ از درصد 95 باالي احتمال سطح در Fآماره  که ازآنجایی

 از پـس . نمـود  لحـاظ  در برآورد را مختلفی مبدأهاي از عرض باید و شده رد 0Hیه فرض

 ایـن  بایـد  نیسـت،  مختلـف یکسـان   کشـورهاي  براي مبدأ از عرض اینکه شدن مشخص

 از یـا  کنـیم  ثابـت اسـتفاده   اثـرات  روش از مدل تخمین براي که کنیم آزمون را فرضیه

  . خواهیم کرد استفاده هاسمن آزمون از منظور بدین تصادفی، اثرات روش

  

  ٢تصادفی یا ١ثابت اثرات بین انتخاب: هاسمن آزمون

هاي اثـرات   یک از مدل بایست مشخص شود که مدل در قالب کدام در مرحله دوم می

  شود: صورت زیر بیان می آزمون هاسمن به. ثابت و تصادفی قابل بیان است

H�	= RandomEffects 
H� = FixedEffects 

روش اثـرات تصـادفی و فرضـیه مقابـل     فرضیه صفر ایـن آزمـون بیـانگر اسـتفاده از     

 را مدل ابتدا هاسمن آزمون انجام برايباشد.  استفاده از روش اثرات ثابت می دهنده نشان

 آزمـون  نتـایج . شـود  مـی  انجام هاسمن آزمون سپس و زده تخمین تصادفی اثر صورت به

  .  است شده داده نشان) 2( جدول در هاسمن

  

  تصادفی یا ثابت اثرات الگوي تشخیص براي هاسمن آزمون .2 جدول

Prob Statistics  نتیجه  آماره  

50.092954  Chi-sq. Statistics  0ردH 

  قیتحق يها افتهی: منبع

  

 

1. Fixed Effects 
2. Random Effects 
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 کـه  برکـاربرد  مبنـی  صـفر  فرضـیه  که دهد می نشان) 2( جدول در شده بیان نتایج

بهتـرین نـوع   بنـابراین   کـرد،  رد درصد 99 اطمینان سطح در توان می را تصادفی الگوي

  . برآورد روش اثرات ثابت است

  

   مدل برآورد و خمینت

آمـاره   براسـاس  مدل، برآورد نوع بهترین شد عنوان قبلی هاي قسمت در که طور همان

F شده اسـت، ایـن    گزارش )3در جدول ( مدل برآورد نتایج. است ثابت هاسمن، اثرات و

نیـز  کلیـت مـدل   ده و وب دهندگی باالت توضیح ردهد که مدل داراي قد نتایج نشان می

 هـاي  تئـوري  بـا  تحقیـق  متغیرهـاي  بـراي  آمده دست به ضرایب تمام ١است.تأیید شده 

مورد مطالعـه سـازگاري دارنـد.     کشورهاي در موجود اقتصادي هاي واقعیت اقتصادي و با

  شود.   می مشاهده طوري که همان

  

خارجی  مستقیم گذاري سرمایه وابسته:ثابت (متغیر  اثرات مدل برآورد نتایج .3 جدول

)FDI((  

  متغیر ضریب tآماره   معناداري

 ��������	������� یعیمنابع طب 0.447652 2.856281 0.0058

���	��	����  قانون تیحاکم 0.364145 3.314191 0.0015  

 ����  اندازه بازار 0.0000165 4.742981 0.0000

 �����  درجه باز بودن اقتصاد 0.007143 3.011591 0.0038

 economic sanctions تحریم اقتصادي - 0.203088 - 2.893378 0.0053

 ������ سالمت جامعه 0.10099 4.974164 0.0000

  Fآماره   27.89244 0.000000

R= R2= DW= 

  قیتحق يها افتهی: منبع

  

 

 ينظـر آمـار   از بیاز ضـرا  ياریبسـ  نکهیبا توجه به اولی  ،ابتدا مدل بصورت حداقل مربعات معمولی اجرا گردید .1

وزن داده (اسـتفاده از روش   يشـنهاد یبـه مـدل پ   نیباشد، بنابرا نمی کیمعنادار نبوده و مطابق با انتظارات تئور

