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Abstract 
 

Generally Speaking, investment is the heart of economic growth and 
development. Financing investment, on the other hand, is one of the major 
economic challenges, and yet, this is a very crucial issue in developing 
countries. Investment is made in the form of domestic and foreign 
investment, and therefore foreign investment is affected by economic and 
political conditions. Therefore, in this study, the effect of democracy on 
direct foreign investment has been done among two selected groups of 
countries including those with high and those with low level of democracy 
from 2001  to  2015  using  panel  data  method.  The  results  showed  that 
democracy has a significant and direct impact on FDI in countries with 
high  and  low  democracy,  while  the  effect  of  democracy  on  FDI  in 
countries with low democracy is much greater than in countries with high 
democracy.  Besides,  fixed  capital  formation,  economic  growth  rate, 
literacy rate, exchange rate, trade and government size have direct and 
significant effects on FDI in countries with low democracy. However, in 
countries with a high level of democracy, exchange rates and government 
size have a significant negative impact on foreign direct investment. 
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   2خانلو زیپرو يکرم جعفر  -*1زاده نلیرضا ز

  یدهچک8

 یکی يگذار هیسرما یمال نیتأم گرید ياست. از سو يموتور محرکه رشد و توسعه اقتصاد يگذار هیسرما

 یمهم تلق اریدر حال توسعه بس يمسئله در کشورها نیو ا رود یبه شمار م يمهم اقتصاد يها از چالش

 شود یانجام م یخارج يها يگذار هیو سرما یداخل يها يگذار هیبه صورت سرما يگذار هی. سرماگردد یم

 نیدر ا نیقرار دارد؛ بنابرا یاسیو س ياقتصاد طیشرا ریتحت تأث یخارج يگذار هیاساس سرما نیو بر ا

در دو گروه منتخب از  یخارج میمستق يگذار هیبر سرما یدموکراس ریشده است تأث یسع قیتحق

 يها با روش داده 2015- 2001 یدر طول دوره زمان نییباال و پا یجهان با سطح دموکراس يکشورها

بر  يو معنادار میمستق ریتأث یآمده نشان داد که دموکراس دست به جی. نتاردیقرار گ یمورد بررس ییتابلو

 یبا سطح دموکراس يباال و کشورها یبا سطح دموکراس يدر کشورها یخارج میمستق يگذار هیسرما

با سطح  يدر کشورها یخارج میمستق يگذار هیبر سرما یدموکراس ریکه تأث یدارد در حال نییپا

 هیسرما لیتشک نیباال است. همچن یبا سطح دموکراس ياز کشورها تر شیب اریبس نییپا یدموکراس

بر  يو معنادار مینرخ سواد، نرخ ارز، تجارت و اندازه دولت اثرات مستق ،يثابت، نرخ رشد اقتصاد

با  يدر کشورها یدارند. در حال نییپا یبا سطح دموکراس يدر کشورها یخارج میمستق يگذار هیسرما

 یخارج میمستق يگذار هیو معنادار بر سرما یمنف ریباال نرخ ارز و اندازه دولت تأث یسطح دموکراس

  .دارند
  

  .تجارت، اندازه دولت ،يرشد اقتصاد ،یخارج میمستق يگذار هیسرما ،یدموکراس :واژگان کلیدي
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 میمستق يگذارهیبر سرما یدموکراس ریتأث یقیتطب یبررس

 نییباال و پا یدموکراسبا  يدر کشورها یخارج

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین 1398پاییز و زمستان ، 2، شمـاره دومدوره 
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  مقدمه -1

 .اقتصادي، رشد و توسعه اقتصادي مستمر و باثبات استاهداف کالن  نیتر از مهم یکی

 گذاران استیها و س دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي هدفی است که همه دولت

اقتصادي بر آن تأکید دارند. عوامل متعددي در راستاي تحقق هدف رشد اقتصادي، 

الگوهاي  نظران عنوان شده است که در بین این عوامل، تمامی نظریات و توسط صاحب

رشد و توسعه اقتصادي معرفی  کننده نییرشد، سرمایه را به عنوان موتور محرکه و تع

در مورد منابع تأمین مالی  ).164: 1390آبادي و احمدي روشن، (شاه اند کرده

گفت که یک بنگاه خصوصـی در یک کشور در حال توسعه سه  توان یم يگذار هیسرما

تأمین مالی داخلی را  تواننـد یارد. اول، این مؤسسات مد يگذار هیابزار اصلی براي سرما

ها و یا  دسـت آوردن وجوهـات از خـانوادهه از بازارهاي داخلی یـا ب يریگ طریق وام از

در جسـتجوي یـک  تواننـد یها م مدنظر قـرار دهنـد. دوم، آنرا سایر منابع غیررسمی 

در نهایت، یا را جذب کنند و  1مستقیم خارجی يگذار هیشـریک خارجی باشند و سرما

(هاتف و  بـه دنبـال منابع تأمین مالی بدهی خارجی باشند توانند یها م آن

  ).24: 1392کرباسی،
روند  2003تا سال  2001دنیا از سال  مستقیم خارجی در يگذار هیجریان سرما

 712ي در جهان گذار هیسرماجریان  2003ي که در سال ا گونهکاهشی داشته است به 

ي مستقیم خارجی در گذار هیسرماجریان  2004اما از سال ؛ میلیارد دالر بوده است

 3056به رقمی بالغ بر  2007جهان با شیب قابل توجهی افزایش یافته است و در سال 

به دلیل بروز بحران مالی در دنیا  2009تا  2008اما از سال ؛ میلیارد دالر رسیده است

ستقیم خارجی با کاهش قابل توجهی روبرو شده و در سال ي مگذار هیسرماروند جریان 

جریان  2015تا  2010میلیارد دالر تنزل یافته است. از سال  1310به رقم  2009

میزان  2015یی همراه بوده و در سال زهایوخ افتي مستقیم خارجی با گذار هیسرما

 ,WDI)ه است میلیارد دالر بود 2339ي مستقیم خارجی در حدود گذار هیسرماجریان 

در این  مطالعه موردي مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب گذار هیسرما. جریان (2017

ي که میزان جریان ا گونهمقاله نیز روند مشابه با دنیا را تجربه کرده است. به 

ي مستقیم خارجی در گروه کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال در گذار هیسرما

یارد دالر و در گروه کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی میل 86در حدود  2007سال 

                                                      
1. foreign direct investment 
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میلیارد دالر بود. در واقع در گروه کشورهاي با سطح دموکراسی  16پایین در حدود 

بوده است.  2013میلیارد دالر در سال  23پایین در طول دوره تحقیق حداکثر معادل 

هاي منتخب با سطح ي مستقیم خارجی در گروه کشورگذار هیسرمادر کل میزان جریان 

از گروه منتخب کشورهاي با سطح  تر کمدموکراسی پایین به میزان قابل توجهی 

  دموکراسی باال بوده است.

 يگذار هیدموکراسی یکی دیگر از عواملی است که ممکن است در جذب سرما

دموکراسی به صورت کمی توسط . باشد داشته کننده نییمستقیم خارجی نقش تع

، شاخص (Gurr, 1990) دموکراسی يها ف شده است از جمله شاخصتعری ییها شاخص

طرح در این تحقیق این است ش م. پرس(Gastile, 1983) حقوق سیاسی و آزادي مدنی

وجود داشته  تواند یم يا مستقیم خارجی چه رابطه يگذار هیکه بین دموکراسی و سرما

ي مستقیم گذار هیماسربدین منظور الزم و ضروري است رابطه دموکراسی و باشد؟ 

خارجی را در دو گروه از کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال و کشورهاي منتخب 

ي مستقیم گذار هیسرمابا سطح دموکراسی پایین به جهت مقایسه اثرات دموکراسی بر 

  خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

  

  مبانی نظري -2

است که  3و توسعه 2اساسی رشدي ازهاین شیپبه لحاظ نظري یکی از  1انباشت سرمایه

مالی شود.  نیتأمو یا منابع مالی خارجی  اندازها پساز منابع مالی داخلی یعنی  تواند یم

داخلی بوده و در واقع، شکاف  انداز پسمنابع مالی خارجی نه تنها مکملی براي 

ع ارزي است. ، بلکه راه حلی براي مقابله با شکاف منابکند یمي را پر گذار هیسرما

جوامعی که براي توسعه خود در داخل از سرمایه کافی برخوردار نباشند، توسل به 

ي گذار هیسرمابراي . کنند یمي خارجی را از ضروریات توسعه اقتصادي تلقی ها هیسرما

هایی وجود دارد، به طور کلی  بندي المللی سرمایه تقسیم ي بینها انیجرخارجی و انواع 

بندي نمود: دسته اول  به دو دسته کلی تقسیم توان یمالمللی را  ي بیناه هیسرماجریان 

، خطوط اعتباري، یوزانس و غیره بوده و دسته دوم نیز شامل ها امانه، ها وامشامل 

ي گذار هیسرما: نخست ردیگ یمي خارجی است که به دو صورت انجام گذار هیسرما

                                                      
1. Capital Accumulation 
2. Economic Growth 
3. Development 
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و  133: 1395ارجی (دودانگی، خ میرمستقیغي گذار هیسرمامستقیم خارجی و دوم، 

Wu & Li, 2012: 644 ،مالی  نیتأم). بنا بر آنچه صادقی علویچه نیز مطرح کرده

ي خارجی، خطوط اعتباري، یوزانس، ها وامخارجی شامل دو دسته است. الف) استفاده از 

ي گذار هیسرماو  FDIي مستقیم خارجی گذار هیسرماریفاینانس و دیگر موارد و ب) 

مهدوي  نیچن هم). sadeghi Alavicheh, 2004: 8-9( است FPIیم خارجی غیرمستق

ي بند میتقسمالی خارجی به دو دسته قابل  نیتأمکه  اند کردهعادلی و همکاران بیان 

منابع مالی مشارکتی ندارد و شامل استفاده از  نیتأم که دسته اول خارجیان در است

منابع مالی خارجی با  نیتأمدسته دوم  و استي خارجی، خطوط اعتباري و غیره ها وام

ي مستقیم خارجی و گذار هیسرماکه شامل  ردیگ یمصورت  ها یخارجمشارکت 

). در 90: 1387، (مهدوي عادلی و همکاران استي غیرمستقیم خارجی گذار هیسرما

  .شود یمگذاري مستقیم و غیرمستقیم خارجی پرداخته  ادامه به تشریح مفاهیم سرمایه

  

  گذاري خارجی هوم سرمایهمف -2-1

ي خارجی به انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده گذار هیسرما 

مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در  ازایک بنگاه اقتصادي در کشور اخیر در  سیتأسدر 

