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 چکیده

 آن تأثیر و است شده نمایان بیشتر جهانی اقتصاد در ارجیخ مستقیم گذاریسرمایه جریان اخیر، هایدهه طی در      
 گذاریسرمایهجریان  تأثیر بررسی مطالعه این هدف. است گرفته قرار توجه مورد نهادها جمله زها امولفه سایر روی

 از منظور بدین. باشدمی 2011-2001 زمانی دوره طی منتخب کشورهای و ایران نهادی شکاف روی خارجی مستقیم
بررسی  نتایج. است شده استفاده منتخب برای کشورهای یافته تعمیم مربعات حداقل رهیافت و تابلویی هایداده روش
دار و منفی بر شکاف نهادی دارد. متغیر جمعیت در گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیمتغیر سرمایه که دهدمی نشان

معنی ف نهادی دارد ولی متغیر جمعیت در کشورهای منتخب تأثیر بیدار و منفی بر شکاثیر معنیکشور میزبان )ایران( تأ
در کشورهای و  دارمعنیاثیر منفی و غیرت . متغیر رشد اقتصادی در کشور میزبان )ایران(و مثبت بر شکاف نهادی دارد

ثبت بر شکاف نهادی دار و مو متغیر فاصله جغرافیایی تأثیر معنی بر شکاف نهادی دارددار و معنی مثبتمنتخب تأثیر 
 . بین ایران و کشورهای منتخب دارد
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 مقدمه
تمایل گذاری، سرمایه برای داخلی منابع ویتکاپ عدم امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه      

گذاری ، سرمایهدر دو قالب موالگذاری خارجی معسرمایه .دانهای خارجی پیدا کردهجذب سرمایه شدیدی به
دهد که مطالعات نشان می .ردگیصورت می 1گذاری مستقیم خارجیسهامدارانه خارجی و سرمایه

ای بر روی مالحظهرات قابل ثگذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اسرمایه
افزایش درآمد مالیاتی  افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ ارز، متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره،

توسعه صادرات، کاهش  افزایش اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود توزیع درآمد، دولت، کاهش بدهی دولت،
تواند بر رشد و توسعه ذاری مستقیم خارجی همچنین میگسرمایه .دارد هاثیر مثبت در تراز پرداختأواردات و ت

این مسئله از ثیر گذارد که أاقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون ت
ثیر بر اشتغال، أباشد مانند تبسیار گسترده می ،طیف این متغیرها .استاهمیت دارای  نظر دولتهای میزبان

های پرداختها، ساختار صنعتی، تحرك اجتماعی و سیاسی که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگیتجارت، تراز
 . خاص خود است

 روی متغیرها از بسیاری تأثیر همواره کشورها، از بسیاری توسعه و رشد در گذاریسرمایه اهمیت به توجه با
 مختلفی مطالعات در دیگر متغیرهای روی یخارج مستقیم گذاریسرمایه تأثیر و خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 قرارگرفته توجه مورد کمتر امروز به تا که عواملی جمله از راستا این در اما است، گرفته قرار بررسی مورد
 نورث داگالس که است متغیری حاکمیتی نهادهای با آن پیوند و سیاسی اقتصاد به توجه. است نهادی عوامل

 یاد شده فراموش متغیری عنوانبه  آن از همیشه اقتصادی توسعه به رسیدنر مسی در( 1990)2میر جرالد و
 .کنندمی
 قابل و روشن تعریف متاسفانه اما. است شده تعریف مختلف اشکال به که دارد ایگسترده مفهوم 2نهاد

 سیاسی متون در کهرا  نهادها تعریف از وسیعی طیف اگر. ندارد وجود باشد شده اجماع آن مورد در که سنجشی
 و هستند جامعه در بازی قاعده عنوان به نهادها سوی یک از بگیریم نظر در دارد وجود فعلی اقتصادی و

 به یا .انددرجامعه بازی قوانین نهادها، که کندمی بیان و داشته را استقرار ترین جامع که نهاد از نورث تعریف
. دهندمی شکل را یکدیگر با انسانها متقابل روابط که دهستن بشر جانب از شده وضع قیود تر،سنجیده عبارت

 بشری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبادالت در نهفته هایانگیزه شدن ساختارمند باعث نهادها، نتیجه در
 و ها، قواعدسنت ،(غیرعقالنی یا عقالنی یحوزه) رفتارها باورها، بر مشتمل نهاد کلی تعبیر یک در. شوندمی
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 نهادهای لحاظ این از. دهندمی تشکیل را هماهنگی مجموعه اصلی، هسته یک پیرامون که تاس مقررات
 و کارایی تشویق نااطمینانی، کاهش باعث که شوندمی مطرح انگیزشی ساختار کنندهایجاد یک عنوان به خوب
 در که التیمشک نخستین از(. 1288 احمدزاده، و زاده عیسی) خواهند شد اقتصادی عملکرد بهبود به کمک

 تعریف و نیست فهم قابل و ساده شکل به نهادها تعریف و گیریاندازه که است این دارد وجود نهادها ارزیابی
 راهنمای شاخص از گیریاندازه برای مطالعه این در که باشد داشته دنبال به را خاصی یجنتا تواندمی خاصی

 اطالعات ارائه هدف با پیش سال 23 از شاخص، این. است شده استفاده 1ICRGکشوری ریسک المللیبین
 شودمی تهیه المللیبین گذارانسرمایه برای کشورها اقتصادی -سیاسی مخاطرات وضعیت از روزآمد و جامع

 هایشاخص با مقایسه در شاخص این. است اقتصادی و مالی سیاسی، ریسک زیرشاخص سه از ترکیبی که
 و دهدمی نشان بهتر را کشوری بین هایتفاوت که این است. نخست ویژگی دودارای  نهادی، دیگرکیفیت

  مختلف هایدهه در ایران برای شاخص این. است شده گزارش کشورها اکثر برای 1980 سال از اینکه دوم
 در( شمسی 80تا 10 دهه حدود) متوسط و پایین ریسک تا( شمسی 00دهه حدود) باال ریسک صورت به

 توجه مورد اقتصادی توسعه در نهادها کیفیت نقش جدید، اقتصادی ادبیات در که جایی آناز. است بوده نوسان
 اقتصاد روی آن تأثیر و جذب چگونگی نیز و خارجی مستقیم گذاریسرمایه توزیع نحوه است، گرفته قرار

 این در. شدبا اثرگذار میزبان کشور موقعیت و سیاسی اقتصادی، شرایط و نهادها برکیفیت تواندمی کشورها
 و ایران میان نهادی توسعه شکاف بر جاری خارجی مستقیم گذاریسرمایه اثرات بررسی به تحقیق این راستا

 و لوکزامبورگ سوئد، فرانسه ایتالیا، ترکیه، چین، آلمان،: قبیل از ایران خارجی مستقیم گذارانسرمایه مهمترین
 ایران در کشورها این گذاریسرمایه دلیل به مذکور کشورهای انتخاب. پردازدمی 2001-2011 یدوره طی

  است.

