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واژههای کلیدی :فقر ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،کیتیت نیادی ،پانل تصادفی ،شاخص توسدعۀ
انسانی.
طبقهبندی.P45,I30,O17:JEL

مقدمه

بعد از جنگ جهانی دوم و پس از تالش برای بازس ازی ویرانیه ای حال ا از جن گ در
دهۀ  1940و  1950کشورهای توسعهیافته از طریق بانک جهانی بر روی ریشهکن کردن فق ر در
کشورهای درحالتوسعه متمرکز شدند .همچنین ریش هیابی و شناس ایی روشه ای ک اهش فق ر
بهطور گستردهای موردتوجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفت که ب ه دنب ال کش ل عل ا و
راهحاهای ممکن برای ریشهکنی فقر بودند .بانک جهانی فقر را اینگونه تعری ل میکن د :فق ر
به معنی گرسنگی ،نداشتن سرپناه ،عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی ،ع دم دسترس ی
به امکانات آموزشی ،نداشتن شغا در آیندهای خیل ی نزدی ک ،ع دم دسترس ی ب ه آ س ا م و
فقدان آزادی است (ریورا و دیگران.)2009 1
در دنیای امروز مشکالتی از قبیا بیکاری ،رشد جمعی ت ،رک ود اقتص ادی ،فق ر و توزی
ناعادالنه درآمدگریبان گیر بسیاری از کشورها بهویژه کش ورهای کمت ر توس عهیافته2و کش ور-
های درحالتوسعه هست .در چنین شرایطی اجرای طرحهای لنعتی ،دستیابی به ثبات اقتص ادی
و ورود به لحنۀ رقابت جه انی نیازمن د ایا اد فرل تهای ش غلی بیش تر از طری ق ب هکارگیری
فناوری مدرن و سرمایهگذاری در بخشها و فعا یتهای مختلل اقتصادی است .به عبارتی تنه ا
راه ناات از این مشکالت لنعتی شدن است؛ اما نکتۀ مهم این است ک ه ل نعتی ش دن نیازمن د
سرمایۀ ک افی و ارز خ ارجی اس ت و ای ن مس ئله در کش ورهای درحالتوس عه ب هراحتی ت ممین
نمیشود (نفری 1372 ،به نقا از مناف نژاد .)1384
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کمبود سرمایه یکی از علا اللی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در چرخۀ باط ا فق ر و
توسعهنیافتگی شناختهشده است .اگر دو تها نتوانند به گونۀ مناسب به مناب ما ی دسترسی یابند،
فعا یتهای اقتصادی آنها درراستای رش د و توس عه ب ا دش واری روب هرو خواه د ش د (جف ره،
 .)1390مهمترین منب تممین سرمایهگذاری پسانداز مل ی اس ت ام ا تقریب اً در اکث ر کش ورهای
درحالتوسعه ،پسانداز ملی در سطحی نیس ت ک ه جوابگ وی س رمایهگذاریهای الزم باش د و
اگر هم لورت گیرد به تشکیا سرمایه نمیاناامد .این کشورها به علت کمبود مناب ما ی ب رای
سرمایهگذاری به جذ سرمایهگذاری خارجی و مشارکت خارجیان در فعا یتهای اقتص ادی و
لنعتی روی آوردهاند که بهترین راهکار چیره شدن بر مشکا کمبود س رمایه و بی رون رف تن از
چرخۀ فقر و توسعهنیافتگی هست( .رحمانی.)1379 ،
برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی3تعاریل متعددی وجود دارد .سرمایهگذاری مس تقیم
خ ارجی از دی دگاه آنکت اد 4عب ارت از س رمایهای اس ت ک ه متم من مناس بات بلندم دت و
منعکسکنندۀ سود مستمر شخصیت حقیقی یا حق وقی مق یم ی ک کش ور در ش رکتی بی رون از
موطن س رمایهگذار باش د .بن ا ب ه تعری ل وزارت بازرگ انی آمریک ا از س رمایهگذاری مس تقیم
خارجی ،هرگاه یک فرد یا گروهی از اتباع آمریکایی حداقا ده درلد سهام یا ح ق رأی ی ک
موسس ۀ اقتص ادی خ ارجی را داش ته باش ند ،ما کی ت آنه ا در آن موسس ه ب هعنوان ی ک
سرمایهگذاری مستقیم خارجی آمریکا تلقی میشود.
با توجه به اثرات  FDIروی فقر و روندی که منار به ایااد اشتغال میشود ،جا دارد ت مثیر
آن روی فقر مورد بررسی قرار گیرد .در بیشتر مطا عات اناامشده اثر  FDIروی رش د اقتص ادی
مورد بررسی قرارگرفته است و ی در مورد ارتباط آن با فقر مطا عۀ چندانی در داخ ا کش ورمان
لورت نگرفته است .ما در این مقا ه ب ه بررس ی رابط ۀ  FDIب ا ک اهش فق ر میپ ردازیم .ب دین
منظور ،ابتدا مبانی نظ ری و م روری ب ر مطا ع ات اناامش ده در داخ ا و خ ارا از کش ور بی ان
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میشود .در ادامه روششناسی تحقیق ،روش تخمین در دادههای تابلویی ،تازیهوتحلیلیافت ههای
تحقیق ،بررسی استحکام نتایج و در انتها خاللهای از تحقیق و نتیاهگیری ارائه میگردد.