 ي از اشکال صدور سرمایه ازگذار هیسرما). Rieneld, 1985: 246( گردد یمعواید اطالق 

ي در تولید و گذار هیسرماو به شکل  است ریپذ هیسرمابه کشورهاي  گذار هیسرماکشور 

و گسترش نهادهاي مالی و غیره در فراسوي  سیتأسساخت کاال، استخراج مواد خام، 

 نیتأمي ها وهیش نیتر مهمي خارجی یکی از گذار هیسرما. شود یممرزهاي ملی انجام 

مالی خارجی  نیتأماست که بر خالف روش قرضی  مالی خارجی به روش غیر استقراضی

، به عنوان منابع شود یمي کشور میزبان به عنوان بدهی محسوب ها پرداختکه در تراز 

. بدین جهت است که امروزه بسیاري از کشورهاي در حال گردد یمي تلقی گذار هیسرما

اقتصادي  هتوسعي خارجی را به عنوان یکی از منابع مهم در گذار هیسرماتوسعه، 

ي از این روش ریگ بهرهي اقتصادي خود را با ها طرحخودشان در نظر گرفته و بسیاري از 

ي گذار هیسرما). 90: 1388(ذوالقدر،  آورند یدرممالی خارجی به مرحله اجرا  نیتأم

ي غیرمستقیم گذار هیسرماي مستقیم خارجی و گذار هیسرمابه دو شکل  معموالًخارجی 

  .ردیگ یمو) خارجی صورت (پورتفولی 1خارجی

                                                      
1. foreign portfolio investment 
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و  بلندمدتمتضمن مناسبات  هیسرماعبارت است از  ي مستقیم خارجیگذار هیسرما 

کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی و یا حقوقی مقیم یک کشور در  کنندهمنعکس 

ي گذار هیسرما). در واقع UNCTAD, 1996: 195( گذار هیسرماشرکتی خارج از موطن 

، به ویژه فرصتی ریپذ هیسرماو  گذار هیسرمادائم میان  رابطهز مستقیم خارجی حکایت ا

 :Wafo et al, 1998دارد ( گذار هیسرمابراي نفوذ واقعی بر اقدامات کشور میزبان توسط 

ي مستقیم خارجی چنین تعریف کرده است: گذار هیسرماالمللی پول  ). صندوق بین3

توسط یک شخصیت حقیقی  دتم یطوالني مستقیم با هدف کسب منافع گذار هیسرما

، کنفرانس تجارت و نیچن هم. ردیگ یمحقوقی مستقر در یک اقتصاد معین صورت 

ي دانسته که متضمن ا هیسرماي مستقیم خارجی را گذار هیسرماسازمان ملل  توسعه

بوده و کنترل و منافع مستمر  ریپذ هیسرماو  گذار هیسرمامناسبات بلندمدت میان 

را  گذار هیسرماا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن اشخاص حقیقی و ی

 1). سازمان همکاري و توسعه اقتصاديUNCTAD, 1996: 195به همراه دارد (

ي که با هدف گذار هیسرماتعریف کرده است:  گونه نیاي مستقیم خارجی را گذار هیسرما

ایجاد یک شرکت با  و مدیریت در مؤثرایجاد روابط اقتصادي مستمر و اعمال نفوذ 

شعبه و تملک دارایی کامل یک شرکت  سیتأسفرعی،  موسسه سیتأسمالکیت کامل، 

در ایران،  .ردیگ یمموجود و مشارکت در یک شرکت جدید یا موجود، صورت 

 گذار هیسرماکه الزم است  شود یمگونه تعریف  این عموماًي مستقیم خارجی گذار هیسرما

اشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در سود و خارجی حضور فیزیکی داشته ب

در دست داشته باشد. به این  ماًیمستقواحد تولیدي را نیز  ادارهکنترل و  احتماالًزیان و 

ي دارد مؤثري تولید نقش ها تیفعالبه طور مستقیم در اجراي  گذار هیسرماترتیب 

 ).294: 1381(بهکیش، 
ي مستقل خارجی و ها يگذار هیسرمادو نوع ي مستقیم خارجی به گذار هیسرما  

. شوند یمي مختلط تقسیم ها شرکتي مشترك خارجی به صورت ها يگذار هیسرما

ي خارجی با مالکیت صد ها شرکتي مستقل خارجی از نظر حقوقی به ها يگذار هیسرما

 مالی نیتأمسرمایه مورد نیاز خود را، خود  گذار هیسرماو  شود یمدر صد خارجی اطالق 

خارجی از هر جهت داراي استقالل کامل هستند (پارسامنش،  گذاران هیسرماو  کند یم

ي ها يگذار هیسرماي مشترك خارجی شکل تکامل یافته گذار هیسرما). 43: 1378

ي و منافع حاصل از گذار هیسرماي ها نهیهز. استخارجی در کشورهاي در حال توسعه 

                                                      
1. OECD 
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داخلی و خارجی تقسیم  گذاران هیسرماسب بین به تنا ها يگذار هیسرماآن در این قبیل 

  .شود یم

به آن دسته از  ي پورتفوییگذار هیسرماي غیرمستقیم خارجی یا گذار هیسرما  

که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید  شود یماطالق  ها يگذار هیسرما

ر به طور مستقیم در ام آنکهاوراق بهادار از یک موسسه یا شرکت مالی بدون 

. دهند یمي شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرار گذار هیسرما

ي ها بانکو قبوض سپرده در  بهابازاردر معامالت  ها شرکتخرید اوراق قرضه و سهام 

  ).91: 1388(ذوالقدر،  باشند یمي غیرمستقیم خارجی گذار هیسرماخارجی از انواع 

  

  ي سنجش آنها شاخصمفهوم دموکراسی و  -2-2

 و ي اقتصاديها رقابت زیآم مسالمت حل براي قانونمند چارچوبی ایجاد با دموکراسی

1ثبات سیاسی موجب تقویت سیاسی
 توسعه امکان و شده ي سازندهها رقابت ارتقا و کشور 

 انحصار به اقتصادي توسعه سیاسی، منافع . بدون آزاديکند یم تقویت را پایدار اقتصادي

منابع،  نامطلوب تخصیص پیدایش انحصارها، به غالباً امر . ایندیآ یم در حاکم گروه

 تاًینها و ی سیاسیثبات یباجتماعی،  یناآرام اقتصادي، يها بحران پیدایش نا به هنجار،

و احزاب  مداران استیس دموکراسی رفتار وجود ،نیچن هم. گردد یم منجر نظام فروپاشی

 يها استیس بتوانند مداران استیسکه  شود یم آن زا مانع کرده، کنترل را سیاسی

 با نادرست، دموکراسی، يها استیس اتخاذ صورت پیش گیرند. در نادرست در و نامتعادل

تصحیح  اجتماعی و اقتصادي تغییر دولت، هزینه براي زیآم مسالمتروشی  نیتأم

. گردد یم اقتصاد بلندمدت ظرفیت افزایش موجب داده، کاهش نادرست را يها استیس

 سامانمند تصحیح و براي تعدیل نهیهز کم و مؤثر سیستمی دموکراسی واقع در

سازد (زمانی،  هماهنگ مردم مطالبات و ها خواستبا  را ها آن تااست  دولت يها استیس

عواملی که در برقراري ثبات سیاسی سطح دموکراسی  نیتر مهمیکی از ). 27-28: 2004

ي سیاسی است. ثبات سیاسی ها عرصهحضور مردم در و یا همان میزان مشارکت و 

این  نیتر مهمي در اقتصاد کشورها دارد که رشد و توسعه اقتصادي یکی از ا مالحظهقابل 

ي مختلفی توسط اندیشمندان سیاسی در جهان، براي دموکراسی، ها فیتعرپیامدهاست. 

  در کشورهاي مختلف جهان ارائه شده است.

                                                      
1. political stability 



  

  یخیتار یبررس کی )؛1332-1357( يدوران پهلو يبر رشد اقتصاد يگر ینظام ریتأث                             

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

565 

 1سی را به این صورت تعریف نموده است، دموکراسی ساختار نهاديشومپیتر دموکرا  

ي را از ریگ میتصمي سیاسی است که در آن افراد حق مشارکت در ها يریگ میتصمبراي 

. در این تعریف اداري و سازمانی، آورند یمي انتخاباتی به دست ها رقابتطریق 

 ,Shumpeterبرابري است (دموکراسی فاقد ارزش ذاتی مانند مطلوبیت سعادت فردي و 

که امکان و فرصت منظم و  داند یمدموکراسی را سیستمی سیاسی  ). لیپیست،1976

). هانتیگتون، Lipset, 1959( آورد یمادواري تغییر دولت را از طریق قانون فراهم 

از طریق  رانیگ میتصم نیتر قدرتکه در آن پر  داند یمدموکراسی را نظامی سیاسی 

ي هستند و نامزدهاي رأ. همه افراد بالغ داراي حق شوند یماري برگزیده انتخابات ادو

). Huntington, 1984( کنند یمانتخاباتی براي کسب آراي مردم، آزادانه باهم رقابت 

که در آن برکناري حزب حاکم  کند یمپرژروسکی دموکراسی را سیستمی تعریف 

ي مردم هست رأدرت، برخواسته از ، زیرا قاستسیاسی از طریق انتخابات همواره میسر 

)Prezeworski, 1991 .(داند یمبولن دموکراسی را متشکل از دو عنصر اصلی  نینچهم :

الف) آزادي سیاسی، یعنی حق آزادي عقیده بیان و تشکیل احزاب سیاسی براي کلیه 

یی دولت به مردم و حق افراد براي گو پاسخشهروندان و ب) حکومت دموکراتیک، یعنی 

 ).Bollen, 1993ارکت در دولت به طور مستقیم و یا از طریق انتخاب نماینده (مش
بین دموکراسی و توسعه اقتصادي و دیگر متغیرها مستلزم داشتن  رابطهارزیابی تجربی 

بین این دو پدیده را به لحاظ کمی  رابطه توان یم ها آنیی است که توسط ها شاخص

  .استبر دو نوع  عمدتاًی ي سنجش دموکراسها شاخصمطالعه نمود. 