 

 مبانی نظری 
  

گذاری خارجی منابع مالی به اقتصاد ملی به دو شکل عمده صورت می پذیرد: سرمایه جریان تامین و ورود
ای دولتی که از طریق یک دولت و یا از های توسعههای بزرگ و نیز کمکخصوصی که بیشتر توسط شرکت

 است هاییفرآورده تولید خارجی سرمایه از منظور.  گیردشود، شکل میموسسات کمک کننده انجام میطریق 
 تولید اندکرده گذاریسرمایه هایی کهبنگاه برای که کاالیی تولید کنیم، یعنی عرضه بازار در را آن بتوانیم که

 به اینکه یا بگیرد انجام مشترك صورت به تواندمی گذاریسرمایه این که است ذکر شایان البته کنند. درآمد

 

                                                      
1. International Country Risk Guide  



 1318تابستان ، 2 ، شمارهمودـــــــــــــــــــــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، سال  4

 

 و بنگاهها که خروجی و پیامدها گذاری،سرمایه نوع به بسته .باشد خارجی بنگاههای اختیار در کامل طور
 .(1283حسینی و موالیی، )بود خواهد متفاوت دارند سازمانها
 پذیرد: می صورت قالب دو معموال در خارجی گذاریسرمایه

  خارجی مستقیم گذاریسرمایه ـ
 1خارجی غیرمستقیم گذاریسرمایه ـ
 داخلی گذارانسرمایه مشارکت با یا و مستقیما خارجی گذارسرمایه یا کشور که (FDI) مستقیم گذاریسرمایه  

 اوراق و سهام خرید طریق از معموال که (FPI) مستقیم غیر گذاریسرمایه و کندمی گذاریسرمایه به مبادرت
 (.1280)ابزری و تیموری،  گیردمی صورت خارجی گذارانسرمایه توسط سبور در قرضه

اقتصادی،  حوزه سه در را میزبانکشور  اقتصاد بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه اثرات توانمی در مجموع
 .داد قرار مورد بررسی سیاسی و اجتماعی

 .گیردمی بررسی قرار دمور ...و خدمات کشاورزی، همچون صنعت، بخشهایی در :اقتصادی آثار-1

 .است بررسی قابل ملی و حاکمیت استقالل حوزه در :سیاسی آثار-2

باشد می میزبان درکشور خارجی زیدگانبرگ و روشنفکران همچون حضور مسائلی مورد در اجتماعی: آثار-2
 .(1291آبادی و همکاران، )شاه

 در مملوس، غیر سرمایه و فیزیکی ملی، سرمایه هسرمای یعنی منبع سه به را خارجی سرمایه به بیان دیگر اگر
 تأثیر جامعه بر گذاریسرمایه ملی نظر از که دید خواهیم بپردازیم آن به مجزا طور به بخواهیم و بگیریم نظر

 تعداد هم فیزیکی نظر از. داد خواهد افزایش را داخلی گذاریسرمایه، خارجی گذاریسرمایه و دارد مثبت
 جذب اوقات گاهی است ذکر شایان البته. شد خواهد خارجی سرمایه افزایش باعث شودمی صادر که کاالهایی

 بتوان تا باشد نشان دارای باید حتما و باشدنمی صرفه به مقرون تنهایی به داخلی بازارهای برای گذاریسرمایه
 بنای زیر و دهیم انجام غییراتیت باید نیز اداری نظام در البته .نمود پیدا برایشان بازاری و کرد صادر را آنها

آبادی و )شاه باشیم داشته اختیار در داخلی مناسب شرکای باید آنکه دیگر و بگیریم نظر در باید مناسبی
 .(1291همکاران، 

 نیز و فقیر یهارکشو اردــ ناپای و ایینـپ دیاـقتصا دـشر ینـتبی در دیاـقتصا دـشی رهاریتئو نیاناتو از پس
 یاــ هلدــ م به که گرفت شکل دقتصادر ا دـشی رهاریتئو از رمچها جمو جهانی سطح رد یبرانابر شگستر

 اگردنها ننادداقتصاا هعقید به .(2003، 2)اسـنودان و وان  تندــ گش وفرـمع دـشر از یـسیاس داـقتصا و دیاـنه
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 از اول دیکررو سه در کهژی)تکنولو و فیزیکی سرمایه ،نسانیا سرمایه ، تفـــاوت کشـــورها در(1990)نـــورث، 
دی قتصاا توسعه وشد ر هتعیینکنند 1سطحی و مستقیم ملاعوشـــود( آن تاکیـــد مـــی  رــــب شدی رهاریتئو

ــمیباش ــتنه سساا ینا بر. هستند معاجو توسعهد و شر هکنند تعیین یندبنیا یا عمیق عامل هادنها وند ــ  با اــ
 ینا که دنمو حیاتی طرــ سیاسهاییهتوص یهارا ایبر را چوبیرچا انمیتو که ستا یندبنیا ملاعو ینا شناخت

 میباشد رکشو یک در ژیتکنولو دبهبود نهاــ پیش دـهمانن ،اییـلعملهراتوـسد و اـتوصیهه از ترافر هابچورچا
ــساناخو منفی نتایج خطر انمیتو آن سطهوا به و ــورث، ساندر ممکن قلاحد به را سیاستها ینا هبالقو تهــ )نـ

1990). 

