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 ی درخاارج  میگذاری مستق و سرمایه یرشد اقتصاد بر یو فرهنگ ینقش عوامل نهاد یبررسهدف این مطالعه 

توساعه و   کشاور درحاال   74. جهت نیال باه اهاداف اط ااتعاا      است یافته توسعه و توسعه درحال یکشورها

استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بار رشاد    GMMو رویکرد  8102-0991یافته در دوره  توسعه

توساعه   یم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای درحالگذاری مستق اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه

، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند کاه اط لاااآ آمااری اثار     FDIنشان داد که 

FDI  یافتاه   . در ارف مقابال، در کشاورهای توساعه   استغیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار

، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که اط لااآ آماری اثر شااخص  FDIنشان داد که 

در گاروه کشاورهای    FDI. نتاایج مادل   اسات و شااخص فرهنگای معناادار     FDIحکمرانی غیرمعنادار و اثر 

اثری مثبت و معناادار   FDIتوسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر  درحال

اثاری   FDIیافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بار   ند. نتایج در گروه کشورهای توسعهدار

 دهد. معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی

 یکشاورها گذاری مستقیم خارجی، عوامل نهادی، عوامال فرهنگای،    واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه

 توسعه و درحال یافته توسعه
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 مقدمه .0

تفداوت در هنااشد     لید تفاوت در درآمدد سدنهنک کردوربا بدک د     ، کینئوکالس یمدل رشد سنتمطابق 

، تفداوت در  نیهس . بنابنه با آن هندهز پسمختلف  بای ننخ لیهس  کک بک نوبک خود بک د  با آن کیسنما

 ی، کرددوربانیددعددالوب بددن ه. کرددوربا هسدد  هندددهز پددس زهنیددتفدداوت در م لیددبددک د  کیهنااشدد  سددنما

مردخ    نییپا هندهز پسو ننخ   یجمع ی، رشد باالیکاری، فقن، بنییبا درآمد سنهنک پا توسعک درحال

 جداد یه گداهری  سدنمایک  -هنددهز  پدس شدکا    گداهری  سدنمایک و  هندهز پس نیی. مطمئناً سطح پاشوند می

 گداهری  سدنمایک (. 9112و بمکارهن،  1)ساین هردد یادبن رشد و توسعک هقتص یمنف نهتیکک تأث کند می

 کندد  مدی کمدک   گداهری  سدنمایک  ازیو سطح مورد ن هندهز پس نیبک پن کندن شکا  ب یخارج میمستق

رشدد   بدای  نظنیدک دهد و  شیره در سنهسن جهان هفدزه  FDI  یهبم سازی جهانی(. 9112 ،9ن و خانیاس)

هنتقدال   یبدنه  یمناعد  نهیهس  ز یرشد هقتصاد کنندب تعیین یعامل هصل FDIکک  کنند می تأکید زه درون

. (9112، 7)چندا  نیکد  و روگیدن    هسد   توسدعک  درحدال  یبک کروربا رنفتکیپ یهز کروربا یفناور

ره کدابش   یکدار یب مینمسدتق یو غ میبدک ودور مسدتق    توهند می یخارج میمستق گاهری سنمایکبمچنین، 

 ،4یپسد ی)  دبدد  مدی  شیره هفزه وری بهنب، زبانیدر کرور مکارگنهن  و دهنش با مهارتدبد و با بهاود 

9111). 

جدا  ورود   یبدنه  توسدعک  درحال یو کروربا رنفتکیپ یکروربا انی، رقاب  در م1221هز سال 

هز  یاریهسد . بسد   افتدک ی شیهفدزه  ارهندک یو هرهئک  اتیکابش ما  لیبک د  یخارج میمستق گاهری سنمایک

و نظدارت بدن    یخدارج  میمسدتق  کیورود سدنما  لیتسده  یره بدنه  بایی سیاس  توسعک درحال یکروربا

 لی(. مانندد بننامدک تعدد   9117 ی،هتخدا  کندندد )باندک جهدان     یخدارج  میمستق گاهری سنمایک اتیعمل

مردارک    بدای  نامدک  موهفقد  و  یبهادود هقتصداد   بدای  بننامک، یساختار لیتعد بای بننامک، یبخش ما 

هز جملدک در   توسدعک  درحال یدر کروربا FDI، 1221هز سال  (.9112و بمکارهن،  5ی )آساموههقتصاد

جنو  شدن    یکروربا کی(، هتحاد2سارک) ایجنو  آس هی منطقک بای بمکاری هتحادیک یهعضا انیم

                                                           
1. Sabir 

2. Sabir & Khan 

3. Chenaf-Nicet & Rougier 

4. Lipsey 

5. Asamoah 

6. South Asian Association of Regional Cooperation(SAARC). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 33

https://ejip.ir/article-1-1161-fa.html


 64   گذاری مستقیم خارجی... رشد اقتصادی و سرمایه

 

هسد .   افتدک ی شیهفدزه  اندک یم یایآسد  یو کروربا قایآفن یجنو  صحنه ی(، کروربا1آ س آن) ایآس

 آوری فددنمسددتقیم خددارجی ماننددد  گدداهری سددنمایکهز جنیددان  توسددعک درحددالشدداید هیددن کرددوربای 

بداالتن و   وری بهدنب و هفزهیش هنااش  سنمایک، صادرهت، هشتغال،  تنی مدینی  بهبا مهارت، افتکیبهاود

 گداهرهن  سدنمایک  ماتیکدک تصدم   ی. در حدا  (9112و بمکارهن،  9)پنیس شوند مند بهنبرشد هقتصادی 

بدودب هسد ، هز    یعوهمل هقتصاد تأثینتح   عمدتاً یجخار میمستق گاهری سنمایکهنجام  یبنه یخارج

 یدر کردوربا  یخدارج  میمسدتق  گداهری  سدنمایک  ماتیتصم یبنه یمطلوب یسازمان یفضا 1221دبک 

خدو  بدک    (. نهادبدای 1222، 7)دهنینگ کندب هس  دهیپ هی فزهیندب  یو در حال ظهور هبم یافتک توسعک

 طیشدنه  توهنندد  مدی  نیو بنابنه کنند میکرور کمک  کی گاهری سنمایکو  وکار کسب یفضا فیتعن

، یکننددد. عددالوب بددن عوهمددل نهدداد جددادیه یخددارج میمسددتق گدداهری سددنمایکجددا   یره بددنه یمطلددوب

هنجددام  نهیدددهرد، ز ینقددش مهمدد یخددارج گدداهرهن سددنمایکدر جددا   زبددانیکرددور م بددای ویژگددی

 یی، شناسدا جدک یهسد . در نت  یخدارج  بدای  فنبندگ تعامل بدا   یبک معنا یخارج میمستق گاهری سنمایک

)الک و  شدود  مدی مدنتاط   FDIمطا عدک   یبدنه  هی فزهینددب بک وور  یو فنبنگ ینهاد کنندب تعیینعوهمل 

 .(9112، 4هیچلن

چند دبک گاشتک مورد توجک محققدان و   یو ینهادبا و عملکند هقتصاد نیرهبطک بهز ونفی دیگن، 

مانندد   یکک عوهمل هقتصداد  کنند می تأکید( 1237) 5سقنهر گنفتک هس . نورث و توما گاهرهن سیاس 

کدک هختالفدات ره در رشدد و توسدعک      سدتند ین یتنهدا عدوهمل   ی، درآمدد سدنهنک و ندوآور   کیهنااش  سنما

هسد .   بدا  تفاوت نیمسئول ه زین ینهاد  یفیدر ک کیستماتی. تفاوت سکنند می جادیکرور ه یهقتصاد

 جیبسدتند همدا در نتدا    یکسدان ی یهقتصداد  بدای  ویژگی یدهره یو کنب جنوب یبک عنوهن مثال، کنب شما 

بداالتن هز کدنب    یناخا   دهخلد  دیسنهنک تو  یخود متفاوت بستند )بک عنوهن مثال، کنب جنوب یهقتصاد

، دروهقد   (.9112و بمکدارهن،   2)آسدموقلو  بدا  آن کیفید  نهادبدای  تفداوت در   لید دهرد( بک د  یشما 

 دبندد  مدی ره شدکل   نفعانیو   یهقتصاد گنهنیبستند کک رفتار باز جه  مهم نیهز ه یهقتصاد ینهادبا

                                                           
1. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 

2. Peres 

3. Dunning 

4. Lucke & Eichler 

5. North & Thomas 

6. Acemoglu 
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بنخدوردهر   هی شددب  محافظد  کدامالً    ید کدک هز حقدو  ما ک   یی(. در کردوربا 9119 ،1دین و زهبیاس)

 کنندد  مدی   ید ره تقو یکک رشد هقتصاد یو خارج یدهخل بای گاهری سنمایکهنجام  یبستند، مندم بنه

، 9)یدوال و خدان   شدوند  مدی دچدار هفد    و رشدد   گداهری  سنمایکصورت،  نیه نی. در غشوند می قیترو

مانندد   توهنندد  مدی و  شدوند  مدی  یخدارج  میمستق گاهری سنمایکمان   فیضع بمچنین، نهادبای .(9112

و  7)بوکاندان  دبندد  مدی  شیره هفدزه  یخدارج  میمسدتق  گداهری  سنمایک نکیبز نیعمل کنند، بنابنه اتیما 

فسداد،   نهادبدا، ندهرندد کدک    ییدر کروربا گاهری سنمایکبک  یلیتما گاهرهن سنمایک(. 9119 ،بمکارهن

 شیتجدارت ره هفدزه   بدای  بزیندک عوهمدل   نید ه نهید ز کنندد  مدی  قیره ترو رفتار تجاوزگنهنکنژهدپنستی و 

 .(9111 ،4یکاریو آد ستوی)منگ دبد می

تا هتفاقداتی مانندد تو یدد بددون      بای ما ی جهانیبا، هز بحنهنبا دربارب وقای  سازمانهغلب تحلیل

گداهری  هشدتنهک بای کدارگنی، بمگدی خادن هز بدک     بای هتحادیکفنوش، سنکری تجاری و رسوهیی

هند، زینه نردأت گنفتدک   یک پیام هساسی و عمومی دهرد. هستدالل شدب هس  کک هین مرکالت هکتسابی

(. تأثینهتی کک فنبنگ بن هقتصداد و مسدائل   9119و بمکارهن،  5بای فنبنگ بستند )سایمونهز ضعف

ه مللی ما ی هس . در هکثن مطا عات جدیدد، روهنرناسدی   بای نوین در تحقیقات بینما ی دهرد هز زمینک

دهنندد. بدا   بدای مدا ی مدی   بننددب بسدیاری هز پدیددب   کنندب و پیشهشتنهکات فنبنگی ره عامل مهم تعیین

بدای دهخلدی و خدارجی،    گداهرهن یدا بدازهر بدد  شدنک      بنگی میان سدنمایک بای فنهفزهیش تفاوت

هی در حدال  و محیط بدازهر بدک ودور فزهینددب     وکار کسبدستنسی بک هوالعات، تفسین هوالعات و فهم 

جنیانددات تجدداری،  تددأثیندبندددب بددای فنبنگددی بددین کرددوربا نرددان  دشددوهر شدددن هسدد . تفدداوت 

سداد  یدی، موفقید  هدغدام و عملکدند     سداد دهره ت منبوط بدک  گاهری مستقیم خارجی و جنیانا سنمایک