 ,Gasiorowski)ي مقطعی یا ناپیوسته، مانند شاخص تغییر رژیم ها شاخص  -1

 .(Prezeworski, 2000) و یا شاخص دموکراسی (1996

، (Gurr, 1990)نهادهاي دموکراسی  شاخصي پیوسته، مانند؛ ها شاخص  -2

ل و شاخص لیبرا (Gastile, 1983) ي مدنیها يآزادشاخص حقوق سیاسی، 

  .(Bullen, 1993) دموکراسی

ي ها شاخصی دموکراسی مستلزم کاربرد نوع دوم اقتصادسنجي کمی و ها یبررس

  از: اند عبارت ها شاخصاین  عمدهو مشخصات  است شده انیب

شاخص لیبرال دموکراسی بولن، در برداشت بولن، لیبرال دموکراسی داراي دو   -1

بعد آزادي سیاسی، توسط  . آزادي سیاسی و حاکمیت مردم.استبعد اصلی 

. بعد شود یممیزان آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعی و احزاب سنجیده 

                                                      
1. institutional structure 
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ي ها ارگانو  ها پستحاکمیت مردم، بر مبناي منصفانه بودن انتخابات، به ویژه 

ي اپوزسیون سیاسی، حقوق ها شاخص. گردد یمي ارزیابی گذار قانوناجرایی و 

، (Bank, 1979)ي گذار قانوني ها انارگ کاراییسیاسی گاستیل و شاخص 

. ارزش شود یمشاخص بولن محاسبه  ها آنکه بر مبناي  باشند یممتغیرهایی 

لیبرال  گر انیب 100که  است 100-0شاخص لیبرال دموکراسی بولن، بین 

  .استدموکراسی کامل 

شاخص دموکراسی نهادینه گور، شاخص دموکراسی نهادینه گور مرکب از سه   -2

 گر انیب 10و  کند یمتغییر  10-0و این شاخص بین  است عنصر اصلی

 .استدموکراسی کامل 

  الف) مشارکت در قدرت سیاسی از طریق رقابت.

  ي اجرایی.ها پستب) تضمین باز بودن و شفافیت گزینش 

  براي کنترل و نظارت بر اعمال قدرت اجرایی دولت. مؤثرج) وجود نهادهاي اجتماعی 

ستیل، شاخص حقوق سیاسی گاستیل، میزان شاخص حقوق سیاسی گا -3

ي موجود براي ها روشمشارکت در قدرت سیاسی و دموکراتیک بودن 

. این شاخص کشورها را بر اساس سنجد یممشارکت در قدرت سیاسی را 

وجود  گر انیب. یک کند یمي بند رتبه، 7-1سطح حقوق سیاسی بین 

بدترین سطح حقوق  و نیتر کم گر انیب 7و  سطح حقوق سیاسی نیتر شیب

  .استسیاسی 

، 7-1ي مدنی بین ها يآزادشاخص آزادي مدنی، کشورها را بر اساس سطح   

 دیتأک. استسطح آزادي مدنی  نیتر شیبوجود  گر انیب. رتبه یک کند یمي بند رتبه

، آزادي ها هیاتحادشاخص آزادي مدنی بر میزان آزادي بیان، اجتماعات، احزاب، 

  .استب، استقالل دستگاه قضایی و آزادي اقتصادي مطبوعات، آزادي مذه

  

  ي مستقیم خارجیگذار هیسرمابر جذب  مؤثرعوامل  -2-3

 اجتماعی و اقتصادي ساختارهاي در که زیادي شباهت وجود با توسعه، حال در کشورهاي

 برخوردار خارجی يها هیسرما جذب قابلیت و توانایی از میزان یک به دارد، وجود ها آن

 المللی بین يها هیسرما جلب در ها آن سهم که شود یم موجب مسئله همین و نیستند

 رقابت وجود به عنایت با و خارجیي گذار هیسرما روزافزون اهمیت به توجه با. باشد نابرابر

 براي کشور یک موفقیت خارجی،ي ها يگذار هیسرما جذب براي کشورها بین در شدید
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 و حمایتی اقتصادي، طبیعی، عامل چهار به آن بر رمؤث عوامل و خارجیي ها هیسرما جلب

که در این قسمت به بررسی این عوامل پرداخته  دارد بستگی سیاسی عوامل تشویقی و

  .شود یم

  

  عوامل سیاسی (دموکراسی) -2-3-1

 مستقیم خارجی يگذار هیسرما جذب در است ممکن که است عواملی از یکی دموکراسی

تعریف  مختلف يها وهیش به دموکراسی مفهوم د. هرچندداشته باش کننده نقش تعیین

است. برخی  جامعه بر قانون و حاکمیت اکثریت تشابه تعاریف موجود، وجه اما است، شده

 جامعه تمام افراد حقوق به احترام و پرداخت صحیح مالیات قانون، به احترام مثل الزامات

مدافع  بالقوه صورت به راتیکاست. حکومت دموک مربوط دموکراتیک يها حکومت به همه

جذب  عوامل مؤثر بر از یکی اینکه به توجه است. با نیز جامعه افراد حقوق مالکیت

سیاسی،  ثبات نیچن هم است. اقتصادي و ي مستقیم خارجی ثبات سیاسیگذار هیسرما

 که داشت بیان توان یم دارند، متقابل اثرگذاري و اند مرتبط هم با و اجتماعی اقتصادي

 سیاسی ثبات برقراري طریق از را خود صورت بالقوه اعتبار به ي دموکراتیکها لتدو

 شخص منش به ي استبدادي، اغلبها دولت در ثبات ی کهدر حال. کنند یم کسب

 حاکمیت قانون و بر پایه دموکراسی که کشورهایی دارد. در نتیجه بستگی رندهیگ میتصم

خواهند بود.  خارجی ي مستقیمگذار هیسرما براي يتر مناسب يها مکان ،شوند یم اداره

 ها آن همیشگی نظارت مردم و يریپذ تیمسئول به دلیل گونه جوامع در این این، بر عالوه

؛ هستند یکسان برابر قانون مردم در و شده مشاهده تر کم يخوار رشوه دولت، عملکرد بر

 اطمینان میزبان، با با مشاهده قوانین کشور تواند یم خارجی گذار هیسرما بنابراین،

ي خواهد شد. گذار هیسرما ریسک کاهش باعث موضوع این و کند يریگ میتصمي شتریب

 ریتأثدموکراسی از طریق  (Li & Resnick, 1996: 178-180)بر اساس نتایج مطالعات 

  . است مؤثري مستقیم خارجی گذار هیسرمایی بر ها کانالبر حقوق مالکیت از طریق 
زیرا  ؛کند یم محدود ی راتیچندمل يها شرکت قدرت انحصاري اتیک،دموکر الف) دولت

 بازارهاي در ایجاد را جامعه منافع جمعی و ملی مصالح ها حکومتگونه  این است ممکن

سعی در  همین علت، به بدانند و انحصاري در بازار يها قدرتایجاد  از جلوگیري و رقابتی

 باشند. همچنین دید منفی تی داشتهي چندملیها شرکت قدرت انحصاري محدود کردن

از ضعف مدیریت و  تر شیبخارجی،  ي مستقیمگذار هیسرمابا  در رابطه از کشورها برخی

قبیل ایجاد  پیامدهایی از تواند یمکه  شود یم ناصحیح در این زمینه ناشی يها استیس
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یز تشدید ن صنایع با مقیاس تولید کوچک و بلندمدت، انهدام بازار انحصاري در ساختار

  باشد. به همراه داشته بیکاري را

ي ها شرکت مصالح برابر داخلی در مصالح گرفتن نظر در دلیل به دموکراتیک حکومتب) 

 و حمایت کرده چندملیتی يها شرکت در مقابل داخلی و بومی يها شرکتاز  چندملیتی،

 افزایش ی رابوم يها شرکت و رقابتی تولیدي و توان دهد یم ها آن به خاصی امتیازات

  .دهد یم

ي ها شرکت سوددهی و فعالیت بر و است جدي مالیات اخذ دموکراتیک، يها نظام ج) در

ي گذار هیسرما ورود مالیات نرخ افزایش دارد. لذا انکاري رقابلیغ نقش گذار هیسرما

  .دهد یم کاهش کشور میزبان را به مستقیم خارجی

و  آزاد تجارت جریان افزایش با موکراسید نظام برقراري ،سایسو يدبه نظر جکوبسن و 

رشد  موجب دارد، کار نیروي سطح آموزش افزایش بر تأثیري که طریق از نیچن هم

که  دارند یم بیان نیچن همشد.  خواهد خارجی ي مستقیمگذار هیسرما ورودي جریان

 رقابتی بازارهاي داشتن دلیل به کشورهاي دموکراتیک را شرایط چندملیتی، يها شرکت

 کنند یممطرح  نیچن همخود نیستند.  براي انحصاري وضعیت دنبال به و دانسته مناسب

در  جمعی مصالح و منافع که برسند نتیجه این به ي دموکراتیکها حکومت که اگر

 موجب خارجی مستقیم يگذار هیسرماجذب  نیز و است چندملیتی يها شرکتحمایت از 

 ي تولیديها تیفعال از یرمنطقیغ يها تیحما ، به جايشود یم کشور ياقتصادرشد 

جذب  جهت حمایتی يها استیسایجاد  به بومی، يها شرکت بازده و کم ناکارآمد

. (Jakobsen & Desoysa, 2006: 384-385) پردازند یم ي مستقیم خارجیگذار هیسرما

 در را دموکراتیک يها حکومت که است (Li & Resnick, 1996) نظر برخالف این موضوع

  .دانند یم بومی يها بنگاه حامی شرایطی هر
  

  عوامل اقتصادي -2-3-2

 يگذار هیسرما براي چندملیتی يها شرکت يریگ میتصم در که اقتصادي عوامل نیتر مهم

 يها طرح سودآوري بر و بوده مؤثر توسعه در حال ریپذ هیسرماکشور میزبان و  یک در

  :باشند یمذیل  شرح به گذارند یمتأثیر  کشور آن يگذار هیسرما

ي خارجی رابطه گذار هیسرمافرض بر این است که بین رشد اقتصادي و  رشد اقتصادي:

از عوامل مختلفی  متأثر توان یممثبت وجود دارد. رشد اقتصادي و پویایی اقتصاد را 

ي ها استیسمانند فشارهاي سیاسی و اجتماعی براي افزایش استاندارد زندگی، بهبود 
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ي، افزایش پویایی بخش خصوصی، گسترش گذار هیسرماایش تجارت و اقتصاد کالن، افز

فناوري اطالعات و ارتباطات، بهبود اقتصادي و مدیریتی و اصالحات ساختاري بر شمرد. 

و لذا نرخ  دهد یمي را افزایش گذار هیسرماي ها فرصتبدیهی است که رشد اقتصادي، 

ستقیم خارجی خواهد داشت که در ي مگذار هیسرمامثبت بر جریان  ریتأثرشد اقتصادي 

آبادي و محمودي،  و شاه Usman Arshad, et al, 2012؛ Theo et al, 2012مطالعات (

ي مستقیم خارجی گذار هیسرمامستقیم رشد اقتصادي بر جریان  ریتأث) نیز به 1390

  اشاره شده است.