 یک در. اسـت  شـده  ئهارا تیومتفا اتنظر هارکشو دقتصاا بـر  جیرخا مسـتقیم  گذاریر سرمایهثاآ صخصو در 
 ورود: کنند مــی نبیا حشر ینا به FDI جلب از ناشی منافع بــر مبنــی را دخو الیلد نفقاامو کلی یبند ستهد

ــارا یشافزا رم،تو کاهش ر،کشو به سرمایه مناسب حجم  تولید یندراف در تنها نه نشدا لنتقاا دی،قتصاا ییکـــ
 ،مدیریتی یها ژیتکنولو تکنیک با خصوصی و لتیدو انمدیر شناییآ آن، یعزتو و تولید از حمایت در بلکه

ــرمایه ورود با جدید مشاغل دیجاا ــوری به ختداپرازتر دبهبو ل،شتغاا یشافزا و جدید یهاس ــه ط ــا ک  FDI ب
 یشافزا دد،گر می نمیزبا رکشو در تیدراصا یگیرجهــت تقویت موجب و یافته یشافزا تولید از ناشی دراتصا
 دبهبو و تمعامال شگستر طریقاز  ارز سرمایه زاربا شگستر ت،خدما و کاال کمیتو کیفیت دبهبو و قابتر در
. مختلـف  های بخش در زییرساختساز به کمک و تمعامال حجم یشافزا طریق از ها شرکت مالی ضعیتو

 معتقدنـد  جیرخا اریگذسـرمایه  نمخالفاد. شویمـ  کرذ الیلید نیز جیرخا مستقیم اریسرمایهگذ با مخالفتدر
 عمال ،قابتر از ممانعت ری،نحصاا حالت دیجاا با تبلندمد در سرمایه مینتأ علیرغم جیرخا اریگذسرمایه که

 از حاصل دسو عظما بخشا یرز. شـود می توسـعه  حـال  در رکشو در اریگذیـه سرما و انـداز پس کاهش موجب
 ینا مددرآ وه،عال به. دشو مـی  رجخارکشو از کشـور  آن در دمجد ذاریگسرمایه یجا به جیرخا اریسرمایهگذ
 به جیرخا یهااریگذسـرمایه  و نددار یکمتر ازندا پـس  به میل که دشومـی  هاییگروه عاید هااریسرمایهگذ

 لیلد یگرد. دشو می هاقیمـت  یشافزا موجب تقاضا یشافزا با و آن ننقصا بموج گذاریسرمایه شیافزا جای
موجب ایـن   هااریسرمایهگذ این که معناینا به. است دقتصاا نشد قطبی دو جیرخا گذاریرمایهس با نمخالفا

 عایـدی  از و گردنـد کار مـی  به مشغول دقتصاا رنمد یهابخش در نشاغال از ودیمحد ادتعدگردد که امر می
 ثرا در. یابـد ایش مـی افز نشاغال سایر با آنان یافتیدر نمیا فختالا نتیجه در ،گردندمی برخوردار بیخو نسبتا

 تنها که رنمد و وکسل تمحصوال تولید سمت به ساسیا نیازهای از تولید ودمحد منابع ،جیرخا اریسرمایهگذ
ــی فمنحر ندزمیسا فبرطر را خاصی وهگر زنیا ــرمایه ینا یشاگر نکهآ هیژو به د،شو م  مناطق به هااریگذس

 

                                                      
1. Proximate  
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 ندوربا ینابر ریگد ایهعد. یابــدمــی یشافزا نیــز ستاییرو و یشهرمنــاطق  فاصله ظلحا ینا از و ستا یشهر
FDI ــی ــایویژگ ــعه لحا در یهارکشو دیقتصاا و جتماعیا ،فرهنگی ه  و ساییهارنا و دهنمو تخریب را توس

 ینا دبررکا در را وریفنا و علم زیبومیسا وملز قعیتوا ینا. کندمــی منتقل هارکشو ینا به را تیذا یهادتضا
 .(1292)آقامحمدزاده،  نمایدمی دگوشز توسعه لحا در یهارکشو در معلو
 تجارت و صادرات تشویق دولتی، هایبنگاه کردن خصوصی واسطه به را خارجی گذاریسرمایه ها،السیکنئوک
 میزبـان  کشور بازارهای تقویت در مثبت عامل یک عنوان به قیمتی انحرافات و دولتی زاید مقررات حذف آزاد،
 مـدیریت  و پیشـرفته  تکنولـوژی  سـرمایه،  انتقال برای عاملی را خارجی مستقیم اریگذسرمایه و کنندمی تلقی

 در دولـت  وظیفـه  تنهـا  هانئوکالسیک نظریه مطابق. شودمی اجتماعی رفاه افزایش به منجر میدانندکه کارآمد
. شود اظتحف و جلب سرمایه، واردکننده کشور در آسودگی با خارجی سرمایه که است شرایطی ایجاد رابطه این
 توسـعه  فنـی،  دانـش  انتقـال  باعث خارجی مستقیم گذاریسرمایه سرمایه، جریان آزادی طرفداران نظریه بنابر
 صادراتی جدید بازارهای به دستیابی بویژه خارجی تجارت گسترش و مدیریت هایمهارت اشاعه انسانی، منابع

 بخشـیدن  تنوع محل، در توسعه و تحقیق هایلیتفعا انجام .دهدافزایش می اقتصاد در را وریبهره و گرددمی
 دیگـر  از تولیـد  عوامل وریبهره ارتقا و موجود و جدید فنی دانش بین رقابت میزبان، کشور صادرات ترکیب به

 . (1291ری و همکاران، )لشک باشد می خارجی مستقیم گذاریسرمایه آثار
 قابـل  و سـاده  شکل به نهادها گیریاندازه که است نای دارد، وجود نهادها ارزیابی در که مشکالتی نخستین از

باشد. در عمل، حداقل سه رویکـرد اصـلی    داشته دنبال به را خاصی یجنتا تواندمی خاصی تعریف و نیست فهم
 برای سنجش و مقایسه نهادها بین کشورها وجود دارد:

هـا  اسـت. ایـن پرسـش    مللـی( الاغلـب بـین  ) گـذاران هایی از سـرمایه رویکرد نخست، بررسی براساس پرسش
ها توسط دولت، فسـاد و خطـر رد قراردادهـا از سـوی دولـت را بیـان       موضوعاتی مانند ریسک مصادره سرمایه

آوری شـده  ( به ایـن طریـق جمـع   ICRG) پایگاه داده راهنمای ریسک کشوری در سطح بین المللی کنند.می
 است.

از مجرای آنها اعمال  ایی که قدرت در یک کشورکارآمدی حکومت متمرکز شده و نهادهرویکرد دوم، بر 
اند تا پژوهشگران بانک جهانی تالش کرده گیرند.شود با عنوان نهادهای حاکمیتی مورد بحث قرار میمی

های ا در مورد شاخصر Freedom House ,EIU, Heritage Foundation های موسساتی چونیافته
های سیاسی و اجتماعی کشور با یکدیگر ادغام کرده و شاخص ی،پیشنهادی آنها برای تفسیر وضعیت اقتصاد

 های حکمرانی ترکیبی معرفی کنند.کلی و جدیدی با عنوان شاخص
بیشتر روی نهادهای پایدار تمرکز داشته باشد. به دنبال این رویکرد،  نمایدمیرویکرد سوم تالش 

اند. برای نمونه، شاخص دموکراسی ری شدهگیها اندازههای سیاسی ویژه توسط تعدادی از روشمحدودیت
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های مستقل خود را در توانند دیدگاههایی است که به واسطه آن شهروندان میبیانگر وجود نهادها و روش
ها در مورد اینکه، مجریان قانون ها و سیاستمداران مختلف اظهار کنند. همچنین محدودیتمورد سیاست

های مدنی برای تمام شهروندان در زندگی روزمره و ل کنند و تضمین آزادیتوانند قدرتشان را اعماچگونه می
، 1)النگ و همکاران انداز این جمله Polity IV ,Freedom Houseهای سیاسی که پایگاه داده فعالیت
2013). 