 میزبدان نیدز   کردور  یبدا یژگد یو ،نهادیعالوب بن عوهمل (.  اه 1724)خینی و پورعلی،  هس یی دهره

بدک   یخدارج  میمسدتق  یگداهر کیسدنما  نهیکند، زیم فایه یگاهرهن خارجکیدر جا  سنما ینقش مهم

بک ودور   یو فنبنگ یعوهمل نهاد ییشناسا جک،یهس . در نت یخارج یباشدن با فنبنگ نیدرگ یمعنا

 اه بد  هین مطا عدک، بنرسدی    .یابد می  یهبم یخارج میمستق یگاهرکیمطا عک سنما یبنه یهندبیفزه

                                                           
1. Sabir & Zahid 

2. Ullah & Khan 

3. Buchanan 

4. Mengistu & Adhikary 

5. Simon 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 33

https://ejip.ir/article-1-1161-fa.html


 69   گذاری مستقیم خارجی... رشد اقتصادی و سرمایه

 

گاهری مستقیم خارجی با در نظن گنفتن نقدش معیاربدای نهدادی و    رهبطک بین رشد هقتصادی و سنمایک

 .هس  یافتک توسعکو  توسعک رحالدفنبنگی در دو گنوب کروربای 

 مبانی نظری .8

 مستقیم خارجی گذاری سرمایه .8-0

هس  کک بک بدد  کسدب    گاهری سنمایکخارجی،  گاهری سنمایکپول،  ه مللی بینهز دیدگاب صندو  

هز هیدن   گداهر  سدنمایک شدود و بدد     هنجدام مدی   گاهر سنمایکموون فند  جز بکمناف  پایدهر در کروری 

هسدتادی و بمکدارهن،   باشد )دهشتک  مؤثنیآن هس  کک در مدینی  بنگاب منبوط نقش  گاهری سنمایک

مستقیم خدارجی عادارت    گاهری سنمایک ؛1(. بک هعتقاد کنفنهنس تحقیقات و توسعک ملل )آنکتاد(1729

نل منداف  پایددهر و کنتد    دبنددب  نردان یک هرتااط بلندمدت هسد  و   کک مستلزم گاهری سنمایکهس  هز 

مددادر( بددن وهحدددبای هقتصددادی مقددیم کرددور دیگددن  وهحدددبای هقتصددادی مقددیم یددک کرددور )بنگدداب

فنعدی بنگداب مدادر( هسد . بمچندین در       در کرور میزبان بک صدورت شدعاک   شدب هنجام گاهری سنمایک)

در  گداهر  سنمایکتوسط  با دهرهئی مستقیم خارجی بک معنی تملک گاهری سنمایک 9کتا  جام  پا گنیو

مسدتقیم خدارجی    گداهری  سنمایک (1225) 7شدب هس . هز دیدگاب کوین هز موون خدود تعنیفخارج 

 هی مؤسسدک منظدور کسدب منفعد  دهئمدی و بمیردگی در       کک بک گاهری سنمایکعاارت هس  هز نوعی 

مستقیم خارجی  گاهری سنمایکصورت گیند. در هینهن،  گاهر سنمایکمستقن در کروری غین هز کرور 

خارجی حضور فیزیکی دهشدتک باشدد و بدا     گاهر سنمایککک الزم هس   شود میتعنیف  گونک هین عموماً

کنتنل و هدهرب وهحد تو یددی ره نیدز    هحتماالً ما ی و پاینش ریسک در سود و زیان، و قاول مسئو ی 

 بدای  فعا ید  ودور مسدتقیم در هجدنهی     بدک  گداهر  سدنمایک تنتیدب   هین باشد. بک مستقیماً در دس  دهشتک

 شددود مددیا دقدد  در تعدداریف فددو  مالحظددک   بدد (.1721)بهیددنکش، تو یدددی نقددش مددؤثنی دهرد   

ما ی خارجی پایدهر بودب و چندهن فدنهر   مستقیم خارجی نسا  بک ساین مناب  تأمین بای گاهری سنمایک

 نهدا ت ندک تأمین منا  ما ی خارجی  . بک عاارتی، بک بنگام بنوز رکود در کرور میزبان، هین نوعباشند نمی

خنوج هز بحدنهن و رکدود    بلکک در صورت فعا ی  مطلو ، آن کرور ره در شود میهز کرور خارج ن

                                                           
1 UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 

2 Palgrave Dictionary of Money & Finance Book 

3 kevin 
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 2 و 4 های شمارهبیستم  سال اقتصادی مجله 41

 

خدارجی هسد     گاهری سنمایکمستقیم خارجی آن بخش هز  بای گاهری سنمایک. بنابنهین کند مییاری 

 ریسدک  ، مستلزم پداینش گاهری سنمایکشدن هقتصاد دهرد. هین نوع  روند جهانی ی دریکک نقش بسزه

 گداهری  سدنمایک نیسد  و دی عایددی آن نسدا  بدک       شدب نیتضمباالتن بودب و درآمد حاصل هز آن نیز 

 بدن  گداهر  سدنمایک تنی بنخوردهر بودب و مستلزم کنتنل مستقیم  ییننمستقیم، هز درجک نقدشوندگی پاغی

هز  تدن  ودوالنی ، معمدوالً مسدتقیم   گداهری  سدنمایک خویش بدودب و بمچندین ودول دورب     گاهری سنمایک

 (.9112، 1)هینس هس غینمستقیم  گاهری سنمایک

 و رشد اقتصادی مستقیم خارجی گذاری سرمایه .8-8

FDIی مسدتقیم خدارجی   گداهر  سدنمایک در هدبیات هقتصاد کالن ما ی بدا آزمدون هثدنهت ندنخ هرز بدن      
9 

مثا  کدابش  نتایج هین مطا عات بیانگن آثار . آغاز شد FDIحوزب در کرور میزبان بودب  مطا عات در

کدک کددابش نددنخ هرز باعدده کددابش بزینددک تو یددد و   هی گونددک بددکجنیددان ورودی هسدد ،  ندنخ هرز بددن 

ی مسدتقیم خدارجی ره   گداهر  سدنمایک بخردی   ، بندابنهین سدود  شدود  میمیزبان ر ی در کروگاهر سنمایک

OLIنظنیک (. 9113، 7)رهزین و سدکا دبند میهفزهیش 
دو بعد هز فناوری ره بدک عندوهن عوهمدل بدا قوب      4

 بعدد هول، شدکا  تکنو دوییکی بدین منداب  بدا قوب و       .کندد ی مستقیم خارجی هشدارب مدی  گاهر سنمایک

فنداوری ره   بدای  دهرهیدی ناشی هز ما کید    ی مستقیم خارجیگاهر سنمایککروربای میزبان کک بد  

بدا   تکنو ویی هس . کک تمایدل بنگداب   نهی هنتقالو بعد دوم چارچو  نهادی ب دبد میقنهر  تأثینتح  

بین دهرهیی و مزهیای تو یدد   دبندب هرتااطی مستقیم خارجی ره بک عنوهن گاهر سنمایکره بنهی هستفادب هز 

تجنبدی   در مطا عدات نهدادی   نتایج هین نظنیدک، هبمید  چدارچو  گسدتندب     .سازدکک میزبان متأثن می

ی خدارجی ره بدک وهسدطک    گداهر  سدنمایک بدا،   نئوکالسدیک مایدد.  ن ره تأیید مدی  FDIو بمچنین  تجارت

دو تدی و   زهئدد تجدارت آزهد، حدا  مقدنرهت     بای دو تی، ترویق صادرهت و خصوصی کندن بنگاب

کننددد و کرددور میزبددان تلقددی مددی هنحنهفدات قیمتددی بددک عنددوهن یددک عامددل مثادد  در رشددد هقتصددادی 

 کارآمدد پیردنفتک و مددینی     سنمایک، تکنو وییی مستقیم خارجی ره عاملی بنهی هنتقال گاهر سنمایک

بدا ره   هقتصداددهنان رهدیکدال، نظنیدک نئوکالسدیک    . شود هفزهیش رفاب هجتماعی می منجن بککک  دهنندمی

                                                           
1. Ines 

2. Foreign Direct Investment 

3. Razin & Sadka 

4. Ownership–Location–Internalization 
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ره دو موضوع کامالً مجزه  توسعک درحال پندهرند و موضوع توسعک کروربای پیرنفتک و می بینانک خوش

با شدنهیط گاشدتک کردوربای     توسعک درحالمعتقدند وضعی  کنونی کروربای  ،آورند بک حسا  می

 .فعلی تفاوت دهرد یافتک توسعک

خصوص بهاود مادی کروربای جهدان سدوم    در تنها نک دهر سنمایکمعتقد هس  ( 1224) 1پل بارهن

 بای فنبنگدی، هجتمداعی و هقتصدادی هیدن کردوبا ره تخنیدب       هس ، بلکک عملکند آن ویژگی ناتوهن

بندابن نظنیدک مکتدب     .با و تضادبای  هتی خود ره بک هین کروربا منتقل سداختک هسد   نمودب و نارسایی

ونیدق مناسداات بازرگدانی غینمنصدفانک و ندابنهبن بدا کردوربای         هز توسعک درحال وهبستگی کروربای

صدورت  تنتیب تجارت خارجی عمالً بدک   و وهبستگی قنهر دهرند و بدین پیرنفتک صنعتی تح  هستثمار

بای مدینی  و گستنش مناب  هنسانی، هشاعک مهارت. درآمدب هس  هبزهربایی بنهی تحکیم هین تابعی 

ره در هقتصداد بداال    وری بهدنب و  شدود  مدی صادرهتی  دستیابی بک بازهربای جدید ژبیو بکتجارت خارجی 

بخریدن بک تنکیب صادرهت کردور میزبدان،    تحقیق و توسعک در محل، تنوع بای فعا ی هنجام . بند می

ی گداهر  سدنمایک عوهمل تو یدد هز دیگدن آثدار     وری بهنبرقاب  بین دهنش فنی جدید و موجود و هرتقاء 

 .هس مستقیم خارجی 

 مطا عدات  بدن هسداس  و یا با رشد هقتصادی باال نیازمند نهادبای ما ی مدرن و  یافتک توسعکهی  جامعک

کدک معتقدد بودندد     7بنخال  نظنیک مک کینون و شداو  .اگون آن هس خدمات گون( 1222) 9پاتنیک

دو ( 1233) 4و هسدمی   وود نیگدن بنا بدن نظدن    .الزمک رشد هقتصادی باالس  یافتک توسعکما ی  بازهربای

کدک   متقابل با یکددیگن دهرندد، بدک هیدن معندا      هیرهبطک یافتک توسعکمتغین رشد هقتصادی و بازهربای ما ی 

بازهربای ما ی هز ونیدق هیجداد    بک هین تنتیب کک در آغاز رشد، .بم تأثینگاهرند دت بندر بلندم با آن

همدا پدس هز کامدل شددن      کندد،  بک رشد بیرتن هقتصاد کمک می با دهرهیینهادبای ما ی و عنضک هنوهع 

 .کند کمک می منهحل توسعک هین رهبطک بنعکس شدب و رشد هقتصادی بک توسعک بازهربای ما ی

، ی، هقتصداد یبرن مترکل هز مسائل سداختار  شدب هختنهع بای محدودی ( نهادبا ره 1221نورث )

 دبندد  مدی ره نران  یباز ینرسمیو غ یقوهعد رسمنهادبا ، دروهق . کند می فیتعن یو هجتماع یاسیس