ي گذار هیسرماي کشور میزبان بر جریان گذار هیسرمانرخ  ي داخلی:گذار هیسرما

و  وکار کسبي داخلی بازتابی از گرایش مردم براي گذار هیسرما. نرخ است مؤثرخارجی 

ي گذار هیسرمااطالعاتی از محیط  نیچن هم. این متغیر استها به آینده اقتصاد  اعتماد آن

ي باالي ظرفیت ور بهرهي باال در واقع نشان از گذار هیسرما. نرخ دهد یمدر کشور ارائه 

ي باال، ظرفیت باالتر گذار هیسرما. عالوه بر این نرخ استي یک کشور ارگذ هیسرما

ي ها پروژهمالی  نیتأمي ها راه. یکی از دهد یمبازپرداخت کشورها را نیز نشان 

ي اندازها پسي در اوراق بهادار از طریق منابع گذار هیسرما لهیوس بهي، گذار هیسرما

 نیتأمي خارجی منبع اصلی اندازها سپ، بدین معنی که اگر ردیپذ یمخارجی صورت 

ي و جریان ورودي سرمایه همبستگی مثبت گذار هیسرمامالی خارجی باشد، میان نرخ 

 گذاران هیسرماي داخلی به عنوان معیاري براي گذار هیسرماوجود دارد و بنابراین، 

ح ي داخلی در سطگذار هیسرماوقتی  رود یمو انتظار  ردیگ یمخارجی مورد توجه قرار 

 :Grzegorz, 2004) ابدي خارجی نیز افزایش یگذار هیسرما، جریان ردیگ یمباالیی قرار 

29).  

ي اصلی اقتصاد ها بخشی به عنوان یکی از خارجبخش تجارت  درجه باز بودن اقتصاد:

حجم مبادالت  گر نشان. درجه باز بودن اقتصاد است رگذاریتأثدر جریان جذب سرمایه 

و واردات به تولید  صادراتو با شاخص نسبت مجموع  استیگر هر کشور با کشورهاي د

. در واقع کشورهایی که از سطح تجارت خارجی باالتري شود یمناخالص داخلی سنجش 

 & Li) کنند یمي مستقیم خارجی تواناتر عمل گذار هیسرما، در جذب باشند یمبرخوردار 

Resnick, 2003: 183) بر جریان  تواند یماد اما باز بودن اقتصاد دو اثر متض؛

ي مستقیم گذار هیسرماي مستقیم خارجی داشته باشد. نخست باعث توسعه گذار هیسرما

ي مستقیم گذار هیسرما. دوم اثر منفی بر جریان شود یمخارجی با جهت صادراتی 

 خارجی از جهت بازاري دارد. از جهت بازاري، پایین بودن درجه باز بودن اقتصاد،
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و  ها تعرفهاز  خواهند یم ها شرکت، زیرا ابدی یمقیم خارجی کاهش ي مستگذار هیسرما

را با استفاده از منابع تولید ارزان  ها يگذار هیسرماو  کنندي انتقال اجتناب ها نهیهز

که  شود یمي در صورتی انجام گذار هیسرمامقصد به منظور صادرات، انجام دهند و این 

  ).101: 1385و محمودي، آبادي  کاهش یابند (شاه ها تعرفه

. ثبات نرخ ارز، استدر فرآیند انتقال سرمایه  مؤثرنرخ ارز یکی دیگر از عوامل  نرخ ارز:

ي ریگ میتصمو بدین طریق  دهد  یماطمینان در محیط اقتصادي داخل را افزایش 

. ناپایداري و عدم ثبات، از دید دینما یم تر یمنطقدر حال و آینده را  گذاران هیسرما

ي گذار هیسرماو بدین طریق جذابیت  رود یمخارجی امري منفی به شمار  گذاران هیرماس

یی که آمریکا از ها هیسرمابا بررسی  1989. کیوز در سال دهد یمدر کشورها را کاهش 

کشور مختلف جذب کرده بود به این نتیجه رسید که تقویت پول رایج یک کشور در  12

ي مستقیم خارجی گذار هیسرمایینی مهمی براي جریان مقابل دالر آمریکا یک متغیر تب

 اند کردهي ریگ جهینت طور نیادر مطالعه خود  1991در  نیآستفروت و  نیهمچناست. 

خارجی و در نتیجه  گذاران هیسرماکه کاهش ارزش دالر موجب ارتقاء نسبی جایگاه 

ابراین نرخ ارز و بن؛ (Glauco & Kevin, 2004: 20) شود یمي گذار هیسرماکاهش هزینه 

ي داخلی ها ییدارای در آن باعث عدم اطمینان نسبت به آینده و تغییر ارزش ثبات یب

  ).34: 1384(باقري،  شود ینمفراهم  گذار هیسرماو زمینه مساعد براي  شود یم

 نتیجه در ،شود یم داخلی يها ییدارا ارزش کاهش به منجر ها متیق مداوم افزایش تورم:

 خود يها ییدارا واقعی ارزش حفظ براي دهند یم ترجیح و شهروندان داران هیسرما

 سوي سرمایه). از دهند (خروج تغییر خارجی يها ییدارارا به نفع  ها آن بهینه ترکیب

 و انجامد یم ها ییدارا ارزش و يگذار هیسرما خالص کاهش سود به ها متیق افزایش دیگر،

 ). تورم105: 1385آبادي و محمودي،  ه(شا دهد یمکاهش  را کشور به سرمایه ورود

 تجاري و يها وام سررسید متوسط کاهش و يگذار هیسرماریسک  افزایش به منجر

 عدم و یثبات یب نشانه . تورمشود یم ها متیق طریق از شده منتقل اطالعات در اختالل

 خارجی ارتباط منفی مستقیم يگذار هیسرما جریان و با است کالن يها استیسکنترل 

  .)34: 1383دارد (باقري، 

ي مستقیم خارجی را از طریق بهبود گذار هیسرمااندازه دولت جریان اندازه دولت: 

قرار  ریتأثي عمومی تحت ها استیسشرایط براي رشد اقتصادي و افزایش کارایی 

) Garcia-Sanchez et al, 2013: 568و  Newton, 1982:190. در این میان (دهد یم

 ها دولتکارایی  توانند یمي بزرگ از طریق خدمات عمومی ها حکومت که کنند یمبیان 
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این نکته را که تصمیمات  (Pajunen, 2008: 653)، نیچن همرا افزایش دهند. 

مستقیم خارجی به طور خاصی وابسته به شرایط جذابیت کشور میزبان از  گذاران هیسرما

را از طریق ارائه کاالهاي  این شرایط توانند یم ها دولت. استلحاظ رشد اقتصادي 

(Holmes et al, 2013) ،ها رساختیز (Yuan et al, 2010) کنترل فساد ،(Buchanan et 

al, 2012) مند قانون، ایجاد محیط (Globerman & Shapiro, 2002)  ی حکمرانو بهبود

  خوب، فراهم نمایند.

متغیر کیفی سطح  اند دادهه اقتصاددانان توسعه در الگوهایی که ارائ سرمایه انسانی:

بسیاري از تغییرات دنیاي  تواند یم. متغیري که اند کردهدانش و سرمایه انسانی را مطرح 

خارج و واقعی را در صحنه علم اقتصاد توضیح دهد. از نظر آنان سطح دانش و سرمایه 

در ي گذار هیسرماي مستقیم خارجی است. گذار هیسرمابر جذب  مؤثرانسانی از عوامل 

ي زمینه ایجاد گذار هیسرما. این استسرمایه  نیتر بزرگنیروي انسانی، در اصل 

بازدهی است. هر چه  نیتر شیبو داراي  کند یمرا در انسان فراهم  ها مهارتو  ها ییتوانا

و ارتقا بهبود  ها مهارتي به عمل آید، موجب افزایش تر شیباز سرمایه انسانی استفاده 

. لذا تمام کشورها به دنبال )Karthik & Bask, 2006: 382(د شد کیفیت کار آنان خواه

آموزش توسعه  ریتأث. قابلیت نیروي کار تحت باشند یمارتقاي کیفیت نیروي انسانی خود 

و قدرت تولید نیروي کار ارتقا یافته و  ها مهارت شود یمو آموزش مستمر سبب  ابدی یم

ي آموزشی در کشور ها تیفعالابراین هرچه بن؛ آن را به صورت سرمایه انسانی در آورد

بنابراین، میزان ؛ انجام خواهد شد تر شیبو  تر عیسري فنّاورمیزبان باالتر باشد، انتقال 

و  اسد نژاد( استي به صورت مثبت با سطح سرمایه انسانی مرتبط فنّاورانتقال 

فرایند انتقال ) و بهبود سرمایه انسانی و آموزش نیروي انسانی 238: 1395همکاران، 

و  دهد یمي نیروي کار را افزایش ور بهرهدانش، فناوري را بهبود داده و از سوي دیگر 

ي مستقیم خواهد داشت. در واقع گذار هیسرمامستقیم بر جریان  ریتأثبدین طریق 

توانایی انجام کارهاي پیچیده را به آسانی با وظایف خود  دهید آموزشجمعیت و نیروي 

ي مستقیم گذار هیسرماي جدید و لذا جریان ها يفناورمنجر به جذب  و دهند یموفق 

  ).105: 1385آبادي و محمودي،  شاه( گردد یمخارجی 
  

  وامل حمایتیع -2-3-3

 اعطاي به اقدام خارجی يها يگذار هیسرما جلب جهت ریپذ هیسرما کشورهاي از برخی

 قانون گمرکی، قوانین به سو کی زا امتیازات و حمایتی عوامل گونه نیا. کنند یم امتیازاتی
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 از و بوده وابسته خارجی و داخلی يها هیسرمادولت از  حمایت شرایط سایر و بیمه کار،

 کشور اقتصادي نتیجه کارایی سیستم در و سرمایه و مالی بازارهاي کارایی با دیگر سوي

جذب  روي بر تواند یم نیز ها دولت سوي از اصالحات . انجاماست مرتبط ریپذ هیسرما

 و تشویقی عوامل نیتر مهم). 1381باشد (بهکیش،  تأثیرگذار میزبان کشور به سرمایه

 در مالیاتی از: معافیت اند عبارتي مستقیم خارجی گذار هیسرماحمایتی مؤثر بر جریان 

 به يا مهیب يها پوشش خارجی، اعطاي گذار هیسرماي ها شرکت تولیدات مورد

 يها نهاده واردات مورد در ي گمرکیها تیمعاف جی، اعطايخار و داخلی گذاران هیسرما

 و کار آموزش نیروي امر در یارانه خارجی، اعطاي گذار هیسرما يها شرکت نیاز مورد

 ي، اعطايگذار هیسرما براي صنعتی – تجاري آزاد مناطق انسانی، ایجاد منابع توسعه

 يها پروژه رق، تصویبب و آب نظیر تر ارزان عمومی خدمات و تسهیالت زیر بنائی

  سرمایه. سود و اصل برگشت اداري، تضمین تشریفات نیتر کم با خارجی يگذار هیسرما
 
  سابقه تحقیق -2-4

و  )Polity IIي ها توسط داده شده يریگ تأثیر دموکراسی (اندازه) 2003( 1لی و رسنیک

و کیفر، بر شده توسط ناك  شاخص حقوق مالکیت استفاده يریکارگ حقوق مالکیت (با به

بررسی  FDI) را بر جریان ورودي یالملل نیپایه آمارهاي راهنماي ریسک کشوري ب

داشتن عواملی چون اندازه بازار و رشد  با ثابت نگه دهد یکردند. نتایج این مطالعه نشان م