 شـاخص  ازسه ترکیبی ICRG رویکرد نخست خواهد بود. شاخص بر اساسمعیار استفاده شده در این تحقیق 
 مالی سیاسی، ریسک گروه زیر سه در متغیر 22 شامل و است اقتصادی ریسک و مالی ریسک سیاسی، ریسک

 طراحی 30 مبنای بر اقتصادی و مالی ریسک و امتیاز 100 اساس بر سیاسی ریسک شاخص. است اقتصادی و
 ایـن . آیـد  بدسـت  مرکـب  ریسک شاخص در آنها وزن تا شود می تقسیم دو بر شاخص دو این امتیاز. اند شده

 .است نهادی کیفیت تجربی مطالعات در هاشاخص پرکاربردترین از یکی شاخص

 

 مطالعات پیشین  
 به را میزبان کشورهای در نهادها کیفیت خارجی، مستقیم گذاریسرمایه افزایش کهبیان داشت  توانمی

تمایل کشورها به جهانی  دهد کهشواهد رو به رشد نشان می. دهدمی قرار تأثیر تحت منفی و مثبت صورت
برای مثال آزاد سازی با افزایش واردات و کاهش فساد همراه بوده است و . شدن روی کیفیت نهادی تأثیر دارد

گذاری گذاری مستقیم خارجی روی دموکراسی تأثیر منفی داشته در حالی که سرمایهباز بودن تجاری و سرمایه
  (.2001، 2و همکاران)بناگلیا  ا داشته استر مثبت در کیفیت نهادهمستقیم خارجی تأثی

 بخش که شود رشوه همچون اقتصادی فسادهای افزایش به منجر است گذاری مستقیم خارجی ممکنسرمایه 
 به باال درآمد با یافته توسعه کشور یک مقامات دادن رشوه شامل  FCPA در فساد های پرونده از توجهی قابل

 و طبیعی منابع از نادرست استفاده به منجر است ممکن برآن عالوه. است توسعه حال در کشورهای مقامات
 گذاری سرمایه جریان که کردند گزارش 2000 سال در تادسی و کوك که حالی در. شود ناسالم رقابتی فضای

 است داشته میزبان کشور اقتصادی فساد سطح در توجهی قابل منفی اثر یک مجموع در خارجی مستقیم
ا هبنگاه شود باعث تواندمی اند،شده گذاریسرمایه خارجیان توسط که هاییهابنگ ورود(. 3201 ،2دمیر)

ت مد درکوتاه است ممکن اگرچه. دنماین مجدد ساختاربندی و دهند بهبود را خود مدیریت و تولید هایروش
 اساس ر. بینندبب آسیب تولیدشان و بازاری سهم کاهش دلیل به داخلی هایبنگاه شود سبب شدید رقابت

 
                                                                        
1. Long & et al 
2. Bonaglia & et al   
3. Demir  
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 مستقیم گذاری سرمایه ورودی جریان کانال از توانندمی توسعه حال در کشورهای تجربی، مطالعات نتایج

 به میزبان، اقتصادهای به شده وارد ملیتی چند هایبنگاه زیرا د.نماین نهادی شکاف کاهش به اقدام خارجی
 . (1،1990)اسپارهستند مندبهره داخلی هایهبنگا به نسبت نهادهای کارآتری از نسبی طور

 به" مالکیت حقوق و خارجی مستقیم گذاریسرمایه"  عنوان با ایمقاله در 2011در سال  2همکاران و علی
 بهبود طریق از توسعه، حال در کشورهای اقتصادی توسعه بر خارجی مستقیم گذاری سرمایه اثرات بررسی
 از را 2003تا 1981 های سال بین توسعه حال در کشور 10 منظور، این برای و اندپرداخته نهادی کیفیت
 حقوق روی مهمی و مثبت تاثیر یک FDI که اند رسیده نتیجه این به و اند کرده بررسی پانل تکنیک طریق

 .است داشته مالکیت
 چین در خارجی مستقیم گذاریسرمایه نهادی اثرات بررسی به ایمقاله در 2013در سال 2 همکاران و النگ

 گذاریسرمایه افزایش که یافتند دست نتیجه این به چین در اقتصادی هایبنگاه با رابطه در و اند پرداخته
 پیروی و کمتر هزینه و مالیاتی نظام تقویت طریق از نهادی های ساخت زیر بهبود به منجر خارجی مستقیم

 .است شده سبب قانون از بهتر

 دو اثرات" نهادی توسعه روی خارجی مستقیم گذاریسرمایه تأثیر"  انعنو با ایمقاله در 2013در سال  0دمیر
 طریق از  2009-1990ی دوره طی را کشور 120 نهادی توسعه شکاف بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه جانبه

 . است رسیده متفاوتی نتایج به مختلف، کشورهای جفت برای و داده قرار بررسی مورد پانل تکنیک
 موسسات:  FDIتاثیر شکاف نهادی بر جریان " ای تحت عنوان در مقاله 2010در سال  3انو همکار جانگمو

کنند که فرض می"  (MIP) اقلیت گذاران سرمایه از حمایت موسسات مقابل در( GEI) عمومی محیطی
. شودمی منتهی مناسب سازمانی هایزیرساخت دارای کشورهای به( FDI) خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 و بزرگ مؤسسات در را اجتماعی منافع که( GEI) محیطی عمومی موسسات بین ها در مطالعه خودآن
قایل  تمایز دهند،می ارتقا را خاص گروه یک منافع که( MIP) اقلیت گذارانسرمایه از حفاظت مؤسسات

. گذارندمی تاثیر یالمللبین های گذاریسرمایه در متفاوت موسسات نوع این که کنندمی استدالل و شوندمی
 آمریکایی هایشرکت M & A المللیبین هایفعالیت در نهادی شکاف اثرات بررسی با را فرضیه اینها آن

 جذبمنجر به  میزبان کشور در بهتر GEIنتایج نشان داد که  .نمودند بررسی 2008-1981 های سال طی
FDI که حالی در شودمی MIP گیرد. ب نادیده را آن تواندمی بهتر 

 

                                                      
1. Spar  
2. Ali & et al  
3. Long & et al  
4. Demir  
5. Jongmoo & et al 
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گذاری تاثیر عوامل موثر بر جذب سرمایه"در مطالعه خود تحت عنوان  1292در سال گرایی نژاد و همکاران 
تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری به بررسی  "مستقیم خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری

های پانل پویا، با استفاده از داده فته و گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم یابر جذب سرمایه

دهد که شاخص ها نشان مینتایج مطالعه آن .دنپردازمی 1388-8991 جهان، طی دوره زمانی کشور 03

گذاری مستقیم خارجی حکمرانی خوب در تمامی مدلهای آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه

گذاری مستقیم خارجی داشته داری بر جذب سرمایهثر منفی و معنیداشته است، درحالیکه آزادی اقتصادی ا

 است. 