GLSدگردیمعنادار شده و مشکل برطرف  ياز نظر آمار بیضرا نکاری) که با ا. 
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  نتایجتفسیر 

اسـت،   معنادار و مثبت درصد 1 سطح در آماري لحاظ از ،١طبیعی منابع متغیر ضریب

 ٢طبیعی فراوان (در این مورد ذخایر نفت مورد نظر است) و قابل استحصـال  منابع وجود

دیگـر    عبـارت  گذاري مسـتقیم خـارجی تـأثیر مثبـت دارد. بـه      عاملی است که بر سرمایه

تحریـک   موجـب دهـد و ایـن فرآینـد     گـذاري مسـتقیم خـارجی را افـزایش مـی      سرمایه

گذاري در صنایع باالدستی و پایین دستی این منابع خواهد شد و یک پیوسـتگی   سرمایه

هاي نوین  آوري افزایش اشتغال و تولید و انتقال دانش و فن .آورد وجود می را در اقتصاد به

و  هـاي جنکیـز   از اثـرات آن باشـد. ایـن نتیجـه بـا یافتـه      تواند  میهاي مدیریتی  و آموزه

 طبیعـی  منـابع  کـه  دادند که نشان. است ) سازگار2002( ) و موریست2002( 3همکاران

 کشـورهاي  در خـارجی  مسـتقیم  گذاري سرمایه جریان دار معنی بسیار عامل دسترس در

  .  است توسعه درحال

 معنـادار  و مثبـت  درصـد  1 سـطح  در آماري لحاظ از ،٤متغیر حاکمیت قانون ضریب

 افـزایش  باعـث  اجرایـی  نامـه  ضـمانت  لحـاظ  از اعتمـاد  قابل و شفاف قوانین است. وجود

هـاي   فعالیـت  در گـذاري  سـرمایه  افـزایش  موجـب امـر   این و شده گذاران سرمایه اعتماد

نشـان  ) کـه  2012( موریسـی هاي  یافته با نتیجه شود. این کشورهاي میزبان می تولیدي

 و خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سـرمایه  جـذب  بر مستقیم تأثیر ٥حکومت هاي داد شاخص

  داشته، سازگاري دارد.   خصوصی گذاري سرمایه
 اقتصـاد  زیرا. است از نظر آماري معنادار و مثبت داراي اثر ،٦بازار اندازه متغیر ضریب

 در چـون  دهـد  مـی  افـزایش  را خارجی گذاري و سرمایه سودآوري انگیزه وسیع مقیاس با

 در تـر  بـزرگ  اقتصـاد . گـردد  مـی  بیشـتر  گـذاري  سرمایه و آوري فن وري بهره صورت این

 براي گذاري سرمایه تنوع بخش دیو نو است اقتصادي هاي بنگاه فعالیت پشتیبان حقیقت

  

 

1. natural resource 

برداري  قابل استحصال: وقتی منابعی از قبیل نفت، گاز و غیره در شرایط فعلی و با تکنولوژي فعلی غیرقابل بهره .2

  .برداري شوند رود که با پیشرفت تکنولوژي قابل بهره هستند ولی انتظار می

3. Jenkins, Thomas.  
4. Rule of Law 

قـانون و   تیـ حاکم ،ینظـارت  تیـ فیعـدم خشـونت، ک   ،یاسیکه شامل ثبات س عبارتند از: حکومتهاي  شاخص .5

  .کنترل فساد است

6. size 
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 بـا  نتیجـه  کاست. این خواهد نیز گذاري سرمایه ریسک از امر این که است گذاران سرمایه

  است.   سازگار) 1391( افشاري و حیدري همچنین و) 2012( ارشد عثمانهاي  یافته

گذاري مستقیم خارجی تأثیر مثبـت   بر سرمایه، ١اقتصاد باز بودن درجه متغیر ضریب

 شـاخص  طریـق  از جهانی اقتصاد عرصه در ملی اقتصادهاي مشارکت که آنجایی دارد، از

 و ورود برابـر  در میزبـان  اقتصـاد  انـدازه  هر است بدیهی شود، می بررسی اقتصاد باز بودن