                                                           
1. Paul Baran 

2. Patrick 

3. Mackinnon & Shaw 

4. Greenwood& Smith 
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د و رساندن سو دهکثنبک ح یو بنه کنند میمختلف با بم تعامل  یو فعاالن هقتصاد گنهنیکک در آن باز

مختلف  یمجار قیخو  هز ون ی(، نهادبا1221نظن نورث ) واق .دبند میهنجام  یبازدب خود هقدهمات

. دبندد  مدی قنهر  تأثینره تح   یهقتصاد بای فعا ی ، دیو تو  ساخ  بای بزینکمانند کابش معامالت، 

 شیکک باعده هفدزه   کنند میتجارت کمک  بای بزینکخو  بک کابش   یفیبا ک نهادبا، نیعالوب بن ه

 یره بدنه  یردتن یزمدان و منداب  ب   فیضدع نهادبدای   یدهره یبازهربدا  وجدود  نی. با هشود می یسودآور

قنهردهد دشدوهر باشدد، حدق     یمحافظ  شود و هجنه فیضع  یحقو  ما ک ی. وقتنندیگ یبنمنظارت 

 نیدر چند  گداهری  یکسنماهز  ه مللی بین گاهرهن سنمایککندتن هس .  یهقتصاد  یهس  و فعا  ادیز مکیب

 یمکدان مناسدا   سدک یبددون ر  طیمح کی. در مقابل، کنند می غیهنتقال در نقابلیو غ اکخطنن یفضا

 یخدارج  میمسدتق  گداهری  سدنمایک منجن بک هستفادب بهتن هز  زیخو  ن نهادبایهس  و  مادأکرور  یبنه

 .شوند می

بدا عوهمدل    سدک یدر مقا ینوظهدور، عوهمدل نهداد    ی( هظهار دهش  کک در هقتصادبا1227) 1 وکاس

کردور   ینهداد   ید فیک دهرندد.  یخارج میمستق گاهری سنمایکدر جا   ی، نقش مهمیهقتصادصنفاً 

بدا هرهئدک بدازدب بداال،      توهنندد  مدی  بای قدرتمندنهادبا  یو کروربا گاهرد می تأثین یبن سودآور زبانیم

مدنهب عوهمدل   ب بدک  ینهداد  ( بدا هفدزودن عوهمدل   1222)دهنینگ ره جا  کنند.  یخارج گاهرهن سنمایک

 یخدارج  گداهرهن  سدنمایک کک  کند می ل. هو هستدالدبد میره گستنش  یتیموقع  یمفهوم مز یهقتصاد

رو،  نید ره هرهئدک دبندد. هز ه   یو نهداد  یهمکاندات هقتصداد   نیکدک بهتدن   دبندد  مدی  رنهادیره پ بایی مکان

هقتصداد   بدای  شداخ   نیان و سدا معتنهادبای هساس  بک ننخ بازدب بن یخارج گاهرهن سنمایک ماتیتصم

 دهرد. یکالن بستگ

عوهمدل   دربنگیننددب کالسدیک   بدای  نظنیدک هسداس   بدن  کیبدن ورود سدنما   تأثینگداهر  یعوهمل سنت

فددنهوهن و مددابن هسدد . درگاشددتک عامددل هصددلی ورود      جغنهفیددایی، مندداب  وایعددی و نیددنوی کددار   

ب  وایعدی و نیدنوی کدار فدنهوهن     چون دهشدتن مندا   خارجی بک کرور میزبان بک شنهیطی گاهرهن سنمایک

هفنهد حقیقی و حقوقی بک کروربای میزبدان فاقدد    گستندب بای گاهری سنمایکهرتااط دهرد، هما جنیان 

ره دچار تغیدن نمدود و پدس هز تجنبدک      با سنمایکجنیان  موجود در زمینک توجیک بای نظنیکمناب  وایعی، 

خدارجی بدک    بدای  گداهری  سدنمایک دیگنی در توجیک جنیان  موفق کروربایی چون بند و چین عوهمل

                                                           
1. Lucas 
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منظور هز عوهمل جغنهفیایی، موقعید  جغنهفیدایی و یئدوپلیتیکی    . هز ونفی، کرور میزبان مطنح شدند

، جمعی ، موقعی  مکانی وبوه آ عاارت هس  هز وضعی   بنخی هز عوهمل یئوپلیتیکی .کرور هس 

عوهمل فدو  هز موقعید  بهتدنی بنخدوردهر باشدد،       بنقدر .ه مللی بین بای آ و چگونگی دستیابی بک 

 (.1724)شکاری،  یابد میمستقیم هفزهیش  گاهری سنمایک خارجی بک گاهرهن سنمایکتمایل 

 پیشینه تاقیق .7

 پیشینه داخلی

گاهری مستقیم خارجی بن تردکیل  سنمایک تأثین( در مطا عک خود بک بنرسی 1723معتمدی و رحمانی )

پندهختند. نتدایج نردان دهد    توسعک درحالوری نینوی کار و رشد هقتصادی در کروربای سنمایک، بهنب

. سدنمایک دهرد بیرتنی بن رشد هقتصادی نسا  بک تردکیل   تأثینوری کک در هین گنوب هز کروربا، بهنب

در هین مطا عک هثن بنخی متغینبای کالن هقتصادی کک در رشد هقتصدادی هثدن بسدزهیی دهرندد، بنرسدی      

 ب هس .نرد

 گداهری  سدنمایک نهادبدای هقتصدادی بدن     تدأثین خود بدک بنرسدی    مطا عک( در 1723رستگار خنمی )

بدا   9115-9112 بدای  سدال مستقیم خارجی پندهختک هس . در هین مطا عدک کردوربای عضدو مندا ودی      

 تحقیدق بیدانگن آن هسد  کدک نهادبدای دو تدی،       جینتا .هند گنفتکهستفادب هز مدل پنل مورد بنرسی قنهر 

دهرندد   FDIبدن   دهر و معنی منفی تأثینو ننخ هرز  دهر معنیمثا  و  تأثیندرجک باز بودن، رشد هقتصادی، 

 دهرند. FDIبن  یمعن یبمثا  و ی  تأثینو زینساخ  قانونی، تورم، ما یات و هندهزب بازهر دهرهی 

 یو مقدنرهت در هثنگداهر   ینقدوهن  یفید  نقدش ک  ( در مطا عک خود بک بنرسدی 1722زهبدی آزهد )

گنوب درآمددی ودی دورب زمدانی     4ی در کروربای با بن رشد هقتصاد یم خارجیمستق گاهری سنمایک

مثاد  و   تدأثین با کمک روش رگنسدیون هنتقدال مالیدم تدابلویی پندهختدک هسد . نتدایج         9112-9119

درآمددی نردان    ایبد  گنوبدر رشد هقتصادی ره در بنخی هز  FDIهین شاخ  بن هثنگاهری  دهر معنی

 .دبد می

( در پددژوبش خددود بددک بنرسددی نقددش توسددعک مددا ی در ورود   1722پورشددهابی و هسددفندیاری ) 

کرور آسیایی  11گاهری مستقیم خارجی و هرتقاء رشد هقتصادی پندهختند. نتایج مطا عک بنهی  سنمایک

بدک هیدن    FDIورود  در کننددب  تعیدین شامل هینهن نران دهد کدک توسدعک مدا ی یدک متغیدن       توسعک درحال

دهری بن رشد هقتصدادی  هثن مثا  و معنی FDIنران دهد کک هگنچک  با آن. بمچنین نتایج هس کروربا 
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دهرد، هما توسعک ما ی بک د یل ضعیف بودن نهادبا و ناکارهیی در تخصی  هعتاارهت هثدن بازدهرنددب بدن    

 رشد هقتصادی هین کروربا دهرد.

و  یخدارج  میمسدتق  یگداهر کیهثن متقابل سنماژوبری بک بنرسی ( در پ1727علیزهدب و بمکارهن )

حاکی هز وجدود رهبطدک مثاد  و     آمدب دس  بکپندهختند. نتایج  D2 عضو یکروربا دری رشد هقتصاد

( در مطا عدک  1725غفدارپور شدقاقی )  و رشد هقتصادی در نموندک مدورد بنرسدی دهرد.     FDIمعنادهر بین 

مستقیم خارجی و مصن  هندنیی بدن رشدد هقتصدادی کردوربای       گاهری سنمایک تأثینبک بنرسی  خود

( پندهختدک  GMM) 1یافتدک  تعمدیم بدا روش گردتاوربای عمدومی     1221 - 9117 منتخب منا ودی دورب 

مثاد  و   تدأثین مسدتقیم خدارجی    گداهری  سنمایککک مصن  هننیی و  دبد میهس . نتایج مطا عک نران 

با فنضیات و مادانی نظدنی موجدود سدازگاری      آمدب دس  بک یافتکبن رشد هقتصادی دهرند کک  دهر معنی

 .دهرند

عوهمددل مددؤثن بددن جددا    تددأثین( در مطا عددک خددود بددک بنرسددی  1727نددژهد و بمکددارهن )گنهیددی

نردان   جینتدا هندد.  ی پندهختدک و سداختار  ینهداد  ینبدا یمتغ بدن  تأکیدد با  یخارج میمستق یگاهر کیسنما

 جدا   بدن  یآزمون شدب هثن مثا  و معنادهر یبامدل یخو  در تمام یکک شاخ  حکمنهن دبد یم

 بدن  یدهریو معند  یهثدن منفد   یهقتصاد یآزهد کک در حا ی دهشتک هس ،  یخارج میمستق یگاهر کیسنما

 دهشتک هس . یخارج میمستق یگاهرکیسنما جا 

 پیشینه خارجی

 گداهری  سدنمایک نظدارت بدن    بدای  بزیندک  تأثین ( در مطا عک خود بک بنرسی9191و بمکارهن ) 9بلونگین

( و یو چددک هز نظددن فنبنگدد  مکددانی)چددک هز نظددن  هفددزهیش فاصددلک نیبددی پندهختنددد. خددارج میمسددتق

یدک  نظدارت   یشدنک  بدنه   بدای  بزیندک  شیهفزه ی یک رهبطک منفی و باخارج میمستق گاهری سنمایک

در ی تنرد یب تدأثین  یو فنبنگد  مکانی بای فاصلک ایکک آ کنند می یبنرس با آن. رهبطک مثا  وجود دهرد

 ؟بنخوردهر بستند یرتنیب  یمنبوط بک نظارت هز هبم یبا مهارتدهرد کک  یعیصنا

                                                           
1. Generalized Method of Moments 

2. Blonigen 
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 گداهری  سدنمایک و  یفاصدلک نهداد  خود بدک بنرسدی رهبطدک     مطا عک( در 9191) 1بیویلین و سونگور

نردان   9112تدا   9119پندل هز   بدای  دهدببدا هسدتفادب هز    یتجنبد  جینتدا  پندهختند. کیتنک یخارج میمستق

. شدود  میبهتن جا   ینهاد  یفیبا ک ییبک کروربا کیتنک یخارج میمستق گاهری سنمایککک  دبد می

  ید دو د ، کنتدنل فسداد و حاکم    ی، هثنبخرد زبدان یکردور م  یاسیکک ثاات س ندافتیدر نیبمچن با آن

 میمسدتق  گداهری  سنمایک نی. بمچنکند میره بک خود جلب  کیتنک یخارج میمستق گاهری سنمایک قانون