مبانی نظری
پس از جنگ جهانی دوم دو روند در تکام ا  FDIدر کش ورهای درحالتوس عه مالحظ ه
میشود ،روند اول از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد در ده ۀ  1990هس ت ،در ای ن
دورۀ جریان  FDIو سهام در سراسر جهان ،بهخصوص در کشورهای توسعهیافته اف زایش یاف ت.
طی این دورۀ جریان FDIعمدتاً با اهداف سیاسی اداره میشد تا ب ا انگیزهه ای اقتص ادی .رون د
دوم از دهۀ  1990به بعد شروع شد که  FDIدر کشورهایی که من اف م ا ی ،سوبس یدها و دیگ ر
مشوقها را ارائه مینمودند متمرکز گردید.
تمثیر FDIبر توسعۀ انسانی حداقا دو جنبۀ اجتم اعی و اقتص ادی دارد.جنب ۀ اجتم اعی آن
شاما کاهش فق ر و بهب ود رف اه میش ود ک ه از او ویته ای کش ورهای درحالتوس عه هس ت.
سرمایهگذاری خارجی میتوان د دررس یدن ب ه اه داف عم دهای ازجمل ه ایا اد ش غا ،توس عۀ
مهارتهای محلی و تحریک پیشرفت تکنو ویی کم ک کن د .در تش ری جنب ۀ اقتص ادی آن
میتوان گفت که ادبیات اخیر نشان میدهد که  FDIممکن است عاما اللی برای رش د پای دار
در  GDPسرانه باشد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی رفاه را از دو مسیر مستقیم و غیرمس تقیم تح ت ت مثیر ق رار
میدهد (سامنر FDI .)2005 5میتواند بهطور مستقیم رفاه را از طریق ایااد شغا برای ک ارگران
جدید تحت تمثیر قرار دهد ،برای کارآمدی این کانال ،تعداد شغاهای ایاادشده بایس تی بیش تر
از تعداد شغاهای ازدسترفته ،درنتیاه فعا یتهای مرب وط ب ه ( FDIاخ راا ب ه دنب ال ترکی ب
شدن یا ادغام و یا بسته شدن شرکتهای محلی و غیره) باشد .اثرات غیرمس تقیم  FDIروی رف اه
در سطوح کالن رخ میدهد ،اگر در یک کشور انتقال خا ص درآمد مثب ت باش د ای ن احتم ال
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وجود دارد که  FDIسرمایهگذاری کا را افزایش دهد .در این حا ت رش د اقتص ادی اف زایش
مییابد که نشاندهندۀ ارتباط غیرمستقیم آن با رفاه هست (سامنر .)2005
همچنین  FDIاز طریق کاستن از اختالالت و کاهش هزینههای تو ی د و درنتیا ه اف زایش
رقابتپذیری بینا مللی ،کارایی بنگاههای لنعتی را بهطور مستقیم تحت تمثیر قرار میده د و از
طرفی با زدودن محدودیتهای ایاادشده در سیس تم تا ارت خ ارجی ی ک کش ور ،موجب ات
تشویق لادرات بیشتر را فراهم میآورد.
از طرف دیگر ،کیفیت نهادی که بهطورکلی کیفیت قواعد حاکم ب ر تع امالت اقتص ادی،
اجتماعی و سیاسی تعریل میشود ،میتواند از طریق چندین مکانیسم انتقال ب ا قوه ب ر عملک رد
اقتصاد تمثیر داشته باشد .کیفیت نهادی ب ه دنب ال مح دود ک ردن می زان فس اد و ناکارآم دی در
بوروکراسی دو تی است چراکه نهادهای خو و با ثبات موج ب تش ویق بیش تر س رمایهگذاری
بخش خصول ی ش ده و درنهای ت موج ب اف زایش س ط درآم د متوس