 حمایت از حقوق که یتأثیر منفی دارد درحال FDIاقتصادي، دموکراسی بر جریان ورودي 

  تأثیر مثبت خواهد داشت. FDIیان ورودي مالکیت بر جر

را طی  FDIسیاسی بر  يها يمدنی و آزاد يها ي) نقش آزاد2005( 2آنتونی و فیلیاپوس

و در حال توسعه بررسی کردند.  افتهی کشور توسعه 100در  1997-1989ي ها سال

و  FDIب مدنی و کیفیت بوروکراسی بر جذ يها يتخمین بیانگر اثر مثبت افزایش آزاد

  .است FDIسیاسی بر جریان ورودي  يها ياثر منفی آزاد

کشور  83در  FDIبه بررسی نقش ریسک سیاسی و نهادها بر ) 2005( 3بأس و هفکر  

معنادار  گر تأثیر مثبت و پرداختند. نتایج نشان 2003-1984 در حال توسعه طی دوره

سی، شاخص میزان ، حاکمیت قانون و مقررات، دموکرایحکمران يها وهیثبات ش

تأثیر منفی و معنادار فساد و  گر انیدولت، کیفیت بوروکراسی و نیز ب ییگو جواب

                                                      
1. Li & Resniek 
2. Antoni & Philiapos (2005) 
3. Baas & Hefker 
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  است. FDIقومی بر جذب  يها يریدرگ

کشور در حال  54در  FDIتأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر ) 2007( 1برندان  

یر مثبت أثت گر انیب وي . نتایج مطالعهکردبررسی  1997-1986 توسعه را طی دوره

حقوق مالکیت، دموکراسی، اندازه بازار، درجه باز بودن و ثبات اقتصادي و سیاسی بر 

است. در مطالعه مذکور، درجه باز بودن تأثیرگذارترین عامل و بعد از آن  FDIجذب 

بعدي تأثیرگذاري  يها ثبات اقتصادي، حقوق مالکیت، دموکراسی و ثبات سیاسی در رده

  د.قرار دارن FDIبر جذب 

در اقتصاد مالزي  FDIبه بررسی عوامل مؤثر بر جذب  تحقیقیدر ) 2007( 2آنگ  

که اندازه بازار و وي نشان داد  پرداخته است. نتایج تحقیق 2005-1960 طی دوره

GDP بر جذب  دار یحقیقی اثر مثبت و معنFDI  دارد. همچنین افزایش سطح توسعه

و درجه باز بودن  ها رساختیتوسعه ز)، GDPمالی (نسبت اعتبارات بخش خصوصی به 

تأثیر مثبت دارد. از طرف دیگر، افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ ارز حقیقی بر  FDIبر 

  .گذارد یتأثیر منفی م FDIجریان 

از  FDI) در تحقیقی به بررسی ارتباط رژیم سیاسی و 2009( 3گورین و مانزوسی  

با استفاده  2004-1992دوره زمانی  کشورهاي پیشرفته به کشورهاي نوظهور در طول

آمده نشان داد که دموکراسی  دست ي تابلویی و توبیت پرداختند. نتایج بهها داده روش

  از کشورهاي پیشرفته به کشورهاي نوظهور دارد. FDIمستقیم و معنادار بر جریان  ریتأث

سیاسی و دموکراسی و ثبات  ریتأثتحقیقی به بررسی  ) در2013موالیی و احمدي (

، در حال توسعه و کمتر افتهی توسعهي بند گروهکشور با  138در  FDIاقتصادي بر 

 2010-1995ي تابلویی در طول دوره زمانی ها دادهبا استفاده از روش  افتهی توسعه

مستقیم و معنادار و در  ریتأثها نشان داد که دموکراسی  پرداختند. نتایج مطالعه آن

 ریتأثتوسعه  تر کممنفی و معنادار داشته و در کشورهاي  ریأثتکشورهاي در حال توسعه 

و  افتهی توسعهثبات اقتصادي و سیاسی در کشورهاي  نیچن همندارد.  FDIمعناداري بر 

منفی و  ریتأث افتهی توسعه تر کممستقیم و معنادار و در کشورهاي  ریتأثدر حال توسعه 

  دارد. FDIمعنادار بر 

در  FDIکننده جذب  حقیقی به بررسی عوامل تعیین) در ت2015( 4کاریوکی  

                                                      
1. Brendan 
2. Ang 
3. Guerin & Manzocchi 
4. Kariuki 
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ي ها دادهبا استفاده از روش  2010-1984کشورهاي اتحادیه آفریقا در طول دوره زمانی 

تابلویی با اثرات ثابت پرداخت. نتایج مطالعه وي حاکی از آن بود که ریسک اقتصادي، 

  دارد. FDIمنفی و معنادار بر  ریتأثریسک سیاسی و ریسک مالی 

در اقتصاد ایران را در  FDIکننده  ) عوامل تعیین1385و محمودي ( يآباد شاه  

تأثیر مثبت و  گر انیب آمده دست بهاند. نتایج  بررسی کرده 1382-1338ي ها سال

هاي اقتصادي، سرمایه انسانی و منابع طبیعی موجود در  متغیرهاي زیرساخت دار یمعن

غیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقالب مت نیچن است. هم FDIاقتصاد ایران بر 

  .تأثیر منفی دارد FDI دار یاسالمی به صورت معن

، عملکرد جذب يا سهیبا استفاده از روش توصیفی ـ مقادر تحقیقی ) 1386رضایی (  

FDI با چین، برزیل و  2005-1996 خوب در ایران را طی دوره یو شاخص حکمران

که ایران در مقایسه با کشورهاي  دهد یه نشان ممالزي مقایسه کرده است. این مطالع

مستقیم خارجی موفق نبوده و نسبت به کشورهاي  يگذار هیدیگر در زمینه جذب سرما

منتخب شاخص حکمرانی خوبی ندارد. نویسنده این مقاله معتقد است که کاهش 

با شاخص حکمرانی خوب دارد و بهبود شاخص  يدار یسیاسی ارتباط معن مخاطره

. در ادامه، پس از مقایسه دهد یرا افزایش م FDIانی قابلیت یک کشور در جذب حکمر

را  FDIایران با کشورهاي موفق در زمینه مذکور، علت عدم موفقیت ایران در جذب 

معامالتی برخاسته از  يها نهیکه هز دارد یمیزان باالي مخاطره سیاسی دانسته و اظهار م

  ن را تضعیف کرده است.این نااطمینانی، مزیت مکانی ایرا

بررسی نقش دموکراسی و حقوق  تحقیقی به) در 1390( و احمدي روشن يآباد شاه  

. پردازد یم 2008-1995 طی دوره زمانی G7و  D8کشورهاي  FDIمالکیت بر جریان 

که در هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه، دموکراسی اثر  دهد ینتایج تحقیق نشان م

دارد.  FDIبر جریان ورودي  دار یقوق مالکیت اثر مثبت و معنو ح دار یمنفی و معن

و نرخ  دار یاثر مثبت و معن G7و  D8درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه کشورهاي عضو 

مستقیم خارجی  يگذار هیبر جریان ورودي سرما دار یارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن

 FDIبر جریان ورودي  دار یندرجه توسعه اقتصادي اثر مثبت و مع نیچن دارد. هم

  .دارد D8کشورهاي  FDIبر جذب  دار یو نرخ تورم اثر منفی و معن G7کشورهاي عضو 

از آزمون علّیتی به بررسی رابطه  يریگ با بهره تحقیقی) در 1390( یآهنگري و رضائ

کشور  94ترکیبی  يها علّی بین دموکراسی و رشد اقتصادي با استفاده از داده

  دهنده علّیت دو طرفه از دموکراسی به سوي رشد اقتصادي است. نتایج نشان .دان پرداخته



  

  یخیتار یبررس کی )؛1332-1357( يدوران پهلو يبر رشد اقتصاد يگر ینظام ریتأث                             

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

575 

حکومتی و  يها شاخص ریتأثبررسی  به تحقیقی) در 1391( هاتف و کرباسی  

اند.  خصوصی در کشورهاي آسیایی پرداخته يگذار هیخارجی بر سرما يگذار هیسرما

خصوصی در گروه  يگذار هیو سرما FDIوجود رابطه مکملـی بـین  گر انینتایج ب

 نیچن درآمد و رابطـه جـایگزینی در گروه کشورهاي با درآمد باال است. هم کشورهاي کم

عمـومی و رشـد تولیـد داخلـی واقعـی اثـرات مثبت و معناداري بر  يگذار هیسرما

  خصوصی دارند. يگذار هیسرما

غیرهاي نهادي و مت ریتأث) در تحقیقی به بررسی 1393گرایی نژاد و همکاران (  

با  2011-1998کشور منتخب جهان در طول دوره زمانی  30در  FDIساختاري بر 

آمده نشان داد که شاخص  دست پرداختند. نتایج به GMM افتهی میتعمروش گشتاورهاي 

داشته است. در حالی که آزادي  FDIمستقیم و معنادار بر  ریتأثخوب  حکمرانی

  داشت. FDIبر  ردا یمعنمنفی و  ریتأثاقتصادي 

  

  روش تحقیق -3

  نمونه کشورهاي مورد مطالعه -3-1

کشورهاي منتخب با دموکراسی باال شامل کشورهاي: اتریش، برزیل، دانمارك، فنالند، 

فرانسه، آلمان، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، 

، اسلوونی، پرو، انگلستان، شیلی، قبرس، رومانی و سویتزرلند، اروگوئه، کره جنوبی

  .باشند یماسلواکی 

کشورهاي منتخب با دموکراسی پایین شامل کشورهاي: الجزایر، آذربایجان، بحرین،   

بالروس، کامبوج، چاد، چین، مصر، ایران، اردن، قزاقستان، عمان، روسیه، رواندا، 

  .باشند یمعربستان، تاجیکستان، تایلند، اوگاندا و یمن 

  