 .دهرد یبا فاصلک فنبنگ یهرتااط مثات کیتنک یخارج

 ینهداد   ید فی، کیخارج بای کمک( در مطا عک خود بک بنرسی رهبطک 9191و بمکارهن ) 9ماروتا

 یخدارج  بای کمک تأثین یمقا ک بک بنرس نپندهختند. هی توسعک درحالی در کروربای و رشد هقتصاد

 یجندوب  یکدا یو آمن ای، آسقایهز آفن توسعک درحالکرور  34 یبن رشد هقتصاد ینهاد  یفیو ک یبخر

 یکدا یدر آمن یآموزش کمککک  یدر حا نتایج نران دهد . پندهزد می 1221-9112و دورب  پندهزد می

ثنتن هس . با ؤم قایدر آفن یکراورز بای کمکو  ایآسدر  یبهدهشت بای کمکثنتن هس ، مؤ یجنوب

 یکرداورز  بدای  کمدک آمدوزش، بهدهشد  و    هی حاشیک تأثین نی، شکا  بینهاد  یفیبهاود سطح ک

و  هبدهکنندددب یکرددوربا یره بددنه یدیشددد یاسددتیس یامدددبایپ نتددایج هیددن مطا عددک. شددود مددی رددتنیب

، هنتقدال  ینهداد   ید فیبدا بهادود سدطح ک    دبد می نرانکمک بک بمنهب دهرد کک  ه مللی بین بای سازمان

 هس . تن مطلو کمک بک سم  بخش آموزش  انیجن

و  یخارج میمستق گاهری سنمایکبهاود ( در مطا عک خود بک بنرسی رهبطک 9112و بمکارهن ) 7چن

 یکک بازهربدا  ییهز کروربا یخارج بای شنک کک  پندهختند. نتایج نران دهدکرور دهخلی  ینهادبا

تجنبک  ینیچ یدهخل بای شنک با  یدهرند، رهبطک کمتن یخوب یقانون  یحاکم ایو  هرندد یخوب یما 

بهتدن   ینهداد   ید فیک یدهره یکردوربا  بدای  شنک کک  حاکی هز آن هس  نیبمچن . شوهبدکنند یم

نردان   یردتن یب گداهری  سدنمایک ، بدازدب  تدن  ضدعیف  نهادبدای  یدهره یکردوربا  بدای  شنک نسا  بک 

 .دبند می

 گداهری  سدنمایک هادبدا و  ( در مطا عک خود بک بنرسی رهبطک بدین کیفید  ن  9112ساین و بمکارهن )

 بدای  دهدبمطا عک با هستفادب هز  نیه پندهختند. توسعک درحالو  یافتک توسعک یکروربای در خارج میمستق

                                                           
1. Heavilin & Songur 

2. Marutta 

3. Chen 
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دورب نموندک   بدنهی  باال درآمد با متوسط و باال، متوسط یانمی، متوسط درآمد کم یکروربا یپانل بنه

 یگداهر  سدنمایک  یبدن ورود  ینهداد   ید فیک تدأثین ، GMMرویکدند  با هستفادب هز روش  1222-9112

در بمدک   FDIبدن   یمثات تأثین ینهاد  یفیک کک دبد مینتایج نران  .کنند می یره بنرس یخارج میمستق

، ینظدارت   ید فی، کیاسد یدو د ، ثادات س   یکنتنل فسداد، هثنبخرد   بیضنه زهنیگنوب کروربا دهرد. م

 ردنفتک یپ یدر کردوربا  یخدارج  میمستق گاهری سنمایک در مورد ورود ییقانون و پاسخگو  یحاکم

 FDI کننددب  تعیدین عامل  تنین مهم ینهاد  یفیک ،با آنبک نظن هس .  توسعک درحال یاهز کرورب رتنیب

سدنهنک،   یناخدا   دهخلد   دید حدال، تو   نیهس . با ه رنفتکیپ ینسا  بک کروربا رنفتکیپ یدر کروربا

 میمسدتق  گداهری  سدنمایک  میمسدتق  انید و تورم بن جن یناخا   دهخل دیبک تو  یهرزش هفزودب کراورز

سدنهنک، بداز بدودن     یناخا   دهخلد  دیکک تو  ی، در حا دهرد یمنف تأثین رنفتکیپ یدر کروربا یخارج

مثاد    یهز نظدن آمدار   بدا  نسداخ  یزو  یناخدا   دهخلد   دید بدک تو   یتجارت، هرزش هفزودب کراورز

دهرد. بداز بدودن تجدارت بدک      توسدعک  درحدال  یدر کردوربا  یخارج میمستق یبن ورود یمهم نهتیتأث

 ردنفتک یپ یدر کردوربا  یخدارج  میمستق گاهری سنمایک یبن رو با زینساخ و  یناخا   دهخل دیتو 

 .گاهرد می تأثین

 گداهری  سدنمایک  یاسد یو س یعوهمدل هقتصداد   وتحلیدل  تجزیدک ( در مطا عک خود بدک  9112) 1مورهئو

ی پندهختدک  تصدادف  یمدنز  بای مدلساس بن ه آفنیقاییدر تجارت با کروربای  ینیچ یخارج میمستق

 نییدر حال گستنش هس . بنخال  آ سنع  بک قایدر قارب آفن نیچ گاهری سنمایکبک نظن وی،  هس .

، کدند  مدی  فیره تعن ییقایو چند کرور آفن نیچ نیگاشتک ب کیپلماتیکک روهبط د یستیمائوئ ییگنه

مطا عدک  هیدن  حدال،   نید دهرد. با ه یهقتصاد بای هنگیزب نیچ یخارج میمستق گاهری سنمایک یفعل  یتوز

جدا    ییقدا یبدن کردور آفن   یو نهداد  یاسد یس بدای  خصوصی بک  ینیچ گاهرهن سنمایکنران دهد کک 

 یهنتخدا  ره بدنه   نیردتن یب ادید ز  ید بدا جمع  اید پو یمل یکک بازهربا بمچنین نتایج نران دهد. شوند می

 9111و  9117 بدای  سدال  نیبد  ییقدا یکرور آفن 42 در نیچ یخارج میمستق گاهری سنمایک  یتخص

بدک   ینظدارت   ید فیو ک یاسد یثادات س  شیبدا هفدزه   تدوهن  مدی ره   یتخص نیه یی، کارهجیدهرند. واق نتا

 .حدهکثن رساند

                                                           
1. Mourao 
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 میمسدتق  گداهری  سدنمایک هثنگاهری  بای کانال( در مطا عک خود بک بنرسی 9112) 1ماکیال و هوتاره

 توسدعک  درحالو  یافتک توسعک یهز کروربا هی نمونکبن هساس  یجنتاهقتصادی پندهختند.  بن رشد یخارج

 تدأثین بدن رشدد    با نهادبهنااش   قیهز ون FDIکک  دبد مینران  قطعی وور بک ،9113–1231دورب  یو

مدا نردان    جی، نتدا گدن ی. بک عاارت ددبد نمیقنهر  تأثینکل ره تح   وری بهنبهما کانال رشد  گاهرد می

 وری بهدنب  شیممکدن هسد  در هفدزه    یخدارج  میمسدتق  گداهری  سدنمایک هز  نید غ یملکدک عدوه   دبدد  می

 .نقش دهشتک باشند نیهخ بای دبکدر  توسعک درحال یدر کروربا شدب مرابدب

هوالعات  انی، جنییایزبان، فاصلک جغنهف ( در مطا عک خود بک بنرسی نقش9112و بمکارهن ) 9 ی

نران دهد کک زبان با سدطح  پندهختند. نتایج  یخارج میمستق گاهری سنمایکی بن جا  و شااب  فناور

 میمسدتق  انید مدان  جن  یهرتاداط مثاد  دهرد. هختالفدات فند     یخدارج  میمسدتق  گداهری  سنمایکهز  ییباال

گسدتندب   بدای  جنیدان  یهوالعدات بدنه   انید و جن شود میکروربا  نیب یخارج میمستق گاهری سنمایک

 .دبد میفاصلک ره کابش  یمنف تأثینهوالعات  انیمهم هس . جن اریبس یجخار میمستق گاهری سنمایک

 گداهری  سدنمایک   یو جداهب  یعوهمدل نهداد   نیرهبطدک بد   یبنرس( در مطا عک خود بک 9112) 7بایل 

 23مردتق شددب هز    یقال بای آزمونبا هستفادب هز پندهختک هس .  لیفنهتحل ی با هستفادب هزخارج میمستق

مانندد   یکدک عوهمدل نهداد    دکند   یحما یقال ینظن بای بینی پیشهز  ستک هس توهن وی، ییمطا عک هبتده

 یدر حدا   .کنند میره جا   یخارج میمستق یبا سنمایکقانون،   یو حاکم ی، دموکنهسیاسیثاات س

 .شود میمان  آن  یو فاصلک فنبنگ اتیمانند فساد، ننخ ما  گنیکک موهرد د

 روش تاقیق .7

 تحقیدق  یدک  متغینبدا  کنتدنل   حدا   بدک  و کداربندی  بدد  تحقیدق،   و توجدک ندوع  در هین مطا عک با 

هنجام پژوبش در قا ب قیاسی هستقنهیی و هوالعات  .هس بماستگی  -نوع توصیفی هز و غینآزمایری

و ودی   یافتدک  توسدعک و  توسدعک  درحالکرور در دو گنوب  43در هین مطا عک  آن هز نوع رویدهدی هس .

با هز رد بنرسی قنهر گنفتند. معیار هنتخا  کروربا بمگونی بنخی شاخ مو 1221-9112بای سال

جملک؛ رشد هقتصادی، نحوب حکمنهنی، سدطح دموکنهسدی و آزهدی تجداری و بمچندین در دسدتنس      

                                                           
1. Makiela & Ouattara 

2. Ly 

3. Bailet 
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شدامل؛   توسعک درحالکروربای ، شدب هستخنهجبن هساس هوالعات   اه. هس بودن هوالعات مورد نیاز 

کلمایا، کاستاریکا، غنا، بند، هندونزی، هینهن، ما زی، مکزیدک، نیجنیدک،   بنزیل، بلغارستان، کامنون، 

پاکستان، پارهگوئک، فیلیپین، قطن، رومانی، روسیک، عنبستان سعودی، تونس، تنکیک، همارهت، هروگوئک، 

نیدز شدامل؛ هسدتنه یا، هتدنیش، بلژیدک، کانداده، جمهدوری چدک،          یافتدک  توسدعک ونزوئال و کردوربای  

نددد، فنهنسددک، آ مددان، یونددان، هین نددد، هیتا یددا، یهپددن، بلنددد، نیوز نددد،  هسددتان، پنتغددال، دهنمددارک، فنال

بدای مدورد هسدتفادب پایگداب      باشند. مناد  دهدب ، هسپانیا، سوئد، سوئیس، هنگلستان و آمنیکا مییهسلوهک

تنکیادی هسدتفادب    بدای  دهدبمورد نظن هز روش  بای مدلو جه  بنآورد  هس هوالعاتی بانک جهانی 

 با هز مدل رگنسیون خطی چند متغینب بهنب گنفتک شد. بنهی آزمون فنضیکش در هین پژوبشدب هس . 