میش ود (ن ور ،6

.)1990حفظ دموکراسی در ی ک کش ور ب ه ث روت آن وابس ته اس ت (م ارتین ی س ت.)1959 7
همچنین دموکراسی بهطور غیرمستقیم از طریق تمثیر آن بر ثبات سیاسی بر رش د اقتص ادی ت مثیر
میگذارد (فنگ.)1997 8
در مطا عۀحاضر نقش کیفی ت نه ادی و س رمایهگذاری مس تقیم خ ارجی ب ر ک اهش فق ر
بررسی میشود .ف ر

ب ر آن اس ت ک ه کیفی ت نه ادی از کان ال قانونمن دی و اج رای ق وانین

(جلوگیری از تبعیضهای جنسیتی ،سن ،نژاد و یا قومیت و )...و سرمایهگذاری مس تقیم خ ارجی
بهطور مستقیم و غیرمستقیم در کشورهای درحالتوسعه به کاهش فقر میاناامد.
پیشینۀ تحقیق

مطا ع ات متع ددی رابط ۀ می ان  FDIو رش د اقتص ادی را ب رای تعی ین اث رات توس عۀ
اقتصادی FDIتحلیا کردهاند .فر

مشترک این مطا عهها این است که رش د اقتص ادی رف اه را
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بهبود میبخشد ،اما بیشتر تحقیقات نشاندهندۀ این اس ت ک ه  FDIع املی ب رای تحری ک رش د
اقتصادی هست .تفاوت ایاادشده در نتایج ناشی از عواما متعدد روششناختی و مفهومی مانن د
فقدان ماموعه دادههای ج ام و هماهن گ ،تع اریل متف اوت از  FDIو تف اوت در روشه ای
اقتصادسنای هست.
مطالعات خارجی
9

چانگ و کا درون ( )2000اثر کیفیت نهادی را روی فقر در ط ول دورۀ  1960ت ا 1990
بررسی کردند .نتایج مطا عۀ آنها حاکی از آن است که کارآمدی نهادی موجب کاهش س ط
شیوع و شدت فقر میشود .شاخص توسعه نه ادی در اینا ا تح ت عن وان ش اخص خط ر س لب
ما کیت و کیفیت بروکراسی در نظر گرفته شده است.
آ ف ارو )2003( 10چگ ونگی ت مثیر  FDIرا روی رش د در بخشه ای ل نعت ،خ دمات و
بخشهای اللی با استفاده از دادهه ای ب ین کش وری در فال لۀ س الهای  1999-1981بررس ی
ک رد .یافت ههای او نش ان میده د ک ه  FDIی ک ت مثیر دوپهل و ب ر روی رش د دارد ،اث ر آن در
بخشهای اللی منفی ،در تو یدی مثبت و در خدمات نامعلوم است.
ک ارکویو و وین )2005( 11ارتب اط می ان  FDIو رش د اقتص ادی را ب رای  72کش ور
موردمطا عه قرار دادهان د ،نت ایج مطا ع ۀ آنه ا ای ن ادع ا را ک ه  FDIرش د اقتص ادی را تس ری
میکند ،تمیید نمیکند .این یافتهها در تماد با دو مقا ه اول ذکرشده است.
چاودری و ماوروتس  )2006(12از آزمون یاموتا ب رای تعی ین ارتب اط علی ت می ان  FDIو
رشد اقتصادی سه کشور عمده از حاظ جذ ( FDIشیلی ،ما زی و تایلند) در فال لۀ س الهای
 1969تا  2000استفاده کردهاند .یافتههای این مطا عه نشان میدهد که در شیلی  FDIعلت رش د
 GDPاست و نه برعکس ،در ما زی و تایلند شواهد قوی نشان میدهند ک ه علی ت دوطرف ه ب ین
رشد تو ید ناخا ص داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود دارد.
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هانسن و راند  )2006(13ارتباط میان  FDIو رشد اقتصادی را در  31کشور توس عهیافته در
فاللۀ سالهای  2000-1970بررسی کردهاند .آنها از مدل خود رگرسیونی ب رداری دو متغی ره
ب رای ن رخ  FDIو  GDPاس تفاده کردهان د و ی ک علی ت ق وی می ان  FDIو  GDPرا حت ی در
درازمدت یافتهاند.
آپرجیس و دیگران )2008( 14ت مثیر  FDIرا روی رش د اقتص ادی ب ا اس تفاده از دادهه ای
پانلی در بین  27کشور در حال گذار اروپائی در فاللۀ س الهای  1991ت ا  2004م ورد بررس ی
قرار دادهاند .نتایج آنها نشان میدهد که  FDIحداقا در کشورهای در حالگذار با درآمد ب اال
و برنامههای خصولیسازی ،یک رابطۀ مثبت و مشخص با رشد اقتصادی دارد.
ریورا و دیگران ( )2009به بررسی اثر نهادها بر فقر میپردازند ،هدف ال لی مقا ۀ آنه ا
برجسته کردن اهمیت حیاتی نهادهای خو بر سطوح فق ر هس ت .نت ایج تارب ی مطا ع ۀ آنه ا
نشان میدهد که کیفیت نه ادی اث ر مثب ت و ق وی روی ک اهش فق ر دارد و اینگون ه اس تدالل
میکنند که رشد درآمد برای کاهش فقر الزم است و ی کافی نیست.
گوهو و سوماره )2011( 16اثر  FDIرا روی کاهش فق ر در ب ین کش ورهای آفریق ایی ب ه
لورت منطقهای بررسی میکنند .این مطا عه در فاللۀ زمانی  1990تا  2007در بین پ نج منطق ه
از قاره آفریقا با استفاده از جریان خا ص  FDIسرانه و شاخص ( HDIب هعنوان ش اخص ک اهش
فقر و بهبود رفاه) مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج مطا عۀ آنه ا ح اکی از ی ک رابط ۀ مثب ت و
قوی میان  FDIو کاهش فقر در آفریقا است و همچنین نشان میدهد که ت مثیر  FDIب ر کش ور-
های فقیر بیشتر از کشورهای ثروتمند هست.
مطالعات داخلی