 خـارجی  میمسـتق  گـذاري  سرمایه انگیزه باشد، آزادتر ها سرمایه و خدمات و کاالها خروج

 و آگیومیرجیـانکیس  و )2000( موریسـت هـاي   یافتـه  بـا  نتیجـه  یابـد. ایـن   مـی  افزایش

  .  است سازگار) 2006( همکاران

گذاري مستقیم خـارجی   ر سرمایهمنفی بداراي تأثیر  ،٢اقتصادي تحریم متغیر ضریب

صورت متغیر مجـازي   تحریم اقتصادي را به در این تحقیق، نکته قابل ذکر آن است است

زمان با تحـریم بخـش نفتـی و     یعنی هم 2006از سال  رانیا کشور يبرا که شد.تعریف 

یعنی از زمـان بـه قـدرت     بعد به 2002 هاي سال يبرا ونزوئال ي کشورو برابانکی کشور 

هـا   عدد یک و براي دیگر کشورهاي نمونه در آن سـال رسیدن چاوز به ریاست جمهوري 

ایم. این قابل تصور اسـت کـه وقتـی کشـوري توسـط مجـامع        عدد صفر را در نظر گرفته

ی کـه از پشـتوانه حقـوقی و    یهـا  گیرد در خصوص تحریم المللی مورد تحریم قرار می بین

هـاي   برخـوردار هسـتند و مجـازات سـهمگینی بـراي کشـورها و شـرکت       قانونی بـاالیی  

شـود، باعـث خواهـد شـد کـه جریـان ورود        برقـرار ها  کننده این تحریم المللی نقض بین

  گذاري مستقیم خارجی به کشورهاي تحریم شونده متوقف شود.   سرمایه

٣سالمت جامعه متغیر ضریب
ـ    که به،  د در وسیله شاخص امید به زنـدگی در بـدو تول

اسـت، زیـرا    معنـادار  و مثبت درصد 1 سطح در آماري لحاظ این تحقیق تعریف شده، از

شـود کـه ایـن خـود موجـب       انسانی مـی  افزایش سرمایه سببباال رفتن امید به زندگی 

 باعـث  و همچنین پیچیده کارهاي انجام توانایی افزایش تولید، وري بهره و کارایی افزایش

در  تکنولـوژیکی  تحـوالت  بـا  همسـو  جدیـد  مشاغل تصدي در نیروي کار پذیري انعطاف

 بـر  مؤثر عوامل از یکی را امید به زندگی توان می لذا بر این اساس شود، می داخل صنعت

 و بلـوم  آلسـان، هـاي   یافتـه  بـا  نتیجه این. دانست خارجی گذاري مستقیم سرمایه جذب

  

 

1. trade 
2. economic sanctions 
3. Health 
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 هـر  ازاي کردنـد بـه   براي کشورهاي در حال توسعه مشاهده 2006کانینگ که در سال 

 درصـد  9 خـارجی  مسـتقیم  گـذاري  سرمایه ورودي جریان زندگی، به امید افزایش سال

  یابد، سازگار است.   می افزایش

  

  گیري نتیجه - 6

 انـداز  پس شکاف رفع در مهمی نقش خارجی مستقیم گذاري سرمایه اینکه به باتوجه

 طور کلـی  به و مدیریتی جدید هاي تکنیک و فنی دانش تکنولوژي، انتقال گذاري، سرمایه

 بـراي  رقابـت شـدیدي   جهان کشورهاي میان در کند، می ایفا اقتصادي رشد و توسعه در

 اقتصـادي، اجتمـاعی،   موقعیـت  بـه  توجـه  بـا  کشـور  هـر  بنابراین،. دارد وجود آن جذب

 خـارجی  گذاري مستقیم سرمایه جذب هاي راه که کند می تالش خود سیاسی و فرهنگی

 گـذاري  کننـده سـرمایه   تعیین عوامل. نماید برطرف را آن مشکالت و موانع و شناسایی را