تاثیر مولفه های نهادی بر جذب سرمایه گذاری "ای تحت عنوان در مطالعه 1293اصغری و همکاران در سال 

های تاثیر مولفهبه بررسی  "(مستقیم خارجی )مطالعه موردی کشورهای منتخب اسالمی حوزه سند چشم انداز

گذاری انی و بر میزان جلب و جذب سرمایه، امنیت اقتصادی و شاخص حکمرجمله آزادی اقتصادی ازدی نها

جهت دستیابی به  2000-2010طی دوره  1000کشور منتخب اسالمی در حوزه سند چشم انداز  18خارجی در 

 تمامی متغیرهای معنادار مثبت و رثا نتایج مطاله حاکی ازاند. پرداخته اهداف رشد و توسعه اقتصادی پایدار

 .گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب استنهادی معرفی شده بر سرمایه
 

 روش پژوهش

گذاری مستقیم خارجی روی سطح شکاف بررسی اثرات سرمایهباتوجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه، 
 النگ و همکاران (،2011) و همکاران علیبا استفاده از مطالعات مشابهی که  استنهادی بین دو کشور

 :اند از مدل زیر استفاده می شودهدر این زمینه انجام داد (2013و دمیر ) (2013)

 
(1     )                            𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑗𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡−1 + 𝛾∗𝑉𝑖𝑗𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

 

 که در آن:

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑗𝑡:  دی بین دو کشورشکاف نها iوj  در زمانt ی هاها: پایگاه داده)منبع داده(The PRS Groupe 

:𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡−1 جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورj به iدر زمان 𝑡 − ها: )منبع داده 1
 (UNCTADهایهداد پایگاه

:𝑉𝑖𝑗𝑡−1 بردار متغیرهای کنترل است و شامل: 

𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖𝑡−1  و𝐺𝐷𝑃𝐺𝐽𝑡−1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور :i وj در زمان   𝑡 − ها: منبع داده1
 (WDIهای هپایگاه داد
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 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡−1 و𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗𝑡−1  جمعیت کل در کشور :i  وj در زمان   𝑡 −  ها:)منبع داده 1

 (WDI هایپایگاه داده

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗 فاصله بین دو کشور :i  وj منبع داده(های ها: پایگاه دادهdistancefromto) 
شاخصی برای  jو  باشدشاخصی برای کشور میزبان که در این مطالعه ایران است، می iکه در متغیرهای باال 
منفی باشد زیرا  𝛽1رود ضریب شاخصی برای دوره زمانی است. در این مدل انتظار می tسایر کشورهاست و 

 𝛽1  ضریبFDI و  دباشمیFDI گذاری مستقیم خارجی از کشور سرمایهj  به کشورi دهد و را نشان می
. رود با افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی شکاف نهادی بین دو کشور کاهش یابدمیانتظار 

نیز منفی باشند یعنی با افزایش رشد اقتصادی و بهبود  𝐺𝐷𝑃𝐺𝐽و  𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖 رود ضریبهمچنین انتظار می
و 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 وضعیت اقتصادی کشورها شکاف نهادی بین دو کشور کاهش یابد. در مورد ضریب 

 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗و ترمشکل موجب است ممکن جمعیت افزایش رود که یا مثبت یا منفی باشد کهانتظار می 
 توسعه روی منفی تأثیر نژادی و قومی هایگروه طریق از است شود و ممکن شدن بهبود نهادها ترپرهزینه
همچنین انتظار  .باشد فناوری تغییرات و نوآوری طریق از انگیزه ایجاد دیگرسبب طرف از و باشد داشته نهادی

ا افزایش فاصله میان دو کشور شکاف نهادی میان دو مثبت باشد یعنی ب 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗داریم که ضریب
 کشور نیز افزایش یابد.

( استفاده 1998) برای محاسبه شکاف نهادی میان دو کشور از رابطه ی زیر با استفاده از روش سینگ و کوت
 خواهد شد.
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هایی ها مولفههایی از این شاخص را بر رشد بررسی کردند. آنتأثیر مولفه 1998اولین بار ناك و کیفر در سال 

 از شاخص ریسک سیاسی را انتخاب کردند و آن را مقیاس کیفیت نهادی نامیدند. 
سک مصادره و عدم برگشت اقتصادی، ری-ریسک سیاسی عبارتند از ثبات حکومت، شرایط اجتماعی مولفه 12

های های خارجی، درگیری داخلی، درگیری خارجی، فساد، دخالت نظامیان در سیاست، تنشسود سرمایه
 های نژادی، پاسخگویی حکومت در برابر مردم و کیفیت دیوانساالری.مذهبی، حاکمیت نظم و قانون، تنش

d   و  دهداندازه ی شاخص را نشان می  𝑣𝑑 واریانسd دهد وامین اندازه را نشان می 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑑𝑖𝑡 

 .دندهنشان می  tندر زما j کشور و i را برای کشور d شاخص کیفیت نهادی 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑑𝑗𝑡 و
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 هاتحلیل داده
شامل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون همجمعی جوهانسون،  تحقیق، این در شده برده کاربه استنباطی آمار

وایت، آزمون خودهمبستگی و  لیمر، آزمون هاسمن، آزمون ناهمسانی واریانس Fمتغیرها، آزمون  آزمون پایایی
 ها پرداخته شده است.باشد که در ادامه به بررسی آندر نهایت تخمین مدل اصلی می

 آزمون همبستگی پیرسون

، متغیرهای 1نتایج جدول  با توجه بهشود. به بررسی همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش پرداخته می در ابتدا
تـر از  هـا پـایین  های پژوهش همبستگی بسیار قوی با یکدیگر نداشته )آماره همبسـتگی مدل وابستهمستقل و 

 است( و لذا مشکلی در تخمین مدل وجود ندارد. 8/0±
 
 