حسینی و موالیی ( )1385در مطا عۀ خود به بررس ی اث ر س رمایهگذاری مس تقیم خ ارجی
) (FDIروی رشد اقتصادی با استفاده از دادههای سری زم انی ب رای  1357-1381در قا ب س ه
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ا گوی اقتصادس نای میپردازن د .در ا گ وی اول متغیره ای س رمایهگ ذاری مس تقیم خ ارجی،
سرمایهگذاری داخلی ،سرمایه انسانی و درلد باز ب ودن اقتص اد ،در ا گ وی دوم ب ه ترتی ب اث ر
توأم سرمایهگذاری مستقیم خارجی با سرمایهگذاری داخلی ،سرمایه انسانی و تا ارت خ ارجی
و در ا گوی سوم اثر تورم ،ما یات و مخارا دو ت بهعنوان شاخصهایی از ساختار اقتص ادی را
بررسی کردهاند .نتایج مطا عۀ آنها نشان میدهد که سرمایهگذاری مس تقیم خ ارجی اث ر مثبت ی
روی رشد اقتصادی دارد و همچنین سرمایه انس انی اث ر آن را تقوی ت میکن د .از س وی دیگ ر،
افزایش نرخ تورم ،ما یات و مخارا دو تی بر رشد اقتصادی در ایران آثار منفی دارند.
آذربایاانی و دیگران ( )1388در مطا ع ۀ خ ود ب ه بررس ی ت مثیر س رمایهگذاری مس تقیم
خارجی و تاارت بر رشد اقتصادی کشور ایران میپردازند .مقا ه از یک تاب تو ید کا تعم یم-
یافته ) (APFمدل رشد استفاده میکند و روش هم جمعی ،رویکرد  ARDLبرای بررسی وجود
رابطۀ بلندمدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و نیز ضرایب مربوط به مدلهای بلندمدت و
تصحی خطا در رابطه با رش د اقتص ادی ب رای دورۀ  1353ت ا  1384ب رآورد گردیدهان د .نت ایج
نشاندهندۀ آن بوده است که متغیر سرمایهگذاری مستقیم خ ارجی تنه ا در کوتاهم دت ب ر روی
رشد اثرگذار است که این اثر ،منفی است .همچنین متغیر تاارت ،هم در کوتاهم دت و ه م در
بلندمدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتص ادی ای ران داش ته اس ت .متغیره ای س رمایه و
نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رش د اقتص ادی کوتاهم دت و بلندم دت ای ران ب ه ش مار
میآیند.
مهدوی و دیگران ( )1389در مطا ع ۀ خودت مثیر ب ازار م ا ی را در تمثیرگ ذاری س رمایه-
گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی کردهاند .در این مطا عه با اس تفاده از دادهه ای
تلفیقی  57کشور طی سالهای  1990تا  2005نشان میدهن د ک ه در کش ورهای توس عهیافته ب ه
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حاظ بازار ما ی تمثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است و ی
در کشورهای کمتر توسعهیافته معنادار نیست.
روششناسی تحقیق