 هز مدل تخمین جه  کک هس   کن شد. قابلهستفادب  GMM کندیمدل هز رو یجه  بنرسبمچنین 

 ان شدب هس .بی GMMهستفادب گندید. در هدهمک توضیحاتی پینهمون رویکند  Eviews11 هفزهر ننم

 بدای  شداخ  بدودن   زه درونکابش مرکل  یاحل  یمناسب بنه یهقتصادسنج بای روشجملک  هز

مددل بدا هسدتفادب هز     ینتخمد  یحی،توضد  ینبدای متغ یگدن و د ینهداد  ینبدای متغ ینب یو بماستگ نهادی

هقتصادسدنجی   بدای  روشتدابلویی پویدا هسد ، هسدتفادب هز      بای دهدب( GMM) یافتک تعمیمی گرتاوربا

. شدود  مدی ی هس  کک در هین مطا عک هز آن هسدتفادب ن بای محدودی دهرهی  هی دومنحلک حدهقل منبعات

دشوهر بودن یافتن متغین هبزهری مناسب و محددود بدودن هیدن ندوع هز متغینبدا       شامل با محدودی هین 

کدندب و بدم   مرکل بماسدتگی بدین متغینبدای توضدیحی ره حدل       توهند مین . بمچنین هین روشهس 

، شددب  نیدی تعو هز قال  زه دروندر هین روش بین متغینبای . باند خطی در مدل ره کابش دهدب یا هز بین

در هیدن روش بدا   . شود میعنوهن هبزهر هستفادب  خود متغینبا بک تفاوت وجود دهرد. در هین مدل هز وقفک

ی زمدان، هثدنهت ثابد  کردوری     تغیین ود  بک د یل عدم گنبا هز ونیق تفاضل منتاک هول، تادیل بنهزش

هومیندان باشدند، بایدد     نظدن پایددهری قابدل    هز بدا  مدلحا  شدن هس . بنهی هینکک نتایج در هین  قابل

زینه در هین روش زمانی کک تعدهد  مرابدب( باشد؛ 51هندهزب کافی بزرگ )حدهقل  تعدهد مرابدهت بک

تخمدین زن  . خوهبدد شدد   ردکل موهجدک  مرابدهت هندک هس ، بک د یل تورش زیاد، تفسین نتایج بدا م 

GMM     روش . دبدد  مدی هز ونیق کابش تورش نمونک، پایددهری تخمدین ره هفدزهیشGMM   تخمدین

نیاز بک هوالعات دقیدق توزید  جمدالت     زنندب قدرتمندی هس  کک بنخال  روش حدهکثن رهستنمایی،
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در معدادالت بدا مجموعدک     هخالل ندهرد. روش مابور ماتنی بن هیدن فدنا هسد  کدک جمدالت هخدالل      

 (.1722)عاده هی هرپنابی،  هس متغینبای هبزهری غین بماستک 

 .هس ( بک صورت رهبطک زین 9112مدل پژوبش با ه هام هز مطا عات الک و هیچلن )

(1) 

        1   1       9     

  7         4      

  5        2      

  3         2        

   2      

  11             
  11              
     

(9) 

         1   1        9        

  7        4      

  5         2      

  3        2       

   2             
     

درجک باز  OPENسنمایک،  دبندب نران Kننخ هرز وهقعی،  دبندب نران REرشد هقتصادی،  EGکک 

 HCمصدن  هندنیی،    دبندب نران ECگاهری مستقیم خارجی، سنمایک دبندب نران FDIبودن هقتصاد، 

شداخ    دبنددب  نردان نیدز   GOVنیدنوی کدار،    دبنددب  نردان  Lایک هنسدانی،  شداخ  سدنم   دبنددب  نران

 ییکداره  ،یاسد یثادات س  ،ییگو و پاسخ هظهارنظنحق  ؛شاخ  2حکمنهنی )در هین مطا عک هز میانگین 

 یباندک جهدان  بدن هسداس تعنیدف    قدانون و کنتدنل فسداد      ید و مقنرهت، حاکم نیقوهن  یفیدو  ، ک

شداخ  فنبنگدی )میدانگین سدک متغیدن       CUبهدنب،   ندنخ  INTندنخ تدورم،    INFهستفادب شدب هسد (،  

موبومی هشتنهک زبان، دین و منز جغنهفیایی بک صورت صفن و یک در نظن گنفتک شدب هس . بددین  

صورت کک هشتنهکات زبان، دین و منز جغنهفیایی بک صدورت جدهگاندک بدین کردوربا محاسداک شددب       

هثددنهت متقابددل   FDI×CUجمعیدد ،  POدب هسدد (، شدد گیددنی میددانگین بددا آنهسدد  و سددپس هز  

هثنهت متقابل شاخ  حکمنهندی و   CU×GOVگاهری مستقیم خارجی و معیاربای فنبنگی،  سنمایک

گاهری مستقیم خارجی و حکمنهنی سد .  هثنهت متقابل سنمایک FDI×GOVبای فنبنگی و شاخ 

 شود.در هین مطا عک هز شکل  گاریتمی متغینبا هستفادب می
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 نتایج .7

بای توصیفی بن یک هز متغینبای مطا عک مورد بنرسی قنهر گنف . بن هسداس   در هین قسم ، شاخ 

 توسدعک  درحدال ، میانگین ننخ رشد هقتصادی بیانگن باالتن بودن هین ننخ در کردوربای  1نتایج جدول 

در جهد  تدالش بدنهی رسدیدن بدک ثادات        توسدعک  درحدال کردوربای   چنهکدک . هسد  درصد(  212/7)

رسند. هگنچدک  ، بک ننخ رشد هقتصادی باالتنی مییافتک توسعکتصادی و بمچنین تادیل بک یک کرور هق

، نوسدانات منبدوط بدک هیدن متغیدن نیدز بداال        هس باالتن  توسعک درحالننخ رشد هقتصادی در کروربای 

تدن و دی   (، پایین127/9) یافتک توسعک. در ون  مقابل، میانگین ننخ رشد هقتصادی در کروربای هس 

خدارجی در   گداهری  سدنمایک آن هسد  کدک میدزهن     دبنددب  نردان  FDIبا نوسانات کمتن هس . میدانگین  

. هسد   توسدعک  درحدال ( بیانگن کمتن بدودن هیدن ندنخ در کردوربای     927/9) توسعک درحالکروربای 

ک گداهرهن در وبلد  گاهری خارجی هثنگاهر باشدند. سدنمایک  توهنند بن حجم سنمایکمتغینبای زیادی می

گیننددد کددک آیددا آن کرددور ظنفیدد   بددای الزم در کرددور ره در نظددن مددی هول بددک وجددود زینسدداخ 

گداهری،  بداالی سدنمایک   بدا وجدود ظنفید     توسدعک  درحدال گاهری ره دهرد یا خین. کردوربای   سنمایک

، موفدق عمدل کنندد.    یافتدک  توسدعک گاهری خدارجی نسدا  بدک کردوربای     هند در جا  سنمایکنتوهنستک

یدک کردور باشدد. در     یدافتگی  توسدعک توهندد درجدک   م عامل نیز در جا  سنمایک خارجی مدی تنی مهم

(، بداالتن و بدا نوسدانات بیردتن هسد .      142/4) یافتدک  توسدعک در کردوربای   FDIون  مقابل، میانگین 

 .هس  توسعک درحالمیانگین شاخ  حکمنهنی بیانگن کمتن بودن هین ننخ در کروربای 

 متغیرهای تاقیق یفیتوص های شاخص .0جدول 

 میانگین حداکثر حداقل گروه کشور متغیر
اناراف 

 معیار

 رشد اقتصادی )درصد(
 114/4 212/7 529/12 -115/12 توسعک درحال

 521/9 127/9 129/15 -214/11 یافتک توسعک

 (8101=011نرخ ارط مؤثر )
 755/73 271/27 122 119/1 توسعک درحال

 919/14 411/23 142 133/47 یافتک توسعک

 (8101=011سرمایه )
 22/1×1111 21/2×1111 22/5×1111 13/1×112 توسعک درحال

 13/2×1111 45/7×1111 21/7×1119 21/4×112 یافتک توسعک
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 متغیرهای تاقیق یفیتوص های شاخص .0جدول ادامه 

 میانگین حداکثر حداقل گروه کشور متغیر
اناراف 

 معیار

 )شاخص( درجه باط بودن اقتصاد
 731/1 272/1 523/9 121/1 توسعک درحال

 412/1 341/1 739/9 157/1 یافتک توسعک

FDI  درصد اط(GDP) 
 224/1 927/9 513/2 -353/9 توسعک درحال

 222/2 142/4 522/52 -212/11 یافتک توسعک

ی )معادل سرانه بشکه مصرف انرژ

 نفت خام(

 7273 9543 99191 922 توسعک درحال

 1545 4132 2455 1941 یافتک توسعک

 ی )شاخص(انسان یهسرما
 112/1 231/1 222/1 799/1 توسعک درحال

 151/1 252/1 242/1 311/1 یافتک توسعک

 )نفر( کار یروین
 25272272 49212513 22/4×112 933122 توسعک درحال

 71225255 12221272 25/1×112 1471312 یافتک توسعک

 جمعیت )نفر(
 92/9×112 12/1×112 75/1×112 432932 توسعک درحال

 21294914 41192172 93/7×112 7792211 یافتک توسعک

 ی )شاخص(شاخص حکمران
 541/1 -993/1 249/1 -925/1 توسعک درحال

 419/1 792/1 222/1 152/1 یافتک توسعک

 )درصد( نرخ تورم
 221/12 477/19 213/191 -227/4 توسعک درحال

 132/7 374/9 923/97 -432/4 یافتک توسعک

 )درصد( نرخ بهره
 332/15 522/2 745/171 -992/12 توسعک درحال

 321/9 559/9 332/15 -377/5 یافتک توسعک

 شاخص فرهنگی )شاخص(
 133/1 775/1 211/1 911/1 توسعک درحال

 111/1 294/1 251/1 911/1 یافتک توسعک

 تحقیق بای یافتک: مأخا

هز بنآورد مدل الزم هس  مانایی تمام متغینبای مورد هستفادب در مدل تحقیق مورد آزمدون   پیش

شدود. در هیدن مطا عدک جهد      قنهر گیند. زینه نامانایی متغینبا باعه بنوز مرکل رگنسیون کا   می

( هسدتفادب شددب هسد . فدنا     LLCبنرسی مانایی متغینبا هز آزمون ریردک وهحدد  دوین،  دین و چدو )     
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، در 9وجود یک فنهیند ریرک وهحد در بین مقاو  هس . بن هساس نتدایج جددول    LLCآزمون  هساسی

باشند بک هستثنای متغینبای سدنمایک، ندنخ   بمک متغینبا در سطح مانا می توسعک درحالگنوب کروربای 

ن، گینی، مانا شدب هس . بک عاارت دیگد هرز و مصن  هننیی کک مانا ناودب و بعد هز یک منتاک تفاضل

. بمچندین در گدنوب کردوربای    هسد  درجک هنااشتگی آن یک و درجک هنااشتگی دیگن متغینبا صدفن  

باشند بک هستثنای متغین شاخ  حکمنهنی کک مانا ناودب و بعدد  بمک متغینبا در سطح مانا می یافتک توسعک

جدک  گینی، ماندا شددب هسد . بدک عادارت دیگدن، درجدک هنااشدتگی آن یدک و در         هز یک منتاک تفاضل

 .هس هنااشتگی دیگن متغینبا صفن 

 LLCآطمون ریشه واحد .8جدول 

 درجه انباشتگی داری  سطح معنی مقدار آماره آطمون گروه کشور متغیر

 رشد اقتصادی
 I(1) 111/1 -775/3 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -733/15 یافتک توسعک