 روند متغیرهاي اصلی تحقیق -3-2

ي مستقیم خارجی در دو گروه از کشورهاي منتخب با گذار هیسرماروند متوسط 

در  2015-2001دموکراسی باال و کشورهاي با دموکراسی پایین در طول دوره زمانی 

  ) نشان داده شده است.1نمودار (
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در کشورهاي منتخب با دموکراسی باال و گذاري مستقیم خارجی  روند سرمایه: 1 -نمودار

  دموکراسی پایین

  
  و محاسبات تحقیق WDI 2017منبع: 

 
ي مستقیم خارجی گذار هیسرما، جریان شود یم) مشاهده 1که در نمودار ( طور همان  

به  2007تا سال  2003در گروه منتخب کشورهاي با سطح دموکراسی باال از سال 

میلیارد دالر در  10 باًیتقري که از رقم ا گونهاشته است به میزان قابل توجهی افزایش د

اما از سال ؛ رسیده است 2007میلیارد دالر در سال  90به رقم نزدیک  2003سال 

ي مستقیم خارجی گذار هیسرمابه دلیل بروز بحران مالی در دنیا جریان  2010تا  2008

ي گذار هیسرمان جریان میزا 2010شده است. در سال  روبروبا کاهش قابل توجهی 

میلیارد  20 باًیتقرمستقیم خارجی در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال به رقم 

میلیارد  20افزایش در حدود  2013تا  2011ي ها سالدالر افت پیدا کرده است. در 

دوباره میزان  2015و  2014داشته است، اما در سال  2010دالري را نسبت به سال 

ي مستقیم خارجی کاهش پیدا کرده است. در گروه کشورهاي گذار هیسرماجریان 

میزان جریان  2008تا سال  2001منتخب با سطح دموکراسی پایین از سال 

پایین در حال افزایش بوده است که از  نسبتاًي مستقیم خارجی با شیب گذار هیسرما

افزایش  2008ر در سال میلیارد دال 20به رقم  2001میلیارد دالر در سال  3 باًیتقر

جریان  2013تا سال  مجدداً، 2009کاهش جزئی در سال  رغم یعلیافته است. 

میلیارد دالر فراتر  20ي مستقیم خارجی به این کشورها افزایش یافته از گذار هیسرما
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کشورهاي با سطح دموکراسی باال تا سال  همچونرفته است. در این گروه کشورها نیز 

ي مستقیم خارجی کاهش داشته است. در کل میزان جریان گذار هیسرماجریان  2015

ي مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال در مقایسه گذار هیسرما

  بوده است. تر شیببا کشورهاي با سطح دموکراسی پایین در طول دوره مورد بررسی 

تولید ناخالص داخلی  گذاري مستقیم خارجی به صورت درصدي از روند متوسط سرمایه

در دو گروه از کشورهاي منتخب با دموکراسی باال و کشورهاي با دموکراسی پایین در 

  ) نشان داده شده است.2در نمودار ( 2015-2001طول دوره زمانی 
  

گذاري مستقیم خارجی (درصدي از تولید ناخالص داخلی) در  روند سرمایه :2-نمودار

  اال و دموکراسی پایینکشورهاي منتخب با دموکراسی ب

  
  و محاسبات تحقیق WDI 2017منبع: 

    

گذاري مستقیم خارجی در  متوسط سرمایه شود یم) مشاهده 2طور که در نمودار ( همان

یک روند نزولی دارد. به  2015تا سال  2001کشورهاي با دموکراسی پایین از سال 

درصد تولید ناخالص  2دود به ح 2002درصد در سال  5/6طوري که میزان آن از حدود 

رسیده است. در حالی میزان  2015داخلی در مجموعه کشورهاي مورد مطالعه در سال 

تا  2003گذاري مستقیم خارجی در مجموعه کشورهاي با دموکراسی باال از سال  سرمایه

درصد  9به حدود  2003درصد در سال  2روند افزایشی داشته و از حدود  2007سال 

دوباره به میزان  2008اما از سال ؛ رسیده است 2007ص داخلی در سال تولید ناخال
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درصد تولید ناخالص  2به حدود  2011قابل توجهی کاهش پیدا کرده است که در سال 

 11یک افزایش جهشی پیدا کرده و باالي  2012داخلی افت پیدا کرده است. در سال 

درصدي را نشان  9افت  2013ل درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که بالفاصله در سا

  داده است.

و دنیا در  OECDي مستقیم خارجی در کشورهاي گذار هیسرماروند جریان  نیچن هم  

  ) نشان داده شده است.3در نمودار ( 2015-2001طول دوره زمانی 

 
  و دنیا OECDگذاري مستقیم خارجی در کشورهاي  روند سرمایه :3-نمودار

  
  به میلیارد دالر)(ارقام  WDI 2017منبع: 

    

ي مستقیم خارجی در کشورهاي گذار هیسرما، جریان شود یم) مالحظه 3ر نمودار (د  

OECD  اما از سال ؛ روند نزولی مالیمی را داشته است 2003تا  2001و دنیا از سال

ي که در کشورهاي ا گونهافزایش قابل توجهی را پیدا کرده است به  2007تا  2004

OECD اما از ؛ میلیارد دالر رسیده است 3056و  2330به ارقام  باًیتقررتیب و دنیا به ت

ي مستقیم گذار هیسرمابه دلیل رکود و بحران مالی جهانی جریان  2009تا  2008سال 

مجدد جریان  2011تا  2010خارجی کاهش قابل توجهی را داشته است. از سال 

مجدد روند  2015تا  2012ي مستقیم خارجی افزایش یافته که از سال گذار هیسرما

  نزولی را داشته است.

ي ها رقابت وفصل حلهاي الزم براي  دموکراسی از طریق ایجاد زیرساخت دموکراسی:  
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ي سازنده براي توسعه ها رقابتسیاسی و اقتصادي ثبات سیاسی را در جهت بهبود 

که به  آورد یماقتصادي فراهم آورده و از بروز انحصارهاي سیاسی جلوگیري به عمل 

 ها دولتیی گو پاسخي دولت مطابق با مطالبات مردم شکل یافته و ها استیسدنبال آن 

ي مختلفی براي سنجش ها شاخص. کند یم تر شیب ها استیسدر جهت کارآمدي 

دموکراسی در کشورهاي مختلف ارائه شده است، در این تحقیق از شاخص دموکراسی 

شده استفاده گردید. این شاخص ارائه 1972ل شده توسط خانه آزادي که از ساارائه

. دامنه عددي این شاخص بین استداراي دو زیر شاخص آزادي سیاسی و آزادي مدنی 

بدترین وضعیت دموکراسی  7وضعیت و عدد  نیتر کیدموکراتکه عدد یک  است 7تا  1

بنابراین متوسط این شاخص در گروه کشورهاي منتخب با سطح ؛ دهد یمرا نشان 

تا  2001وکراسی باال و کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی پایین در دوره زمانی دم

  ) نشان داده شده است.3در نمودار ( 2015
  

روند متوسط شاخص دموکراسی در کشورهاي منتخب با دموکراسی باال و  :4-نمودار

  دموکراسی پایین
  

  
  و محاسبات تحقیق 1خانه آزاديموسسه منبع: 

 
روند متوسط شاخص دموکراسی در  شود یم) مشاهده 4در نمودار (طور که  همان  

                                                      
1  . Freedom House 
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بسیار نزدیک به یک که  2015تا سال  2001کشورهاي با سطح دموکراسی باال از سال 

اما در کشورهاي با سطح دموکراسی ؛ ، قرار دارداستبهترین وضعیت سطح دموکراسی 

روند افزایشی  2015تا سال  2001پایین این شاخص نزدیک به شش بوده و از سال 

  محسوسی را دارد.

  

  ي تحقیقها افتهی -4

  تصریح مدل -4-1

ي مستقیم خارجی در دو گذار هیسرمادموکراسی بر  ریتأثدر این تحقیق براي بررسی 

مدل مورد  گروه از کشورهاي منتخب با دموکراسی باال و کشورهاي با دموکراسی پایین

جه به مبانی نظري و تعدیل و تلفیق با تو 2015-2001در طول دوره زمانی نظر 

و مشفق و  2013، موالیی و احمدي، 2003ي مطالعات (جاکوبس و دي سویسا، ها مدل

 :گردد یم) به صورت زیر تصریح 2019همکاران، 
FDI�� = β� + β�DEM�� 	+ β�GFC�� + β�GPGDP�� + β�INF�� + β�LIT��

+ β�TR�� + β�GOV�� + β�EXCH�� + ε��						 
FDIit ي مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در گذار هیسرما: جریان ورود

 ام tام در سال  iکشور 

DEMit ي مدنی و سیاسی ها يآزاد: شاخص دموکراسی (میانگین حسابی دو شاخص

 ام tام در سال  iارائه شود توسط خانه آزادي) در کشور 

GFCit : نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی در کشورi 

 ام tام در سال 

GPGDPitسرانه در کشور  : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقیi  ام در سالt ام 

INFit نرخ تورم در کشور :i  ام در سالt ام 

LITit نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع راهنمایی در کشور :i سال  ام درt ام  

TRit به تولید ناخالص داخلی) در کشور  وارداتو  صادرات: تجارت (نسبت مجموعi  ام

  ام tدر سال 

GOVit لگاریتم اندازه دولت (نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی) در کشور :i 

 ام tام در سال 

EXCHit نرخ ارز رسمی در کشور :i  ام در سالt ام  

εitا باقیمانده مدل در کشور : جمالت پسماند یi  ام در سالt ام  
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استخراج و  WDI(2017)آمار و اطالعات متغیرهاي تحقیق از بانک اطالعات جهانی 

آمار شاخص دموکراسی از موسسه خانه آزادي  نیچن همجمع آوري شده است. 