در این مطا عه اثرات سرمایهگذاری مستقیم خ ارجی ( )FDIو کیفی ت نه ادی ب ر ک اهش
فقر در کشورهای حوزۀ من ا ط ی س الهای  2000ت ا  2009م ورد بررس ی ق رار میگی رد .م دل
مورداستفاده در این مطا عه بر اساس مبانی نظری و مطا ع ۀ گوه و و س وماره ( )2011بهل ورت
زیر تصری شده است:
𝐻𝐷𝐼 = 𝛼 + 𝛽1 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐾𝑎𝑓𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝐿it + β4 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡it + 𝜀it

بهطوریکه:
 :HDIitشاخص توسعۀ انسانی در کشور  iام در زمان t
𝑡𝑖𝐼𝐷𝐹 :سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور  iام در زمان t
𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑓𝑎𝐾 :شاخص کیفیت نهادی در کشور  iام در زمان t
: 𝐶𝐿itشاخص آزادی مدنی در کشور  iام در زمان t

 :𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡itاعتبارات داخلی تخصیصیافته به بخش خصولی.
برای تخمین مدل مذکور از روشدادههای پانلی با اثرات تصادفی 16استفادهشده است.
شاخصهای فقر معیارهایی برایاندازهگیری ج ام از رف اه ی ک کش ور هس تند؛ و معم والً
برای تعیین حداقا استاندارد موردنی از ی ک زن دگی مناس ب ب ه ک ار میرون د .ازآنااک ه ای ن
شاخصها بهلورت ساالنه برای همۀ کشورها ثبت نشدهاند و همچن ین ب ا توج ه ب ه اینک ه ای ن
مطا عه بهلورت بین کشوری است ،نمیتوان از یک خ

فق ر مش ترک در ب ین ای ن کش ورها

استفاده کرد .شایانذکر است با وجود خ فقری که بانک جه انی ب ا مق دار ی ک دالر در روز
برای هر فرد تعیین کرده است نمیتوان فقر را بهطور کارآمد در بین کشورها بررسی کرد .چون
در چندین مطا عه ازجمله مطا عۀ گوه و و س وماره و همچن ین ری ورا از ش اخص  HDIب هعنوان
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شاخص فقر استفادهشده است ،بنابراین در مطا عۀحاضر نیز از ش اخص  HDIب ه عن وان ش اخص
س ه جنب ۀ اساس ی توس عۀ

فقر استفاده میکنیم HDI .شاخص مرکبی اس ت ک ه ب هطور متوس

انسانی (بهداشت ،دانش و استاندارد زندگی) را شاما میشود .بهداشت و درمان با معیار امید ب ه
زندگی در زمان تو د ،دانش بهوسیله ترکیبی از نرخ باسوادی بزرگس االن ،ابت دائی و متوس طه و
نرخ ثبتنام ناخا ص اندازهگیری میشود و استاندارد زندگی بهوسیلۀ  GDPس رانه ان دازهگیری
میشود .شاخص  HDIاز گزارش توسعۀ انسانی  UNDPاخذش ده اس ت FDI .بهوس یلۀ جری ان
خا ص سرمایهگذاری مستقیم خارجی که شاما ماموع حقوق ل احبان س هام ،س رمایهگذاری
ما دد درآم د ،س رمایه بلندم دت و کوتاهم دت ک ه در ت راز پرداخته ا نش ان داده میش ود،
قابااندازهگیری است FDI .شاما سه متغیر میشود.1:سرمایهگذاری مستقیم خارجی س رانه ک ه
از نس بت س رمایهگذاری مس تقیم خ ارجی ب ر ک ا جمعی ت کش ور حال ا میش ود .2نس بت
سرمایهگذاری خارجی به تو ید ناخ ا ص داخل ی ( .3 )GDPنس بت س رمایهگذاری خ ارجی ب ه
تشکیا سرمایۀ ناخا ص .در این مطا عه از مورد اول اس تفاده میش ود .دادهه ای مرب وط ب ه ای ن
شاخص ازپایگاه دادهای بانک جهانی17بهلورت آنالین اخذشده است.
 Kufmanشاخص مربوط به کیفیت نهادی اس ت ک ه توس