 در و اقتصـادي  عوامـل  به کـل  آن جذب که گفت توان می است، متعدد خارجی مستقیم

 وابسـته  فرهنگـی  و سیاسـی، اجتمـاعی   اقتصادي، ساختارهاي و سیستم کل به مجموع

 دارند عهده به آن جذب در را اصلینقش  عوامل این از تعدادي کشور هر در اما باشد، می

  . شوند می تلقی کننده اصلی تعیین و

در کشورهاي  خارجی مستقیم گذاري سرمایه بر مؤثر عوامل بررسی هدف این تحقیق

و منبـع اصـلی    2004-2013هـاي   قلمـروي زمـانی ایـن تحقیـق سـال     . عضو اوپک بود

کشور عضو اوپـک   12اند، از مجموع  هاي تحقیق اطالعات آنکتاد و بانک جهانی بوده داده

ها دسترسی به اطالعات مورد  کشور مورد مطالعه قرار گرفتند و دلیل انتخاب آن 8تعداد 

عی و سیاسی حاکم بر این کشـورها  نیاز تحقیق و همچنین ثبات نسبی اقتصادي، اجتما

  بوده است.  

هـاي ترکیبـی و تکنیـک حـداقل      بـا اسـتفاده از روش بـرآورد داده    مذکور در تحلیل

ي مؤثر بر پارامترهامربعات تعمیم یافته در چارچوب یک الگوي با اثرات ثابت به تخمین 

کنـد   أکید مـی هاي پژوهش به این نکته ت گذاري مستقیم خارجی پرداختیم. یافته سرمایه

باشـد   گذاري خـارجی مـی   که وجود منابع طبیعی، یکی از عناصر اصلی در جذب سرمایه

که در مدل برآوردي داراي بیشترین تأثیرگذاري بوده است. در کنار ایـن عامـل، متغیـر    

توان گفت در  اي دارند. به این ترتیب می حاکمیت قانون و سالمت نیز تأثیر قابل مالحظه
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گـذاري   تواند از منظـر تحلیلـی انگیـزه حرکـت سـرمایه      منابع طبیعی میکه وجود  حالی

  نماید.  خارجی باشد ولی حاکمیت قانون و سالمت این انگیزه را تقویت می

  

  پیشنهادهاي سیاستی -7

 تیـ و احسـاس امن  یهـاي خـارج   هیجـذب سـرما   يشفاف برا یهاي قانون تی. حما1

  ،یگذاران خارج سرمایه

  ،یهاي خصوص دولت و شرکت میکردن حر سازي و مشخص . خصوصی2

مزبور و رفع ابهامات  نیثبات در قوان جادیو ا یو مقررات داخل نی. شفاف کردن قوان3

  ،خصوص نیدر ا

   ،گذاري سرمایه سکیکشور و کاهش ر ياقتصاد تیدر وضع یثبات نسب جادی. ا4

و انطبـاق   یخـارج  يهـاي تجـار   بـه بانـک   تیـ و اجـازه فعال  ی. گسترش نظام بانک5

  ،یجهان يبا استانداردها یهاي داخل بانک

منــاطق جهــت جــذب از وضــع موجــود بــه  يمنــاطق آزاد تجــار تغییــر رویکــرد. 6

  و یهاي خارج هیسرما

 نیـ هـاي کشـور و بـرون رفـتن از ا     میدر جهت مقابله با تحـر  یهای استیس جادی. ا7

  ها تحریم
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Abstract 

Foreign direct investment (FDI) is considered as a one of the important channels 
of financing capital internationally. FDI, in addition to compensating for the lack of 
capital, entails the transfer of technology, the entry of expert human capital, 
management, and knowledge; therefore, in order to Realizing the continuous and 
stable economic growth is necessary to scientifically identify the factors affecting 
the entry of foreign direct investment. The purpose of this study is to investigate the 
impact of economic, natural, political and legal factors on the attraction of foreign 
direct investment in OPEC member countries for the period of 2003-2014. This 
research has been carried out using the generalized least squares method (EGLS) in 
the form of a pooled data model. The results indicate that market size, openness of 
the economy, community health, oil reserves and rule of law have a positive and 
significant effect on the attraction of FDI, and economic sanctions have been 
important factors in reducing foreign investment attraction. 
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Keywords: foreign direct investment (FDI), health, OPEC, generalized least 
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