  ي گردید.آور جمع

  

  نتایج آزمون ساکن پذیري متغیرها -4-2

هاي  ن کاذب و جعلی اولین مرحله در انجام تخمین سريبه منظور اجتناب از رگرسیو

ي نامانا در ها يسرزیرا در صورت استفاده از است؛ زمانی بررسی وضعیت مانایی متغیرها 

که در این صورت  دیآ یمی مسئله بروز رگرسیون کاذب به وجود اقتصادسنجبرآوردهاي 

 توان ینمي تابلویی ها دادهمورد  . درآمده قابل تفسیر و اعتماد نخواهد بود دست نتایج به

بهره جست، بلکه  افتهی میتعمفولر  -فولر و دیکی -ي دیکیها آزمونبراي آزمون مانایی از 

). 1389الزم است به نحوي مانایی جمعی متغیرها آزمون شود (اشرف زاده و مهرگان، 

، ایم، 1چو ي لوین، لین وها آزموني تابلویی ها دادهبراي بررسی مانایی متغیرها در 

2،3پسران و شین
ADF-Fisher ،4

PP-Fisherمعرفی  7و هاردي 6، برایتونگ5، چوئی

بنابراین در این قسمت از تحقیق با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین، لین و اند؛  شده

ي زیر را مورد ها هیفرض) ساکن پذیري متغیرها بررسی شده است. این آزمون LLCچو (

  .دهد یمآزمون قرار 

H0ریشه واحد داشتن متغیر :  

H1ریشه واحد نداشتن متغیر :  

ي مورد ها هیفرضدر مورد رد یا قبول  توان یمبا توجه به آماره آزمون و ارزش احتمال آن 

از قدر مطلق مقادیر  تر کوچکبنابراین، اگر قدر مطلق آماره آزمون ؛ آزمون قضاوت کرد

درصد باشد، فرضیه صفر مبنی بر  5از  تر کوچکبحرانی و یا ارزش احتمال آماره آزمون 

داشتن ریشه واحد (نامانا بودن) رد شده و فرضیه جایگزین مبنی بر مانایی متغیر 

آمده از این آزمون براي دو گروه منتخب کشورهاي با  دست . نتایج بهشود یمپذیرفته 

  .) ارائه شده است1( جدولدموکراسی باال و کشورهاي با دموکراسی پایین در 

                                                      
1. Levin, Lin and Chu 
2. IM, Pesaran and Shin 
3. Fisher-type test using Augmented Dickey-Fuller 
4. Fisher-type test using Augmented Philips-Prawn 
5. Choi 
6. Breitung 
7. Hardi 
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  (LLC)نتایج آزمون ساکن پذیري متغیرها با استفاده از آزمون لوین، لین و چو  -:1 جدول
  

  شرایط آزمون  متغیر

  کشورهاي با سطح

  دموکراسی باال

کشورهاي با سطح دموکراسی 

  پایین

  احتمال  آزمون آماره  احتمال  آزمون آماره
FDI  0002/0  -56/3 *0000/0  -46/10  و روند مبدأبا عرض از* 

DEM  0403/0  -74/1 **0403/0  -74/1  و روند مبدأبا عرض از** 
GFC  0039/0  -65/2  *0003/0  -40/3  و روند مبدأبا عرض از*  

GPGDP  0000/0  -00/8  *0000/0  -32/8  و روند مبدأبا عرض از*  
INF  0000/0  -08/7 *0000/0  -26/12  و روند مبدأبا عرض از* 
LIT   0042/0  -63/2 **0238/0  -98/1  و روند مبدأبا عرض از* 

EXCH   0000/0  -20/5 *0000/0  -11/8  مبدأبا عرض از* 
TR   0418/0  -73/1 *0000/0  -69/4  و روند مبدأبا عرض از** 

GOV   0000/0  -60/4 *0003/0  -43/3  و روند مبدأبا عرض از* 

  .استدرصد  5و  1بیانگر معناداري در سطوح  **و  *منبع: محاسبات تحقیق، 
  

آمده از بررسی ساکن پذیري متغیرهاي مدل براي کشورهاي منتخب با  دست نتایج به  

که ارزش احتمال آماره آزمون لوین، لین  دهد یم) نشان 1دموکراسی پایین در جدول (

و این نتیجه حاکی از رد فرضیه  باشند یمصدم  5از  تر کوچکو چو براي تمامی متغیرها 

، لذا فرضیه مقابل آن یعنی مانا بودن استحد متغیرها صفر مبنی بر داشتن ریشه وا

ي ها دادهبنابراین تمامی متغیرهاي مدل در سطح ؛ ردیگ یممتغیرها مورد پذیرش قرار 

  .باشند یممتغیرها ایستا 

  

  ي تشخیصیها آزموننتایج  -4-3

 ي کها مسئله. شود یمي تابلویی برآورد ها دادهمدل پژوهش حاضر با استفاده از روش 

وجود  ها دادهاین است که آیا امکان ادغام  شود یماغلب در مطالعات کاربردي مطرح 

. به عبارتی دیگر، دهد یممدل در مقاطع مختلف نتایج متفاوتی به دست  نکهیادارد، یا 

یا  استمتفاوت  مبدأهاو عرض از  ها بیشآیا در مدل مورد نظر براي مقاطع مختلف 

ي ترکیبی ها دادهي فردي بایستی از روش ها تفاوتو  ها یناهمگنخیر؟ در صورت وجود 

بودن  دار یمعناستفاده کرد. بدین منظور ابتدا باید قبل از هر نوع برآوردي به آزمون 

بودن یا نبودن اثرات فردي  دار یمعني که براي آزمون ا آماره اثرات فردي پرداخته شود.
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 Fي مشخص، آماره دار یمعنح . اگر در یک سطاستلیمر  F آماره، رود یمبه کار 

 (NT-N-K)و مخرج  (N-1)جدول با درجه آزادي صورت  F مقدار آمارهاز  شده محاسبه

نبودن اثرات فردي رد شده و بنابراین  دار یمعنباشد؛ فرضیه صفر مبنی بر  تر بزرگ

مربوطه در  F، از شده محاسبه Fاما اگر ؛ مدل به صورت پانل دیتا برآورد شود ستیبا یم

رد کرد. در واقع مدل مورد نظر  توان ینمصفر را  هیفرضباشد، آن گاه  تر کوچکجدول 

لیمر مورد  Fي برآورد شود که در ادامه نتایج حاصل از آزمون ها دادهباید به صورت 

  .ردیگ یمبررسی قرار 

لیمر انجام گردید  Fبودن یا نبودن اثرات فردي، آزمون  دار یمعنبراي تشخیص   

فاده از آزمون هاسمن نوع مدل پانل دیتا از حیث اثرات ثابت و یا اثرات سپس با است

براي دو گروه منتخب کشورهاي  دو آزموننتایج این  تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و

  ) نشان داده شده است.2با دموکراسی باال و کشورهاي با دموکراسی پایین، در جدول (

  
  هاسمنلیمر و آزمون  Fنتایج آزمون  :2جدول

  

  ارزش احتمال  آماره  آزمون  کشورهاي مورد مطالعه

  *0000/0  46/8  لیمر F کشورهاي با سطح دموکراسی باال

 **0193/0  26/18 آزمون هاسمن

  *0000/0  37/8  لیمر F کشورهاي با سطح دموکراسی پایین

  *0002/0  14/30 آزمون هاسمن

  درصد 5و  1سطح  بیانگر معناداري در **و  *منبع: محاسبات تحقیق، 
 

لیمر در  F آماره، مقدار ارزش احتمال گردد یم) مشاهده 2طور که در جدول ( همان  

درصد؛  99، بنابراین، در سطح اطمینان استهر دو گروه از کشورها کمتر از یک درصد 

رد فرضیه صفر مبنی بر گروهی بودن روش تخمین و  گر نشان شده محاسبه F آماره

نتیجه آزمون هاسمن در . استمبنی بر پانل دیتا بودن روش تخمین  قبول فرضیه مقابل

در هر دو گروه از ، ارزش احتمال آماره آزمون هاسمن دهد یم) نشان 4-4جدول (

بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر است؛ درصد  5ي دار یمعناز سطح  تر کوچککشورها 

تخمین با اثرات ثابت رد سازگاري تخمین با اثرات تصادفی در مقابل فرضیه سازگاري 

ي تابلویی ها دادهبراي هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه، به روش  ها مدل. لذا شود یم

  .شود یمبا اثرات ثابت برآورد 
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  نتایج حاصل از برآورد مدل -4-4

گذاري مستقیم خارجی با استفاده  دموکراسی بر سرمایه ریتأثنتایج حاصل از برآورد مدل 

ي تابلویی با اثرات ثابت در کشورهاي با سطح دموکراسی باال و پایین در اه دادهاز مدل 

  ) نشان داده شده است.3در جدول ( 2015-2001طول دوره زمانی 
  

  گذاري مستقیم خارجی دموکراسی بر سرمایه ریتأثنتایج مدل :3-جدول

  گذاري مستقیم خارجی) (متغیر وابسته: سرمایه
عالمت   متغیر

  اختصاري

  رآزادیغکشورهاي   ي آزادکشورها

 احتمال ضریب

 مبدأعرض از 
C 

334/2  

)1539/0(  

993/22-  

)0001/0*(  

  دموکراسی
DEM 

611/0  

)0366/0**(  

512/21  

)0000/0*(  

  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی
GFC 

240/0  

)0000/0*(  

496/0  

)0001/0*(  

  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
GPGDP 

088/0  

)0121/0**(  

180/0  

)0137/0**(  

  نرخ تورم
INF 

0155/0  

)5401/0(  

019/0  

)7590/0(  

  ثبت نام کنندگان مقطع راهنمایی
LIT  

626/0  

)0216/0**(  

-3,4E-07  

)0467/0**( 

  نرخ ارز
EXCH  

002/0-  

)1381/0(  

0001/0  

)0095/0*(  

  تجارت
TR  

030/0  

)0000/0*(  

097/0  

)0609/0***(  

  اندازه دولت
GOV  

345/0-  

)0000/0*(  

179/0  

)0466/0**(  
R

2 73/0  62/0  

R2 57/0 70/0 شده لیتعد  

  F 44/26 65/12آماره 

 F 0000/0 0000/0احتمال آماره 

  91/0 64/1 دوربین واتسون
  سطح احتمال گر انیبدرصد، اعداد داخل پرانتز  5و  1به ترتیب معناداري در سطح ** و  *منبع: محاسبات تحقیق، 
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ي تابلویی با اثرات در ها دادهآمده از برآورد مدل با روش  دست ایج بهبا توجه به نت  

  گونه نتایج را مورد بررسی قرار داد. این توان یم) 3جدول (

ي گذار هیسرمامستقیم و معنادار بر  ریتأث 512/21و  611/0دموکراسی با ضریب  -

ایین مستقیم خارجی به ترتیب در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال و پ

 دارد.

مستقیم و  ریتأث 496/0و  240/0تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با ضریب  -

ي مستقیم خارجی به ترتیب در کشورهاي منتخب با گذار هیسرمامعنادار بر 

 سطح دموکراسی باال و پایین دارد.

 ریتأث 180/0و  088/0نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی با ضریب  -

ي مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب با گذار هیسرماادار بر مستقیم و معن

 سطح دموکراسی باال و پایین دارد.

ي مستقیم گذار هیسرمامستقیم بر  ریتأث 019/0و  015/0نرخ تورم با ضریب  -

و پایین دارد که از لحاظ  خارجی در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال

 .ستینآماري معنادار 

ي مستقیم گذار هیسرمامستقیم و معنادار بر  ریتأث 626/0 تحصیالت با ضریب -

خارجی در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال دارد. در حالی در 

منفی و  ریتأث -339/0کشورهاي با سطح دموکراسی پایین، تحصیالت با ضریب 

ي مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب با سطح گذار هیسرمامعنادار بر 

 دارد. دموکراسی پایین

ی از لحاظ آماري بر معن یبمنفی و  ریتأث -002/0نرخ ارز با ضریب  -

ي مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی و با گذار هیسرما

ي مستقیم خارجی در گذار هیسرمامعنادار بر  مستقیم و ریتأث 0001/0ضریب 

 کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی پایین دارد.