ک افمن و همک ارانش ب رای

سالهای متعدد محاسبه و منتشر میشود .این شاخص شاما موارد زیر است:
ا ل) حق اظهارنظر و پاسخگویی :18این شاخص آزادیهای حقوقی ،مدنی و سیاس ی را ان دازه
میگیرد .مثالً «میزان سهیم بودن مردم در انتخا دو ت».
) ثبات سیاسی :19میتوان میزان وق وع انق ال و کودتاه ای اتف اق افت اده در ی ک کش ور را
بهعنوان عاملی برای نشان دادن ثبات یا عدم ثبات سیاسی استفاده کرد.
ا) اثربخشی دو ت :20توانایی دو ت در تنظیم و اجرای سیاستهای درست را نشان میدهد.
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د) قانونمندی :21میزان توانمندی دو ت را در اجرای قوانین و حمای ت از حق وق ما کی ت نش ان
میدهد.
ه) کنترل فساد :22به کار بردن مناف ملی برای نف شخصی را اندازهگیری میکند( .نویده محم د
و.)1388 ،
در این مطا عه شاخص انتخابی برای متغیر کیفیت نهادی شاخص قانونمندی است .ای ن ش اخص
از 23WGI2009اخذ شده است.
متغیرهای کنترل مورداستفاده به شرح زیر است:
 .1شاخص توسعۀ بازار ما ی
 نسبت کا اعتبار تخصیصیافته به بخش خصولی به .GDP نسبت سرمایه تخصیصیافته به بازار سهام به .GDP .2متغیرهای ریسک سیاستی
 رتبۀ حقوق سیاسی که میزان آزادیهای سیاسی را اندازهگیری میکند. آزادیهای مدنی که وسعت آزادیهای مدنی را اندازهگیری میکند.در این مطا عه نسبت کا اعتب ار تخص یصیافته ب ه بخ ش خصول ی ب ه )Credit( ،GDP
ب هعنوان ش اخص توس عۀ ب ازار م ا ی و آزادیه ای م دنی ،(CL)24ب هعنوان متغیره ای ریس ک
سیاستی استفاده شده است که در ذیا بهطور خالله به هرکدام از آنهامیپردازیم:
متغیرهای آزادی مدنی )(CLکشورها را از ح اظ برخ ورداری از آزادی م دنی رتبهبن دی
میکند .این شاخص توس خانۀ آزادی25برآورد میشود .رتبهبندی این ش اخص از یکت ا هف ت
هست ،بهطوریکه کشور با آزادی کاما دارایرتبۀ یک و کش ور ب ا ح داقا آزادی دارای رتب ۀ
هفت هست .این شاخص نیز از خانۀ آزادی اخذ شده است.
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اعتب ارات اختص اصیافته ب ه بخ ش خصول ی ( )Creditمی زان اعتب ارات تخص یصیافته
توس دو ت به بخش خصولی است .این شاخص از  World Bank Groupاخذشده است.
نمونۀ مورد بررسی شاما دادههای دهسا ه در فاللۀ سالهای  2000تا  2009برای کشور-
های حوزۀ منا 26هست .از نرمافزار  STATA11برای تخمین استفادهشده است.
روش تخمین دردادههای تابلویی

قبا از ورود به بحث تخمین و تازیهوتحلیا مدل ،الزم است در ابتدا این مس ئله ک ه چ را
مطا عۀ حاضر به لورت دادههای تابلویی مورد بررسی قرار میگیرد ،روش ن گ ردد .ب ه عب ارت
دیگر ،آیا کشورهای مورد بررسی همگن هستند یا خیر؟ درل ورتیکه کش ورها همگ ن باش ند
میتوان از روش حداقا مربعات تعمیمیافته استفاده کرد و در غیر این ل ورت ،روش دادهه ای
پانلی بهلورت اثرات ثابت یا اثرات تصادفی به کار گرفته خواهد ش د .ب هعبارت دیگ ر قب ا از
هرگونه تخمین الزم است با استفاده از آمارۀ آزمون Fهمگنی کشورها مورد بررسی قرار گی رد؛
ذا از حاظ آزمون آماری خواهیم داشت:
مدل مقید𝑌𝑖 = 𝑍𝑖 δ + 𝑈𝑖 ..
مدل غیرمقید𝑌𝑖 = 𝑍𝑖 𝛿𝑖 + 𝑈𝑖 ..
𝑁 𝑖 = 1, 2, … ,

آمارۀ آزمون جهت آزمون فرضیه بهلورت زیر است:
2
(𝑅𝑈𝑅−
)𝑅𝑅2 /(𝑁 − 1
𝑇𝑁(2 )/
𝑅𝑈𝑅 (1 −
)𝐾 − 𝑁 −
که در آن N ،تعداد واحدهای مقطعی K ،تعداد متغیرهای توض یحی T ،تع داد مش اهدات