 : همبستگی پیرسون1جدول 
 متغیر
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FDI 1      

Lpopi 2/0  1     

Lpopj 0/0  210/0  1    

Gdpi  11/0-  02/0-    20/0    1   

Gdpj 10/0  30/0-  29/0  2/0  1  

Dist 18/0   010/0  11/0  000/0  12/0    1 

                                                 

 بررسی پایایی متغیرها
متغیرها باید بررسی شود. پایایی متغیرهای پژوهش بـه ایـن    پایاییهای پژوهش، پیش از تجزیه و تحلیل داده

ی مختلف ثابت بـوده  هاسالول زمان و کواریانس متغیرها بین معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در ط
شود. به این منظور، از وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیباعث به استفاده از این متغیرها در مدل است. در نتیجه

تـوان اسـتفاده   یافته مـی هایی نظیر لوین، لین و چو، آزمون ایم، پسران و شین و آزمون دیکی فولرتعمیمنآزمو
 .گرددمیمنظور انجام این تحلیل، از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته استفاده  نمود. به
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 آزمون دیکی فولرتعمیم یافته :2ل جدو

  سطح معناداری آماره کای دو متغیرهای پژوهش

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑗𝑡  08/23 01/0 مانا در سطح 

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡−1 22/02 00/0 مانا در سطح 

𝐿𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡−1  11/01 01/0 گیریمانا با یکبار تفاضل 

𝐿𝑝𝑜𝑝𝑗𝑡−1 90/22 01/0 مانا در سطح 

𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖𝑡−1 00/32 00/0 مانا در سطح 

𝐺𝐷𝑃𝐺𝐽𝑡−1 02/18 02/0 ا در سطحمان 

   
درصد است و بنابراین، همگـی   3، مقدار سطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از 2با توجه به جدول شماره 

 در سطح پایا هستند.  iمتغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی  به جز جمعیت کشور 

 آزمون همجمعی جوهانسون 

صـورتی کـه متغیرهـای مـدل ایسـتا نباشـند       در  های ترکیبی بسیار مهم است.بررسی وجود همجمعی در داده
برآورد مدل ممکن است به یک رگرسیون کاذب منجر شود. بنابراین در این حالت )حالتی که  برخی متغیرهای 

هـای  مدل ایستا و برخی دیگر ناایستا باشند( برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب قبل از برآورد مدل، آزمون
و نتـایج   مدت، الگوی مورد نظر تخمین زده شودا پس از اطمینان از وجود رابطه بلندگیرد تهمجمعی انجام می

 .آن به صورت زیر است
 

 نتایج آزمون همجمعی جوهانسون: 3جدول
 نتیجه آزمون جوهانسون سطح معناداری مقدارآماره  فرضیه صفر

 شودفرض صفر رد می 01/0 -19/2 عدم وجود همجمعی 

 
ـ توان وجود همجمعی در مـدل را  آن می و احتمال مربوط به ADFباتوجه به آماره  . بـه بیـانی دیگـر    ذیرفتپ

توان گفت که بین متغیر وابسته میشود. بنابراین مدل که بیانگر عدم وجود همجمعی است رد می 𝐻0فرضیه 
 و متغیرهای مستقل یک رابطه بلند مدت وجود دارد.
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 لیمر Fآزمون 

ایـن آزمـون   شـود. در  لیمر استفاده می Fهای تلفیقی، از آماره های تابلویی و دادهدادهبرای انتخاب بین روش 
لفیقی( و فرضیه مقابـل نشـان دهنـده ناهمسـانی     های تفرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها)داده

نلی باید همگن بودن یـا  های پاواقع برای استفاده از روش دادهباشد. در ( میهای تابلوییعرض از مبدأها )داده
حاصل از آزمون شود. نتایج لیمر استفاده می Fمشخص گردد،برای این منظور از آزمون  (کشورهانبودن مقاطع)

F .لیمر در جدول نشان داده شده است 
 

 لیمر Fنتایج آزمون : 4جدول 

 
 
 

بنـابراین   اسـت،  درصـد  3 از کمتر F آماره برای آمده دست به احتمال دهد کهمی نشان لیمر، Fآزمون  نتیجه
  گیرند.ها به صورت تابلویی مورد استفاده قرار میبرای آزمون این مدل، داده

 

 آزمون هاسمن

دو با درجـه  -های تابلویی از آماره آزمون هاسمن که دارای توزیع کایدادهبرای تعیین روش تخمین در روش 
شود تا تعیین شود که باید از روش اثرات ثابـت اسـتفاده کنـیم یـا     آزادی متغیرهای توضیحی است استفاده می

 تصادفی. این آزمون در حقیقت آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضـیحی اسـت. در  
  این آزمون فرضیات آزمون به صورت زیر هستند:

 

ss

ss
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0

 

 

شود، در غیر این رد نشود، روش اثرات تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده می 𝐻0درصورتی که فرضیه 
   حاصل از آزمون هاسمن در جدول  نشان داده شده است.صورت روش اثرات ثابت کاراست. نتایج 

 لیمر Fنتیجه آزمون  سطح معناداری  مقدارآماره  فرضیه صفر

 شودفرض صفر رد می 000/0 08/2  های تلفیقیاستفاده از مدل داده
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 نتایج آزمون هاسمن: 5جدول

 
 
 

است، لذا برای برآورد ضرایب مدل مذکور، باید از مدل اثرات  03/0سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از 
 تصادفی استفاده نمود.

 شود این است که از کدام مدل استفاده کنیم؟ر وسیع مطرح میطو به دیتا پانل هایمدل در که والیس 

توضیحی  متغیرهای و مشاهده غیرقابل اجزای دهد همبستگی بینل اینکه روش اثرات ثابت اجازه میبه دلی

به نظر می رسد . دهد مین را همبستگی چنین وجود اجازه  تصادفی اثرات وجود داشته باشد در حالی که روش
هنوز روش اثرات تصادفی در شرایط  هماهنگی دارد. اما تروش اثرات ثابت ، بیشتر با برآورد در شرایط ثاب

قادر نخواهیم  1ثابت باشد در طول زمانمستقل  مستقل یا متغیرهایاگر متغیر د. مشخص به کار برده می شو

کنیم در مدل اثر ثابت اثر  استفاده وابسته متغیر یرو متغیر این اثر تشخیص برای  FE روش بود از 
 کاراتر  REشود. بنابراین در این حالت روش که طی زمان یا مقاطع ثابت هستند از مدل حذف می متغیرهایی

 که با آزمون هاسمن نیز این تأیید شد.  بود خواهد
 

 آزمون ناهمسانی واریانس 
باشد که در های مختلف از جمله فروض کالسیک میدورهیکسان بودن واریانس جمالت اجزای اخالل در 

شود با افزایش مقدار صورت رد شدن مشکل ناهمسانی واریانس اجزا اخالل با متغیر وابسته شده و باعث می
یابد ولی این برخالف فروض کالسیک متغیر مستقل، واریانس پسماند که متغیر مستقل است، افزایش می

نتایج  ماند.کاهش یا افزایش متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته )پسماند( ثابت میکند با است که بیان می
 حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس در جدول  نشان داده شده است.