 نرخ ارط مؤثر
 I(1) 111/1 -432/11 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -472/4 یافتک توسعک

 سرمایه
 I(1) 111/1 -492/11 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -222/9 یافتک توسعک

درجه باط بودن 

 اقتصاد

 I(1) 111/1 -242/4 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -132/3 یافتک توسعک

FDI 

 I(1) 111/1 -377/7 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -255/9 یافتک توسعک

 یمصرف انرژ
 I(1) 111/1 -221/2 توسعک درحال

 I(1) 139/1 -453/1 یافتک توسعک

 یانسان یهسرما
 I(1) 111/1 -122/2 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -719/11 یافتک توسعک

 کار یروین
 I(1) 111/1 -111/5 توسعک درحال

 I(1) 112/1 -511/9 یافتک توسعک
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 LLCآطمون ریشه واحد .8جدول ادامه 

 درجه انباشتگی داری  سطح معنی مقدار آماره آطمون گروه کشور متغیر

 جمعیت
 I(1) 111/1 -442/15 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -215/2 یافتک توسعک

 یشاخص حکمران
 I(1) 111/1 -132/4 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -211/2 یافتک توسعک

 نرخ تورم
 I(1) 111/1 -217/7 توسعک درحال

 I(1) 115/1 -549/9 یافتک توسعک

 نرخ بهره
 I(1) 111/1 -141/3 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -472/14 یافتک توسعک

 شاخص فرهنگی
 I(1) 111/1 -941/19 توسعک درحال

 I(1) 111/1 -293/2 یافتک توسعک

 تحقیق بای یافتک: مأخا

با توجک بک نتایج آزمون ریرک وهحد مانی بن وجود بنخی متغینبا با درجک هنااشدتگی یدک، جهد     

جه  بنرسی وجود رهبطک بلندمددت   جمعی بمجلوگینی هز بنآورد رگنسیون کا   بایستی آزمون 

هسدتفادب شددب    جمعی بمدر بین متغینبا هنجام شود. در هین مطا عک هز آزمون کائو جه  بنرسی وجود 

دبد فنا صفن آزمون بنهی بن دو مدل تحقیق بنهی دو گدنوب  نران می 7 . نتایج آزمون جدول هس

 جمعدی  بدم رد شدب هس . فنا صفن هین آزمون، عدم وجدود   یافتک توسعکو  توسعک درحالکروربای 

بین متغین وهبستک بن مددل و متغینبدای    بلندمدتتوهن گف  یک رهبطک میان متغینبا هس . بنابنهین می

 مستقل وجود دهرد.

 کائو جمعی همآطمون  .7جدول 

 داریسطح معنی tمقدار آماره  روش گروه کشور مدل

 رشد اقتصادی
 ADF 794/2- 111/1 توسعک درحال

 ADF 141/19- 111/1 یافتک توسعک

FDI 
 ADF 915/4- 111/1 توسعک درحال

 ADF 155/4- 111/1 یافتک توسعک
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 تحقیق بای یافتک: مأخا

 در هدهمک بنهی بن یک هز متغینبا بیان شدب هس : 4تفسین نتایج جدول 

ضددنیب بددنآورد شدددب بددنهی هیددن متغیددن در کرددوربای   وقفااه اول لگاااریتم ناارخ رشااد اقتصااادی:

درصدد معندادهر    22کک در سدطح   هس  912/1و  -914/1بک تنتیب بنهبن با  یافتک توسعکو  توسعک درحال

. هسد  باشند. بدین معنا کک ننخ رشد هقتصادی در سال قال، بن رشد هقتصادی سال جاری هثنگداهر  می

بک ووری کک ننخ رشد هقتصدادی در دورب   هس نکتک مهم در هین رهبطک، عالم  ضنهیب بنآورد شدب 

نی منفدی و در کردوربای   هثد  توسدعک  درحدال جداری کردوربای    در دوربگاشتک بدن رشدد هقتصدادی    

 هثنی مثا  دهرد. یافتک توسعک

بدک   یافتدک  توسدعک و  توسدعک  درحدال ضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغیدن در کردوربای    لگاریتم سرمایه:

باشند. بدین معنا کک با هفزهیش درصد معنادهر می 22کک در سطح  هس  927/1و  177/1تنتیب بنهبن با 

درصد و در کردوربای   177/1 توسعک درحالصادی در کروربای سنمایک، ننخ رشد هقت یدرصد کی

و  توسدعک  درحدال . با توجک بدک هینکدک تداب  تو یدد کردوربای      یابد میدرصد هفزهیش  929/1 یافتک توسعک

،  داه هفدزهیش سدطح سدنمایک فیزیکدی      هسد  متکی بن دو متغین مهم سنمایک و نیدنوی کدار    یافتک توسعک

دی هز ونیق بهاود تو ید شود. میدزهن هثنگداهری هیدن متغیدن بدن رشدد       توهند باعه بهاود رشد هقتصا می

 توسدعک  درحدال بدک منهتدب بیردتن هز هثنگداهری آن در کردوربای       یافتک توسعکهقتصادی در کروربای 

 .هس 

بدک   یافتدک  توسعکو  توسعک درحالضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغین در کروربای  لگاریتم نیروی کار:

باشدند. بددین معندا کدک بدا      درصدد معندادهر مدی    22کک در سطح  هس  553/1و  -132/1تنتیب بنهبن با 

درصدد   132/1 توسدعک  درحدال نینوی کار، ننخ رشدد هقتصدادی در کردوربای     درصدی یکهفزهیش 

. با توجدک بدک هینکدک جمعید  کدل و      یابد میدرصد هفزهیش  553/1 یافتک توسعککابش و در کروربای 

نسدا  بدک کردوربای     توسدعک  درحدال کدار در کردوربای    وجدوی  جسد  بمچنین جمعید  فعدال در   

و هز ونفی، ناود زینساخ  الزم در هقتصاد هین کروربا در جه  جدا  هیدن    هس بیرتن  یافتک توسعک

نینوبای فعال، هفزهیش جمعی  نینوی کار بک منز ک هفزهیش سطح بیکاری و بک دناال آن کابش رشدد  

باعده   توسدعک  درحدال نیس  کک هفزهیش نیدنوی کدار در کردوربای     .  اه دور هز هنتظارهس هقتصادی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            20 / 33

https://ejip.ir/article-1-1161-fa.html
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باعده هفدزهیش رشدد هقتصدادی گدندد. چنهکدک        یافتدک  توسدعک کابش رشد هقتصدادی و در کردوربای   

 با مازهد نینوی کار و کروربای توسعک با کماود نینوی کار موهجک بستند. توسعک درحالکروربای 

یب بدنآورد شدددب بدنهی هیدن متغیدن در کرددوربای     ضدن  گاذاری مسااتقیم خاارجی:   لگااریتم سارمایه  

کددک فقددط در کرددوربای  هسدد  912/1و  -112/1بددک تنتیددب بنهبددن بددا  یافتددک توسددعکو  توسددعک درحددال

، ندنخ  FDI درصددی  یدک باشند. بدین معنا کک با هفزهیش درصد معنادهر می 25و در سطح  یافتک توسعک

 .یابد میفزهیش درصد ه 912/1 یافتک توسعکرشد هقتصادی در کروربای 

 یافتدک  توسعکو  توسعک درحالضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغین در کروربای  لگاریتم مصرف انرژی:

درصدد   22و در سدطح   یافتدک  توسدعک کک فقط در کردوربای   هس  -924/1و  192/1بک تنتیب بنهبن با 

هقتصدادی در   مصدن  هندنیی، ندنخ رشدد     درصددی  یدک باشند. بدین معنا کدک بدا هفدزهیش    معنادهر می

بک عنوهن وهردکننددب   یافتک توسعک. هکثن کروربای یابد میدرصد کابش  924/1 یافتک توسعککروربای 

فسدیلی،   بدای  سدوخ   خصوصداً .  اه با توجک بک قیم  باالی هنوهع هننیی آیند میهنوهع هننیی بک شمار 

 هز کروربا کابش یابد. هنتظار بن آن هس  کک با هفزهیش مصن  هننیی، رشد هقتصادی در هین گنوب

بدک   یافتدک  توسدعک و  توسدعک  درحدال ضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغین در کروربای  لگاریتم نرخ ارط:

باشدند. بددین معندا کدک بدا      درصد معنادهر مدی  22کک در سطح  هس  -922/1و  -111/1تنتیب بنهبن با 

درصدد و در   111/1 وسدعک ت درحدال ننخ هرز، ننخ رشد هقتصادی در کروربای  درصدی یکهفزهیش 

. بدین تفسین کک تضعیف پول ملی باعه کدابش  یابد میدرصد کابش  922/1 یافتک توسعککروربای 

 شود.رشد هقتصادی می

 یافتدک  توسعکو  توسعک درحالضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغین در کروربای  لگاریتم سرمایه انسانی:

باشند. بدین درصد معنادهر می 22و  25کک بک تنتیب در سطح  هس  124/1و  142/1بک تنتیب بنهبن با 

 توسدعک  درحدال سدنمایک هنسدانی، ندنخ رشدد هقتصدادی در کردوربای        درصدی یکمعنا کک با هفزهیش 

. هین متغین نیز یکی هز عوهمل یابد میدرصد هفزهیش  124/1 یافتک توسعکدرصد و در کروربای  142/1

. نکتک مهم در ضنهیب بنآورد شدب آن هسد  کدک   هس مک کروربا مهم در تسنی  رشد هقتصادی در ب

بیردتن هز هثنگداهری آن    توسعک درحالمقدهر هثنگاهری سنمایک هنسانی بن رشد هقتصادی در کروربای 

ودی دبدک هخیدن بدن مسدئلک       توسدعک  درحدال گفد  کردوربای    توهن می. هس  یافتک توسعکدر کروربای 
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 2 و 4 های شمارهبیستم  سال اقتصادی مجله 26

 

کمدی در رهبطدک بدا     بدای  شداخ  و الهقل هز  حا   هند دهشتکیژب و تأکیدهفزهیش کیفی  نینوی هنسانی 

 .هند بودبهفزهیش کیفی  نینوی هنسانی با رشد مناسای بمنهب 

و  توسدعک  درحدال ضدنیب بدنآورد شددب بدنهی هیدن متغیدن در کردوربای         لگاریتم شاخص حکمرانای: 

و در سدطح   توسدعک  درحالکک فقط در کروربای  هس  922/1و  -927/1بک تنتیب بنهبن با  یافتک توسعک

باشددند. هز عوهمددل هصددلی منفددی بددودن هثددن شدداخ  حکمنهنددی کرددوربای   درصددد معنددادهر مددی 22

، ه مللدی  بدین بن رشد هقتصادی هین کروربا، عدم شفافی  در هرهئک هوالعدات بدک مجدام      توسعک درحال

هسدی و  دموکن تدن  پدایین دخا   بیش هز حد دو د  و حاکمید  در سداختار هقتصدادی کردور، سدطح       

نام بند. شداخ    توهن میو... ره  گاهری سنمایکسیاسی، پایین بودن همنی  هقتصادی جه   بای آزهدی

بای متعدد دموکنهسی در کرور و هصالح ساختار حکدومتی کردوربا   شاخ  دربنگینندبحکمنهنی 

بدای  خدارجی، ثادات بدازهر، هصدالح ه گو     گاهر سنمایک. با بهاود ساختار حکمنهنی، زمینک جا  هس 

 مصنفی، توجک بک نینوی هنسانی متخص  و ... هتفا  خوهبد هفتاد.