= )𝐾 𝐹 (𝑁 − 1, 𝑁𝑇 − 𝑁 −

در طول زمان است .رد فرض یۀ ل فر بی انگر اس تفاده از روش اث رات ثاب ت ی ا تص ادفی هس ت
).(Greene, 2002, 289
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روش دادههای تابلویی مشتما بر سه نوع تخمین شاما تخمین بین گروهی ،27تخمینه ای
درونگروهی(28اثرات ثاب ت) و تخمینه ای اث رات تص ادفی 29اس ت .در تخم ین ب ین گروه ی
رگرسیون روی میانگینهاست و معموالً برای تخمین ضرایب بلندمدت از آن اس تفاده میش ود.
در تخمینهای درونگروهی بعد زمان در نظر گرفته نمیشود و تنها اثراتی که مختص ه ر ی ک
از واحدهاست بهعنوان اثرات انفرادی منظور میگ ردد .در تخمینه ای اث رات تص ادفی ف ر
میشود که ع ر

از مب دأ ) (αiدارای توزی مش ترکی ب ا می انگین  αو واری انس  aσ²هس ت و

برخالف روش قبلی ،با متغیرهای توضیحی مدل نا همبستهاند .در ای ن روش عام ا زم ان منظ ور
میشود و اثرات انفرادی واحدها در طول زم ان ب هطور جداگان ه ب هعنوان متغیره ای توض یحی
وارد مدل میگردند (.)Egger 2000
همچنین برای تصمیمگیری در مورد به کار بردن اثرات ثابت یا اثرات تصادفی باید توج ه
داشت که روش اثرات ثابت معموالً هنگامی کارایی دارد که کا جامعۀ آم اری در نظ ر گرفت ه
شود ،درلورتیکه اگر از بین جامعۀ بزرگی ،نمونههایی بهلورت تصادفی انتخا ش ود ،روش
اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود.
برای آزمون وجود اثرات تصادفی از آماره بروش -پاگان استفاده میش ود ک ه بهل ورت
زیر تعریل میشود:
2

𝑇
2
𝑁∑
𝑇𝑁
) 𝑡𝑖𝑒 𝑖=1(∑𝑡=1
= 𝑀𝐿
𝑁 [.
] − 1 ~ χ2
2(𝑇 − 1) ∑𝑖=1 ∑𝑇𝑡=1 𝑒𝑖𝑡 2
فرضیۀ لفر این آزمون 𝐻0 : 𝜎𝑈 2 = 0هستبهعبارتدیگرفرضیۀ لفر به این معنی است که

اثرات تصادفی وجود ندارد برای این آزمون از آم ارۀ LMک ه دارای توزی ک ای دو ب ا درج ۀ
آزادی یک هست استفاده میشود (محمد زاده و دیگران.)1389،

 /20بررسی رابطۀ سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی روی فقر

تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق

قبا از تخمین مدل باید همگن یا ناهمگن بودن مقاط مورد بررسی قرار گیرد .با توجه ب ه
نتایج جدول شمارۀ  ،1فرضیۀ لفر مبنی بر همگن بودن مقاط رد میشود؛ بنابراین باید از روش
دادههای پانلی استفاده شود
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمون F
ارزش احتمال

مقداره آمارۀ آزمون

آمارۀ به کار گرفتهشده

Prob>F=0.000

F (12,107) =164.95

آمارۀ F

ممخذ :یافتههای تحقیق

در قدم بعدی ثابت یا تصادفی بودن مدل را تست میکنیم که نت ایج در ج دول ش مارۀ 2
ارائه شده است.
جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون بروش پاگان

ارزش احتمال

مقداره آمارۀ آزمون

آمارۀ به کار گرفتهشده

Prob>chi2 =0.000

Chi2=354.28

آماره به روش پاگان

ممخذ :یافتههای تحقیق.

نتایج آزمون نشان میدهد فرضیۀ لفر مبنی برعدم وجود ناهمسانی در دادهها رد میش ود
پس از روش  GLSبرای تخمین مدل استفاده میکنیم .در ادامه به تخمین مدل با در نظر گ رفتن
اثرات تصادفی پرداخته میشود که نتایج بهدستآمده در جدول شمارۀ  3ارائهشده است.
جدول شمارۀ  .3نتایج حاصل از تخمین با استفاده از روش تصادفی.