مستقیم و معنادار بر  ریتأثبه ترتیب  097/0و  030/0تجارت با ضریب  -

ي مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال و گذار هیسرما

 پایین دارد.

ي مستقیم گذار هیسرمامنفی و معنادار بر  ریتأث -354/0اندازه دولت با ضریب  -

 ریتأث 179/0خارجی در کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال و با ضریب 

ي مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب با گذار هیسرمامستقیم و معنادار بر 
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 سطح دموکراسی پایین دارد.

 
  تحلیل نتایج -5

ي گذار هیسرمادموکراسی بر  ریتأثآمده از برآورد مدل مبنی بر  دست بر اساس نتایج به

کشورهاي  مستقیم خارجی در دو گروه از کشورهاي منتخب با سطح دموکراسی باال و

منتخب با سطح دموکراسی پایین مشاهده شد که دموکراسی در کشورهاي با دموکراسی 

 ریتأث 512/21و در کشورهاي با دموکراسی پایین با ضریب  611/0باال با ضریب 

 ها دولتي مستقیم خارجی دارد. با افزایش دموکراسی، گذار هیسرمامستقیم و معنادار بر 

بنابراین کشورهایی که ؛ آورد یماسی اعتبار خود را به دست از طریق برقراري ثبات سی

ي ها تیموقعخارجی به  گذاران هیسرما، شوند یمبر اساس قانون و دموکراسی اداره 

صورت باالتر بودن سطح  در نیهمچني دسترسی دارند. تر مناسبي گذار هیسرما

طلوبی رعایت . حقوق مالکیت به نحو مردیگ یمدموکراسی کنترل فساد بهتر صورت 

ي مالیاتی به صورت کارآمد فعالیت ها ستمیس، گردند یم گوتر پاسخ ها دولت، شود یم

که همه این  کند یمي کشورها با افزایش دموکراسی بهبود پیدا ریپذ رقابت، کنند یم

. شود یمي مستقیم خارجی گذار هیسرمامستقیم دموکراسی بر  ریتأثعوامل منجر به 

دموکراسی در کشورهاي با سطح دموکراسی پایین در  ریتأث ودش یممالحظه  نیچن هم

گونه  این توان یم. در این مورد است تر شیبمقایسه با کشورهاي با سطح دموکراسی باال 

تحلیل کرد که در کشورهایی که سطح دموکراسی پایینی دارند، از جمله کشورهاي در 

ي سرمایه در مقایسه با کشورهاي ور بهرهگونه کشورها  که در این باشند یمحال توسعه 

ي گذار هیسرماخارجی تمایل باالیی براي  گذاران هیسرما، بنابراین استباالتر  افتهی توسعه

در کشورهاي در حال توسعه دارند. حال در کشورهاي در حال توسعه با بهبود وضعیت 

شورهاي در بنابراین در ک؛ دهد یمباالیی نشان  العمل عکسي گذار هیسرما ها آنسیاسی 

ها،  حال توسعه با سطح دموکراسی پایین اندکی بهبود یافتن دموکراسی در آن

  .کند یمباالیی افزایش پیدا  نسبتاًي مستقیم خارجی به میزان گذار هیسرما

آمده مشاهده شد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی  دست با توجه به نتایج به  

گذاري  مستقیم و معنادار بر سرمایه ریتأثعه در هر دو گروه از کشورهاي مورد مطال

گذاري داخلی اعتماد  گفت با افزایش سرمایه توان یممستقیم خارجی دارد. در این باره 

با افزایش  نیچن هم. کند یمي افزایش پیدا گذار هیسرماخارجی به  گذاران هیسرما

شده و  تر شیبتولید ي و گذار هیسرماي داخلی براي ریپذ رقابتي داخلی ها يگذار هیسرما
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ي در این کشورها افزایش پیدا گذار هیسرماخارجی به  گذاران هیسرمابدین طریق تمایل 

 ریتأث. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهاي مورد مطالعه کند یم

ي مستقیم خارجی دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه گذار هیسرمامستقیم و معنادار بر 

، ها آنکه در صورت افزایش اندازه اقتصاد در  دهد یمزه اقتصاد کشورها را نشان اندا

ي است. گذار هیسرماکه نیازمند افزایش  گردد یم تر شیب ها آنتقاضا و مصرف و تولید در 

ي گذار هیسرمامستقیم و معنادار بر  ریتأثتجارت در هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه 

ي اقتصادي کشورها ریپذ رقابتافزایش حجم تجارت خارجی، مستقیم خارجی دارد. با 

ي جهت تولید و گذار هیسرمابا افزایش صادرات نیاز به  نیچن هم، کند یمبهبود پیدا 

ي خارجی به خصوص گذار هیسرماکه این مسئله جریان  کند یمصادرات افزایش پیدا 

بهبود جریان واردات،  . از سوي دیگر باکند یمي مستقیم خارجی را بهتر گذار هیسرما

ي مورد نیاز خود ا هیسرماي و ا واسطهمستقیم خارجی به سهولت مواد  گذاران هیسرما

ي مستقیم گذار هیسرماوارد کنند و بدین طریق افزایش  توانند یمي را گذار هیسرمابراي 

  .دهد یمخارجی روي 

عنادار و در مستقیم و م ریتأثاندازه دولت در کشورهاي با سطح دموکراسی باال   

ي مستقیم گذار هیسرمامنفی و معنادار بر  ریتأثکشورهاي با سطح دموکراسی پایین 

گونه تحلیل کرد که دولت در کشورهاي آزاد با ایجاد  این توان یمخارجی دارد. لذا 

ي تولیدي ها تیفعالخارجی و عدم دخالت در  گذاران هیسرماي الزم براي ها رساختیز

مستقیم  گذاران هیسرمابت دولت با بخش خصوصی انگیزه بخش خصوصی و عدم رقا

و در حال توسعه دخالت دولت در  رآزادیغاما در کشورهاي ؛ دهد یمخارجی را بهبود 

تولید و  عرصهي دارند، سهم بخش خصوصی را در تر نییپااقتصاد که کارایی 

رقیب بخش  الًمعمو ها دولتگونه کشورها  . در واقع در ایندهد یمي کاهش گذار هیسرما

  .رود یمخصوصی به شمار 

مستقیم و در کشورهاي با  ریتأثنرخ ارز رسمی در کشورهاي با دموکراسی پایین   

ي مستقیم خارجی دارند. در این گذار هیسرمامنفی و معناداري بر  ریتأثدموکراسی باال 

ریق از ط ها دولت رآزادیغبه این موارد اشاره کرد که در کشورهاي  توان یمخصوص 

. با افزایش صادرات، نیاز به پردازند یمي ارزي به تشویق صادرات ها استیس

و لذا منابع داخلی در  شود یم تر شیبي جهت افزایش تولید براي صادرات گذار هیسرما

 تر شیبي خارجی گذار هیسرماکشورهاي غیرآزاد در حال توسعه کافی نبوده و نیاز به 

  . است
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  منابع

کیفیت سرمایه انسانی بر  ریتأث). «1395.، ترابی، تقی و رادفر، رضا. (اسدنژاد، اعظم

پژوهشی -فصلنامه علمی». ي مستقیم خارجی مطالعه مورديگذار هیسرماجذب 

  .235-254 ،19، شماره 5دوره  ي،گذار هیسرمادانش 

تهران:  ی پانل دیتا.اقتصادسنج). 1389، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر. (زاده اشرف

 سه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.موس

بررسی رابطه علّی بین دموکراسی و « .)1390(. اهللا آهنگري، عبدالمجید و رضائی، روح

سال  ،فصلنامه مدلسازي اقتصادي .»ترکیبی يها رشد اقتصادي: با استفاده از داده

  65-47 )،13( 1پنجم، 

 ،مجله اقتصاد انرژي». اسیي از منظر اقتصاد سیگذار هیسرما). «1382باقري، شهال. (

86 ،35. 

 . تهران: نشر نی.اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن). 1381بهکیش، محمد مهدي. (

. ي مستقیم خارجی در اقتصاد ایرانگذار هیسرمانقش ). 1378پارسامنش، مهرداد. (

 نامه دوره کارشناسی ارشد)، گروه اقتصاد دانشگاه تهران.(پایان

ي داخلی و خارجی در گذار هیسرمابر جذب  مؤثرعوامل ). «1395دودانگی، محمد. (

، سال ي رشد و توسعه اقتصاديها پژوهشفصلنامه علمی پژوهشی، ». ایران

 .131-147، 23، شماره 20

فصلنامه ». ي مستقیم خارجیگذار هیسرمامبانی نظري ). «1388ذوالقدر، مالک. (

 .107-89، 2، 39 ، دوره، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیسیاست

مستقیم خارجی  يگذار هیتأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرما« .)1386( .رضایی، مهدي

 .104-85، 26، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ».به ایران

 يگذار هیسرما يها کننده تعیین« ).1390محمودي. ( عبداله و ابوالفضل آبادي، شاه

  .89-126)، 5( 3، تصادياق جستارهاي ».ایران در خارجی مستقیم

 يگذار هیسرما يها کننده نییتع). «1385. (، ابوالفضل و عبداللـه، محمودييآباد شاه

-189 ،5، شماره جستارهاي اقتصادي ».مستقیم خارجی (مطالعه موردي ایران)

207. 

بررسی نقش دموکراسی و حقوق « .)1390(. ، ابوالفضل و احمدي روشن، زهرايآباد شاه

 ».G7و  D8مستقیم خارجی کشورهاي  يگذار هیجریان جذب سرما مالکیت بر
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  .183-163 ،60، شماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی

). 1393، غالمرضا.، دقیقی اصلی، علیرضا و استاد رمضان، آذین سادات. (نژاد ییگرا

بر متغیرهاي  دیتأکي مستقیم خارجی با گذار هیسرمابر جذب  مؤثرعوامل  ریتأث«

 .149-131)، 29( 8، فصلنامه علوم اقتصادي». و ساختارينهادي 

و جوادي، افسانه  نیمحمدحس.، حسین زاده بحرینی، نیمحمدحسمهدوي عادلی، 

ي مستقیم خارجی در گذار هیسرماخوب بر جذب  حکمرانی ریتأث). «1387(

): 24( 15 ،پژوهشی)-مجله دانش و توسعه (علمی». کشورهاي با درآمد متوسط

88-106.  
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