و  توسدعک  درحدال ضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغیدن در کردوربای    لگاریتم درجه باط بودن اقتصاد:

باشدند. بددین   درصد معنادهر مدی  22کک در سطح  هس  492/1و  -149/1بک تنتیب بنهبن با  یافتک توسعک

درجددک بدداز بددودن هقتصدداد، نددنخ رشددد هقتصددادی در کرددوربای   درصدددی یددک معنددا کددک بددا هفددزهیش

. یابدد  مدی درصدد هفدزهیش    492/1 یافتدک  توسدعک درصد کدابش و در کردوربای    149/1 توسعک درحال

-، هما سطح پایینهس هگنچک هین متغین یکی هز عوهمل مهم در تسنی  رشد هقتصادی در بمک کروربا 

و بمچندین سداختار وهبسدتک بدک      یافتک توسعکنسا  بک کروربای  توسعک درحالتن تجارت در کروربای 

 توسدعک  درحدال وهردهت هین کروربا عل  هصلی منفی بودن هثن هین متغین بن رشد هقتصادی کروربای 

 .هس 

و  توسدعک  درحدال ضدنیب بدنآورد شددب بدنهی هیدن متغیدن در کردوربای         لگاریتم شااخص فرهنگای:  

درصدد معندادهر    22و  21کک بک تنتیدب در سدطح    هس  127/1و  -113/1نهبن با بک تنتیب ب یافتک توسعک

بدن رشدد    توسدعک  درحدال باشند. هز عوهمل عل  هصلی منفی بودن هثن شاخ  فنبنگدی کردوربای   می

بین کروری و هشتنهک کدم مدابب    منزبایهقتصادی هین کروربا، هشتنهک کم زبان، هشتنهک کم 

خارجی، ثادات بدازهر، هصدالح     گاهر سنمایکشاخ  فنبنگی، زمینک جا   نام بند. با بهاود توهن میره 

 ه گوبای مصنفی، توجک بک نینوی هنسانی متخص  و ... هتفا  خوهبد هفتاد.
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 24   گذاری مستقیم خارجی... رشد اقتصادی و سرمایه

 

ضدنیب بدنآورد شددب بدنهی هیدن متغیدن در کردوربای         :FDIلگاریتم اثر متقابل شااخص فرهنگای و   

 یافتدک  توسعککک فقط در کروربای  هس  723/1و  193/1بک تنتیب بنهبن با  یافتک توسعکو  توسعک درحال

بدن   توهند می FDIباشند. بدین معنا کک شاخ  فنبنگی با تقوی  هثن درصد معنادهر می 25و در سطح 

 توسدعک  درحالهین مسئلک در کروربای  حا ی ککهثن بگاهرد، در  یافتک توسعکرشد هقتصادی کروربای 

عدم هشدتنهک و   توهند می توسعک درحالدر گنوب کروربای هثنگاهری غینمعنادهر  عل  صاد  نیس .

 .هس  توسعک درحال شدب هنتخا هشتنهک پایین زبانی، دینی و منز جغنهفیایی کروربای 

ضدنیب بدنآورد شددب بدنهی هیدن متغیدن در کردوربای         :FDIلگاریتم اثر متقابل شاخص حکمرانای و  

کددک فقددط در کرددوربای  هسدد  -122/1و  135/1بددک تنتیددب بنهبددن بددا  یافتددک توسددعکو  توسددعک درحددال

باشند. بدین معنا کک شاخ  حکمنهنی بدا تقوید  هثدن    درصد معنادهر می 22و در سطح  توسعک درحال

FDIدبد.، رشد هقتصادی ره هفزهیش می 

 برآورد مدل اول تاقیق )رشد اقتصادی( .7جدول 

 tآماره  خطای استاندارد ضریب گروه کشور متغیر
سطح 

 معناداری

 تمیوقفه اول لگار

 ینرخ رشد اقتصاد

 111/1 435/97 112/1 -914/1 توسعک درحال

 111/1 222/7 157/1 912/1 یافتک توسعک

 هیسرما تمیلگار
 111/1 412/7 112/1 177/1 توسعک درحال

 111/1 121/5 151/1 929/1 یافتک توسعک

 کار یروین تمیلگار
 111/1 -191/4 112/1 -132/1 توسعک درحال

 114/1 224/9 124/1 553/1 یافتک توسعک

 FDI تمیلگار
 221/1 -473/1 145/1 -112/1 توسعک درحال

 199/1 925/9 125/1 912/1 یافتک توسعک

مصرف  تمیلگار

 یانرژ

 927/1 159/1 192/1 192/1 توسعک درحال

 111/1 -922/7 121/1 -924/1 یافتک توسعک

 نرخ ارط تمیلگار
 111/1 -241/11 112/1 -111/1 توسعک درحال

 111/1 -451/7 122/1 -922/1 یافتک توسعک

 هیسرما تمیلگار

 یانسان

 113/1 727/9 129/1 142/1 توسعک درحال

 111/1 512/5 115/1 124/1 یافتک توسعک
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 2 و 4 های شمارهبیستم  سال اقتصادی مجله 22

 

 tآماره  خطای استاندارد ضریب گروه کشور متغیر
سطح 

 معناداری

شاخص  تمیلگار

 یحکمران

 111/1 -221/7 131/1 -927/1 توسعک درحال

 122/1 715/1 995/1 922/1 یافتک توسعک
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 29   گذاری مستقیم خارجی... رشد اقتصادی و سرمایه

 

 برآورد مدل اول تاقیق )رشد اقتصادی( .7جدول ادامه 

 tآماره  خطای استاندارد ضریب گروه کشور متغیر
سطح 

 معناداری

درجه باط  تمیلگار

 بودن اقتصاد

 111/1 471/4 112/1 -149/1 توسعک درحال

 111/1 799/4 122/1 492/1 یافتک توسعک

شاخص  تمیلگار

 یفرهنگ

 122/1 -259/1 125/1 -113/1 توسعک درحال

 141/1 149/9 124/1 127/1 یافتک توسعک

اثر متقابل  تمیلگار

و  یشاخص فرهنگ
FDI 

 411/1 299/1 177/1 193/1 توسعک درحال

 149/1 192/9 125/1 723/1 یافتک توسعک

اثر متقابل  تمیلگار

و  یشاخص حکمران
FDI 

 111/1 755/5 179/1 135/1 توسعک درحال

 134/1 -721/1 137/1 -122/1 یافتک توسعک

 

 توسعک درحال
 سارگان

117/2 

AR1 

227/1- (179/1) 

AR9 

251/1- (419/1) 

 یافتک توسعک
 سارگان

111/3 

AR1 

157/9- (172/1) 

AR9 

394/1- (729/1) 

 تحقیق. بای یافتک: مأخا

بدک   یافتدک  توسدعک و  توسدعک  درحدال ضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغیدن در کردوربای    لگاریتم سرمایه:

باشدند. بددین معندا کدک بدا      درصدد معندادهر مدی    25کک در سطح  هس  -131/7و  113/1تنتیب بنهبن با 

درصددد هفددزهیش و در  113/1 توسددعک درحددالدر کرددوربای  FDIسددنمایک،  درصدددی یددکهفددزهیش 

 .یابد میدرصد کابش  131/7 یافتک توسعککروربای 

و  توسدعک  درحدال ضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغیدن در کردوربای    اقتصاد:لگاریتم درجه باط بودن 

باشدند. بددین   درصدد معندادهر مدی    22کک در سطح  هس  913/1و  173/1بک تنتیب بنهبن با  یافتک توسعک

 173/1 توسدعک  درحدال در کردوربای   FDI، درجک بداز بدودن هقتصداد    درصدی یکمعنا کک با هفزهیش 

 .یابد میدرصد هفزهیش  913/1 یافتک توسعکدرصد و در کروربای 

بدک   یافتدک  توسدعک و  توسدعک  درحدال ضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغین در کروربای لگاریتم نرخ ارط: 

درصدد   22و در سدطح   توسدعک  درحالکک فقط در کروربای  هس  -732/1و  -172/1تنتیب بنهبن با 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            25 / 33

https://ejip.ir/article-1-1161-fa.html
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مستقیم خارجی بک میزهن  گاهری سنمایکپول ملی،  باشند. بدین معنا کک با بن وهحد تضعیفمعنادهر می

 یابد.درصد هفزهیش می 172/1

 یافتک توسعکو  توسعک درحالضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغین در کروربای  لگاریتم رشد اقتصادی:

درصدد   22و در سدطح   توسدعک  درحدال کک فقط در کروربای  هس  112/1و  927/1بک تنتیب بنهبن با 

مسدتقیم   گداهری  سدنمایک رشدد هقتصدادی،    درصددی  یدک اشند. بدین معنا کدک بدا هفدزهیش    بمعنادهر می

 یابد.درصد هفزهیش می 927/1خارجی بک میزهن 

و  توسدعک  درحدال ضدنیب بدنآورد شددب بدنهی هیدن متغیدن در کردوربای         لگاریتم شاخص حکمرانای: 

باشدند. بددین   معندادهر مدی   درصدد  25کک در سطح  هس  421/1و  114/1بک تنتیب بنهبن با  یافتک توسعک

درصد و  114/1 توسعک درحالدر کروربای  FDIکیفی  حکمنهنی،  درصدی یکمعنا کک با هفزهیش 

 .یابد میدرصد هفزهیش  421/1 یافتک توسعکدر کروربای 

و  توسدعک  درحدال ضدنیب بدنآورد شددب بدنهی هیدن متغیدن در کردوربای         لگاریتم شااخص فرهنگای:  

باشدند.  درصد معندادهر مدی   21و  22کک در سطح  هس  -912/1و  122/1هبن با بک تنتیب بن یافتک توسعک

 122/1 توسدعک  درحدال در کردوربای   FDIشداخ  فنبنگدی،    درصددی  یکبدین معنا کک با هفزهیش 

 .یابد میدرصد کابش  -912/1 یافتک توسعکدرصد هفزهیش و در کروربای 

بدک   یافتدک  توسدعک و  توسعک درحالضنیب بنآورد شدب بنهی هین متغین در کروربای  لگاریتم نرخ تورم:

درصدد   22و در سدطح   توسدعک  درحدال کک فقط در کردوربای   هس  -114/1و  191/1تنتیب بنهبن با 

مسدتقیم   گداهری  سدنمایک رشدد ندنخ تدورم،     درصددی  یدک باشند. بدین معنا کک با هفدزهیش  معنادهر می

 یابد.درصد هفزهیش می 191/1بک میزهن  توسعک حالدرخارجی در کروربای 

ضنیب بنآورد شدب بنهی هیدن متغیدن در کردوربای     لگاریتم اثر متقابل شاخص حکمرانی و فرهنگی:

درصدد   21و  22کدک در سدطح    هسد   212/1و  -123/1بک تنتیب بنهبن بدا   یافتک توسعکو  توسعک درحال

ره در  FDIحکمنهنی و فنبنگدی بدا تلفیدق هثدن یکددیگن،       بای شاخ باشند. بدین معنا کک معنادهر می

 دبند.هفزهیش می یافتک توسعککابش و در کروربای  توسعک درحالکروربای 
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 90   گذاری مستقیم خارجی... رشد اقتصادی و سرمایه

 