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس: 6جدول  

 
 
  

 

                                                      
1.Time invariant   

 نتیجه آزمون هاسمن سطح معناداری مقدارآماره  فرضیه صفر

 شودفرض صفر رد نمی 2119/0 22/2 استفاده از مدل اثرات تصادفی 

 نتیجه آزمون ناهمسانی واریانس  سطح معناداری مقدارآماره  فرضیه صفر

 شودفرض صفر رد نمی 12/1 002/0 اریانس وجود ناهمسانی و
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که بزرگتر 12/1با مقدار ارزش احتمال آزمون ناهمسانی واریانس برابر  0در جدول باتوجه به نتایج بدست آمده 
شود و . بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس رد نمیباشدمی 03/0از مقدار بحرانی آن یعنی 

 .واریانس داردمدل ناهمسانی 
 

 آزمون خود همبستگی 
گیرند ممکـن  در تحلیل رگرسیون بخصوص زمانی که متغیرها در طول یک فاصله زمانی مورد مطالعه قرار می

است تغییر داده ها در طول زمان از الگوی خاصی پیروی کنـد بـرای تشـخیص ایـن الگـو از آزمـون دوربـین        
 .شودواتسون استفاده می

ثیری بر نتیجه مشاهدات دیگر نداشته باشـد.  أبه این معنی است که نتیجه یک مشاهده ت مفهوم مستقل بودن
گیرد ممکن است در رگرسیون، بیشتر در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یک بازه زمانی مورد مطالعه قرار می

گویند. در صـورت  ی میها خودهمبستگبا مشکل مستقل نبودن خطا ها برخورد کنیم به این نوع ارتباط در داده

 صـورت  بـه  فرض این بررسی برای  توان از رگرسیون خطی استفاده کرد.وجود خودهمبستگی در خطا ها نمی

تر استفاده استفاده کرد. اما راه مطمئن spss در studentized متغیر توالی  کردن نمودار از توانمی شهودی
باقیمانده هـا همبسـتگی    بین اگر. باشدمی 0 تا 0 بین واتسون دوربین آمارهباشد. از آزمون دوربین واتسون می

نزدیک باشد. اگر بـه صـفر نزدیـک باشـد نشـان دهنـده        2متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به 
باشد. در مجموع اگر این آماره بـین  نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی منفی می 0همبستگی مثبت و اگر به 

اسـت پـس    1/2و در تخمین مدل آماره دوربـین واتسـون برابـر بـا      باشد جای هیچ نگرانی نیست 3/2تا  3/1
 مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.

 

 تخمین مدل اصلی
مورد مطالعـه اسـتفاده    های تابلوییبا توجه به نتایج بدست آمده باید از روش اثرات تصادفی برای تخمین داده

 یافتـه ه و وجود ناهمسانی واریانس در برآورد مدل روش حداقل مربعات تعمیمتوجه به نتایج بدست آمد. با کرد
  لحاظ شده و نتایج حاصل از برآورد مدل اصلی نشان داده شده است:
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 نتایج تخمین مدل: 7جدول 

 ارزش احتمال آماره انحراف معیار ضرایب متغیر مستقل

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡−1 0008/0- 00021/0 8922/2- 000/0 

𝐿𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡−1 21/8- 20/1 12/0- 000/0 

𝐿𝑝𝑜𝑝𝑗𝑡−1 0000/0 010/0 210/0 131/0 

𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖𝑡−1 0002/0- 009/0 0112/0- 028/0 

𝐺𝐷𝑃𝐺𝐽𝑡−1 0000/0 0003/0 120/1 000/0 

Ldist𝑖𝑗  2080/0 0121/0 210/2 000/0 

  
 

دار و منفی بر شکاف نهادی دارد. گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیایهمتغیر سرم شودهمانطور که مشاهده می
دار و منفی بر شکاف نهادی دارد ولی متغیر جمعیت در ثیر معنی)ایران( تأ متغیر جمعیت در کشور میزبان

 )ایران( . متغیر رشد اقتصادی در کشور میزبانمعنی بر شکاف نهادی داردبیو مثبت کشورهای منتخب تأثیر 
و متغیر فاصله  بر شکاف نهادی دارددار معنیو  مثبتدر کشورهای منتخب تأثیر و دار تاثیر منفی و غیر معنی

 . دار و مثبت بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب داردجغرافیایی تأثیر معنی

 

 یریگجهینتبحث و  
به ایران، شکاف نهادی بین شورهای منتخب گذاری مستقیم خارجی از کمتغیر سرمایه ،طی دوره مورد مطالعه

سایر بازیگران  دولت را به تعامل با ،کشورهای منتخب را کم کرده است. زیرا ورود سرمایه به کشورایران و 
سرعت  برای معموال مانند ایران . کشورهای در حال توسعهنمایدمیدی در سطح ملی و فراملی وادار اقتصا

 هایمحرك های توسعه بخشی تاکید دارند. در چنین شرایطی وجودراهبردبر  ،شیدن به فرآیند توسعهبخ
مین واکنشهاییکه أت برای ،های خارجی صادرات محورهای بینالمللی و حضور شرکتبیرونی مانند معاهده

بدین معنی . کندکاتالیزور عمل می نندما شودحولی مثبت در روابط عقب مانده میمنجر به توسعه پیوندها و ت
توانند می ،ن نهادهامیزبان بوده و به دلیل ارتباط متقابل بی ه مجرایی برای ورود دانش و فناوری به کشورک

، حرکت به سوی وضعیتی جدید مبتنی برسطح آموزش و مهارت را ایجاد نمایند که به افزایش کیفیت
 های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منجر شود.وری، بهبود زیر ساختبهره

گذاری مستقیم خارجی جاری از کشـورهای  صد افزایش در سرمایهد مدل مورد بررسی به ازای یک درردر برآو 
 یابد.کاهش می 0008/0منتخب به ایران، شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب 
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ش سرعت افزایش یا کاهمتغیر رشد تولید ناخالص داخلی)رشد اقتصادی( که بیانگر  ها،با توجه به نتایج تخمین
در کشور میزبان  است،تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم 