 مستقیم خارجی( گذاری سرمایهبرآورد مدل دوم تاقیق ) .7جدول 

 tآماره  خطای استاندارد ضریب گروه کشور متغیر
سطح 

 معناداری

 FDIوقفه اول 
 111/1 221/72 117/1 514/1 توسعک درحال

 111/1 -511/7 117/1 -729/1 یافتک توسعک

 هیسرما تمیلگار

 یانسان

 179/1 149/9 154/1 113/1 توسعک درحال

 172/1 -129/9 514/1 -131/7 یافتک توسعک

درجه باط  تمیلگار

 بودن اقتصاد

 111/1 532/2 114/1 173/1 توسعک درحال

 111/1 211/7 774/1 913/1 یافتک توسعک

رشد  تمیلگار

 یاقتصاد

 111/1 142/12 115/1 927/1 توسعک درحال

 217/1 191/1 133/1 112/1 یافتک توسعک

 نرخ ارط تمیلگار
 112/1 -215/9 114/1 -172/1 توسعک درحال

 995/1 -919/1 719/1 -732/1 یافتک توسعک

شاخص  تمیلگار

 یحکمران

 113/1 737/9 142/1 114/1 توسعک درحال

 152/1 215/1 951/1 421/1 یافتک توسعک

شاخص  تمیلگار

 یفرهنگ

 111/1 933/7 151/1 122/1 توسعک درحال

 152/1 -222/1 112/1 -912/1 یافتک توسعک

 نرخ تورم تمیلگار
 111/1 723/4 114/1 191/1 توسعک درحال

 257/1 -152/1 121/1 -114/1 یافتک توسعک

اثر متقابل  تمیلگار

 های شاخص

و  یفرهنگ

 یحکمران

 111/1 -325/7 142/1 -123/1 توسعک درحال

 153/1 215/1 492/1 212/1 یافتک توسعک

 

 توسعک درحال
 سارگان

324/3 

AR1 

121/9- (172/1) 

AR9 

141/1 (974/1) 

 یافتک توسعک
 سارگان

112/3 

AR1 

229/4- (111/1) 

AR9 

915/1 (419/1) 

 تحقیق بای یافتک: مأخا

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            27 / 33

https://ejip.ir/article-1-1161-fa.html


 2 و 4 های شمارهبیستم  سال اقتصادی مجله 98

 

 گیری نتیجهختصه و  .6

و  یرشددد هقتصدداد نیدر رهبطددک بدد یو فنبنگدد ینقددش عوهمددل نهدداد  یبنرسددهیددن مطا عددک بددا بددد   

و بدا هسدتفادب هز رویکدند     یافتدک  توسدعک و  توسدعک  درحدال کردور   43ی در خارج میمستق گاهری سنمایک

GMM  هنجام شدب هس . نتایج در دو مدل رشد هقتصادی وFDI  هر گنفتندد.  قدن  وتحلیدل  تجزیدک مورد

 رسدد  مدی مهم هسد . بدک نظدن     FDI یبنه یو فنبنگ یکک فاصلک نهاد دبد مینران  جی، نتایبک وور کل

بهتدن هز   اید مردابک   ینظدارت  طیبدا محد   ییکردوربا    گداهری  سدنمایک نهی بد  یخدارج  گداهرهن  سدنمایک 

بدا جوهمد  متندوع کمتدن هز      ییدر کروربا دبند می حیتنج با آنکک  ی، در حا تمایل دهرندکرورشان 

جنادک   یخدارج  میمسدتق  گداهری  سدنمایک کک  بمچنین نتایج نران دهدکنند.  گاهری سنمایکجوهم  خود 

هز  یخارج گاهرهن سنمایک یمنز مرتنک بنه ومرتنک، زبان مرتنک  نید نهیدهرد ز هی منطقک عمدتاً

 .بنخوردهر هس  یرتنیب  یهبم

هز  یحداک  فی. شوهبد ضعبک دس  آمد یمتفاوتنتایج ک کرور، ، بستک بک منحلک توسعنیعالوب بن ه

 یردتن یب یخارج میمستق گاهری سنمایک، یبا درجات باالتن دموکنهس رنفتکیپ یآن هس  کک کروربا

کدک   ردنفتک یپ یدر کروربا دبند می حیتنج یخارج گاهرهن سنمایک رسد می. بک نظن کنند میره جا  

نسدا  بدک کردور خدود دهرندد،       یثادات کمتدن   اید بنخدوردهر بسدتند    یمردابه  یاسد یهز سطح ثادات س 

 شیکدک بد   شوند میجا   یافتک توسعک یبک کروربا گاهرهن سنمایک، نیکنند. عالوب بن ه گاهری سنمایک

کدک   دبدد  مدی و در حال ظهور نردان   توسعک درحال یهقتصادبا یبنه جی. نتادهز کرور خود فاسد بستن

و  شدوند  مدی آزهد و آزهد جدا    یکمتن و بازهربا یبا بار نظارت ییبک کروربا یخارج گاهرهن سنمایک

بدا   یافتدک  توسدعک  یکدک کردوربا   میابید  یدرمد  یفنبنگ ینبایمتغ یکمتن هس . با بنرس با آن یفساد ما 

 نیردتن یب یخدارج  گداهرهن  سدنمایک ، هز نظدن  ماددأ و مرابک کمتن هز کردور   ی، زبانیجوهم  متنوع مابا

 رند.ره ده  یجاهب

و  زبدان یم یکردوربا  نیب رتنیب یبا فاصلک فنبنگ گاهرهن سنمایککک  رسد می، بک نظن نیعالوب بن ه

، بدک  توسدعک  درحدال  ی. با نگاب بدک کردوربا  کنند می ینیهمن جلوگ نیهز ه یافتک توسعک زبانیم یکروربا

تندوع   یو مدابا  یکک هز  حا  زبان شوند میجا   ییبک کروربا یخارج گاهرهن سنمایک رسد مینظن 

در  ینهداد   ید فیبهادود ک  تأثینتح   FDIکک  دبد مینران  جینتا نسا  بک کرور خود دهرند. یکمتن

. بدک  گیدند  مدی قدنهر   تدأثین تحد    رنفتکیپ یهز کروربا شیو در حال گاهر ب توسعک درحال یهقتصادبا
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 توهنندد  مدی  نردت یب  یمناسدب و شدفاف   یرقاب ، چارچو  نظدارت  هرتقادبندب بای سیاس وور خاص، 

هز فسداد   یسدطح بداالتن   رسدد  مدی کک بک نظن  یکنند. در حا   یره تقو یخارج میمستق گاهری سنمایک

 دید ناا جیمنتاط هس ، نتا یخارج میمستق گاهری سنمایک شیبا هفزه رنفتکیپ یدر کروربا شدب هدرهک

  ید فیک دبدک بهادو   ازید هز ن یبک عنوهن شاخص دیشود، بلکک با نیفاسد تفس بای رییمهز   یبک عنوهن حما

نردان   یخدارج  میمسدتق  یبدا  سدنمایک مثا  فساد بن  تأثینعمل کند.  ساالرهنک وهنید بای رویکو  ینظارت

در سدود حاصدل هز    یساالر، مقامات دو تد  وهنید ارهتیهز حد و هخت شیکک با وجود مقنرهت ب دبد می

 .بستند میسه یخارج میمستق گاهری سنمایک

 

 منابع .4

 میمسددتق گدداهری سددنمایکنقددش  (،1729) ااسددعلیع ،یسددیو رئ تددول، رفعدد ، بسددینح ،یهسددتاد -

 .143-139  ، ص2شمارب  ،یتوسعک هقتصاد قاتیتحق ،نهنیه یدر رشد هقتصاد یخارج

 ی.. تهنهن، نرن نشدن یدر بستن جهان نهنیهقتصاد ه (،1721) هدی. محمدم کش،یبه -

 گداهری  سدنمایک در ورود  ینقش توسدعک مدا   ، (1722نضیک )م ،یاریو هسفند نشیدف ،یپورشهاب -

، شدمارب  3سدال   ،یبای رشد و توسعک هقتصداد  پژوبش ی،و هرتقاء رشد هقتصاد یخارج میمستق

 .117-192  ص ،92

بددای فنبنگددی بددن گددندش  هرزش تددأثینبنرسددی  (،1724خیددنی، محمددد و پددورعلی، ه هددام )  -

در بدورس هوره  بهدادهر    شددب  نفتدک یپابدای  گداهرهن نهدادی در شدنک    گاهری سنمایک سنمایک

 .154-124، ص  2، شمارب 7، سال بای ما ی و هقتصادیسیاس تهنهن. 

. گداهری مسدتقیم خدارجی    أثین نهادبای هقتصادی بن سدنمایک ت(، 1723رستگار خنمی، پنیسا ) -

 غینهنتفاعی خاتم، دهنرکدب علوم هنسانی، گنوب -کارشناسی هرشد، دهنرگاب غیندو تی نامک پایان

 علوم هقتصادی.

گداهری   نقدش کیفید  قدوهنین و مقدنرهت در هثنگداهری سدنمایک       (،1722زهبدی آزهد، نگدار )  -

غینهنتفداعی   -کارشناسی هرشد، دهنرگاب غیندو تدی  نامک پایان. مستقیم خارجی بن رشد هقتصادی

 خاتم، دهنرکدب علوم هنسانی، گنوب علوم هقتصادی.
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گاهری مسدتقیم خدارجی بدا تأکیدد بدن همنید         سنمایک بنرسی عوهمل مؤثن بن. 1724شکاری، ه.  -

کارشناسی هرشد، دهنرگاب آزهد هسالمی، وهحدد تهدنهن منکدزی، دهنردکدب      نامک پایان. هقتصادی

 علوم هقتصادی و حسابدهری.

بنرسددی هرتادداط بددین شدداخ  فسدداد مددا ی و بیکدداری در   (، 1722عاددده هی هرپنددابی، سددعید ) -

یافتدک   هزجملک کرور هیدنهن: رویکدند گردتاوربای تعمدیم     کروربای منتخب هروپایی و آسیایی

 کارشناسی هرشد، دهنرگاب رهزی، دهنرکدب علوم هجتماعی و تنبیتی. نامک پایان. سیستمی

هثددن متقابددل  (،1727هدددی )م ،ییو خددده حمدددم ،ی، جعفددنجیدددم ،یی، بابدداحمدددم زهدب،یددعل -

)مددل معدادالت    D2عضدو   یکردوربا  در یو رشدد هقتصداد   یخدارج  میمسدتق  گاهری سنمایک

 .23-114  ، ص2، شمارب 9سال  ،یو هقتصاد یبای ما  سیاس  ،(زمان بم

 تدأثین (، 1727نژهد، غالمنضا، دقیقی هصدلی، علینضدا و هسدتاد رمضدان، آ یدن سدادهت )      گنهیی -

بن متغینبای نهادی و سداختاری،   تأکیدگاهری مستقیم خارجی با عوهمل مؤثن بن جا  سنمایک

 .171-142، ص  92، شمارب 2، سال دیعلوم هقتصا

 لیبدن تردک   یخدارج  میمسدتق  گداهری  سدنمایک  تدأثین  (،1723یمدور ) ت ،یرحمان ،یماس ،یمعتمد -

بای رشدد   پژوبش ،توسعک درحال یدر کروربا یکار و رشد هقتصاد ینوین وری بهنب ک،یسنما

 .113-179  ص ،71، شمارب 2سال  ،یو توسعک هقتصاد

- Acemoglu Daron, Verdier Thierry (1222), “Property rights, corruption and the 

allocation of talent: a general equilibrium approach”, The Economic Journal, 
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