کـه در  است بـه طـوری   دادهشکاف نهادی را افزایش و در کشورهای منتخب کاهش شکاف نهادی را  )ایران(
دی بـین ایـران و   کاف نهـا شـ درصد افزایش در رشـد اقتصـادی ایـران    برآورد مدل مورد بررسی به ازای یک 

درصد افزایش در رشد اقتصادی کشـورهای منتخـب،   به ازای یک و کاهش  واحد 0002/0کشورهای منتخب 
 .یافته است واحد افزایش 000/0شکاف نهادی 

متغیر جمعیت کشور میزبان تأثیر منفـی بـر شـکاف نهـادی بـین ایـران و کشـورهای         ،طی دوره مورد مطالعه
 طریـق  از انگیـزه موجب ایجـاد  های مناسب، زیرساخت بودنفزایش جمعیت در کنار فراهم منتخب دارد. زیرا ا

تـری  که دارای نرخ رشد جمعیت باالتر هستند، نرخ رشد سـریع  جوامعیدر  باشد.فناوری می تغییرات و نوآوری
سرمایه انسـانی و  گیرد، زیرا نیز در فناوری دارند. به عبارت دیگر اختراعات بیشتری در آن کشورها صورت می

جوامـع بـا رشـد جمعیـت     . باشـند را دارا مییشتری برای جذب نوآوری اجتماعی و اقتصادی ظرفیت بنهادهای 
هـای  پایدار نسبت به جوامع کم جمعیت، شانس بیشتری بـرای توسـعه اقتصـادی حقیقـی از طریـق نـوآوری      

شد. به طوری که در برآورد مدل مـورد   که این خود منجر به بهبودی نهادهای کشور خواهد تکنولوژیکی دارند
واحد  21/8بررسی به ازای یک درصد افزایش در جمعیت ایران، شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب 

 کاهش یافته است.
شکاف نهادی بین ایـران و کشـورهای   موجب افزایش فاصله جغرافیایی بین ایران و کشورهای منتخب، متغیر 

افـزایش یابـد بـه دلیـل افـزایش      در فاصله کشور میزبان با سایر کشورها چق هرا که است. چرگردیده منتخب 
های ترویج دانش و نوآوری شکاف نهادی افزایش خواهد یافت. بـه طـوری کـه در بـرآورد مـدل مـورد       هزینه

بررسی به ازای یک درصد افزایش در فاصله جغرافیایی بین ایران و کشورهای منتخـب، شـکاف نهـادی بـین     
 افزایش یافته است.20/0ان و کشورهای منتخب ایر
ذهنیـت منفـی نسـبت بـه     بایـد  شود نهادها می منجر به بهبودگذاری مستقیم خارجی توجه به اینکه سرمایهبا 

ها فراهم شود و باید در نظـر داشـت   شود تا بستر فرهنگی الزم جهت حمایت گذاری خارجی تغییر دادهسرمایه
 دهد.گذاری را کاهش میهای حمایتی از سرمایهودیت بیش از حد، اثر قانونکه پیچیدگی یا ایجاد محد

ای و بازارهـای مـالی توسـعه یافتـه     بودهثبات دارای شرایط اقتصادی بی که ایی در حال توسعهکشورهابرای 
د سـازی  ای آغاز آزا. خصوصاً در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، برضرورت دارد آزادسازی تدریجی ،ندارند

 .آزاد سازی جریانات ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اولویت قرار دارد ،بازارهای مالی
شکاف نهادی میان ایران و کشـورهای منتخـب سیاسـت افـزایش جمعیـت       با توجه به تأثیر جمعیت بر بهبود

کنترل نشده و غیرقابل  ما باید دقت داشت رشد سریع وا .وضعیت نهادهای کشور شود تواند منجر به بهبودمی



 1318تابستان ، 2 ، شمارهمودـــــــــــــــــــــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، سال  18

 

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگـی الزم بـرای زنـدگی را    ها زیر ساختمدیریت جمعیت در صورتی که دولت
فراهم نکنند عواقب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نامطلوبی به همراه خواهد داشت. هر انسانی که بـه  

ی ثروت و سرچشمه نیروی تولید تازه است. اگر شالوده شود به خودی خود یک منبع گرانبهاجمعیت افزوده می
اجتماعی طوری باشد که استعداد و قدرت استفاده از چنین نیرویی را داشته باشد و در آن صورت ازدیاد نفـوس  

شود. ولـی اگـر   آورد بلکه خود عامل جدید در تسریع رشد و توسعه میتنها مشکلی برای جامعه به وجود نمینه
پیامـدهای  ب و پوسـیده قـرار گرفتـه باشـد،     هـای نامناسـ  تصادی و اجتماعی و سیاسی بر شالودهتشکیالت اق

 .تواند عواقب نامطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشدمی این منبعنامطلوب 

 

 منابع
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 مستقیم گذاریسرمایه جذب بر موثر اجتماعی و اقتصادی عوامل .(1290).زهرا افشاری، پروین و حیدری،
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 خبری نکات پرس.

اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم  (.1292.)خدایی، مهدی علیزاده، محمد، بابایی، مجید، جعفری، محمد و
، صص 0، شمارهفصلنامه ی سیاست های مالی و اقتصادی، D8خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای 

81-100. 

های بررشد اقتصادی با تاکید بر نهاد بررسی اثرعوامل نهادی(. 1288، اکبر.)احمدزاده عیسی زاده، سعید و
 .28-1، صص00، شمارهفصلنامه ی پژوهش های اقتصادی ایرانحاکمیتی، ، 
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، ی علوم اقتصادیفصلنامهرجی با تاکید بر متغیر های ساختاری و نهادی، سرمایه گذاری مستقیم خا

 .130-121، صص 29شماره 

گذاری خارجی در مطالعه تطبیقی جذب سرمایه (.1291ای، الهام.)لشکری، زهرا، امام وردی، قدرت اله و حمزه
 .32-29صص  ،18، شماره فصلنامه ی علوم اقتصادیتقویت بازار سرمایه کشورهای منتخب، ، 

 بـا  خـارجی  مسـتقیم  گـذاری سـرمایه  جـذب  بـر  خـوب  حکمرانی تأثیر(.  1281).محمدحسین عادلی، مهدوی
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مدلسازی  با روش یبر رشد اقتصاد ینهاد یثیر ساختارهاأت یررسب (.1290.)ندیری، محمد و محمدی، تیمور
 20-1، صص2، شماره 3، دوره فصلنامه اقتصادیاقتصادی، 
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