متغیر

ضرایب

آمارۀz

Prob<Z

Cons

0/64

18/70

0/000

𝑡𝑖𝐼𝐷𝐹

5/09-e06

1/77

0/066

𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑓𝑎𝐾

0/028

2/20

0/028

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡it

0/001

4/54

0/000

𝐶𝐿it

-0/007

-1/66

0/098

𝑅2 = .51 𝑛𝑜. 𝑜𝑏𝑠 = 124
ممخذ :یافتههای تحقیق.
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بررسی استحکام نتایج

برای بررسی استحکام نتایج تحقیق روشهای مختلفی وجود دارد که ازجمله متداولترین
آنها میتوان به ح ذف ی ا اض افه نم ودن متغیره ای توض یحی (کنت رل) ،اس تفاده از معیاره ای
جایگزین برای متغیرهای توضیحی و تغییر دوره مورد بررسی اشاره نم ود .در ای ن بخ ش ب رای
اطمینان ازاستحکام نتایج حالاش ده در بخ ش پیش ین ،از ح ذف نم ودن متغیره ای توض یحی
(کنترل) بهلورت زیر استفاده میشود.
جدول شمارۀ  .4بررسی استحکام نتایج تحقیق
مدل 1
متغیر

ضرایب

Cons

0/717

FDIit

6/66e-06

آمارۀ

مدل 2

z
2/15

Prob<Z

ضرایب

0/000

0/599

2/15

0/031

5/79e-06

مدل 3

آمارۀ
z
25/53

آمارۀ z

Prob<Z

0/000

.0/658

29/17

0/000

2

0/045

8/18e-06

2/63

0/009

ضرایب

Kafmanit

0/033

2/39

0/017

0/0314

2/43

0/015

0/037

2/61

0/009

Creditit

-

-

-

0/001

5/03

0/000

-

-

-

CLit

-0/012

-2/66

0/008

-

-

-

-

-

-

R2=0.52 no.obs 125

R2=0.54 no.obs 124

R2=0.64 no.obs 125

ممخذ :یافتههای تحقیق.

همانطور که در بخش مدل اشاره شد ،م دل پای ۀ تحقی ق ش اما دو متغیرال لی س رمایه-
گذاری مستقیم خارجی سرانه و کیفی ت نه ادی هس ت و دو متغی ر اعتب ارات تخص یصیافته ب ه
بخش خصول ی و آزادی م دنی ب هعنوان متغیره ای کنت رل استفادهش ده اس ت .ب رای بررس ی
استحکام نتایج جدول شمارۀ  ،3ابتدا مدل اول را بدون متغیر اعتب ارات تخص یصیافته ب ه بخ ش
خصولی تخمین میزنیم .مشاهده میکنیم که کلیه ضرایب معنادار و جهت عالم ت متغیره ای
اللی تغییر نکرده است .در مدل دوم ه م ب ا وج ود ح ذف متغی ر آزادیه ای م دنی و در نظ ر
گرفتن اعتبارات تخصیصیافته به بخ ش خصول ی ،جه ت نت ایج و معن اداری متغیره ا تغیی ری
نمیکند؛ و درنهایت مدل را بدون در نظر گ رفتن متغیره ای کنت رل تخم ین م یزنیم ،جهته ا
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بدون تغییر و معناداری ضرایب همچنان به قوت خود باقی است ،ازاینرو استحکام نتایج تارب ی
تحقیق حالا میشود.
با توجه به نتایج جدول شمارۀ  ،3اثر مثبتی روی کاهش فقر دارد که ای ن نتیا ه همس و ب ا
نتایج گوهو و سوماره ( )2011است .در تبیین این پدیده میتوان گفت که جذ سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در بخشهایی که بیشتر تو یدی هستند از طری ق پیش رفت فن اوری باع ث ایا اد
اشتغال و توسعۀ مهارت شده است .این موضوع به نوبۀ خود موجب کاهش فقر و بهب ود رف اه در
یک کشور میشود.
همچنین ،نتایج مطا عه نشان میدهد داش تن کیفی ت نه ادی ب اال و اف زایش قانونمن دی در
یک کشور باعث کاهش فقر و بهبود رف اه میش ود .ای ن نتیا ه همس و ب ا نت ایج ری ورا ()2009
هست .در تبیین این پدیده میتوان گفت که هرچه ثب ات سیاس ی در ی ک کش ور ب اال باش د ب ه
علت افزایش امنیت ،سرمایهگذاری بخش خصولی در آن کشور اف زایش یافت ه و ای ن موج ب
افزایش سط درآمد متوس جامعه میشود.
متغیرهای آزادی م دنی و اعتب ار تخص یصیافته ب ه بخ ش خصول ی اث رات مثبت ی روی
ک اهش فق ر دارن د (ا بت ه مت ذکر میش ویم ک ه ش اخص آزادی م دنی بهل ورت معک وس
تعریلشده است بهطوریکه درجۀ باالتر را به کشورهایی اختصاص میده د ک ه آزادی م دنی
در آنها کمتر است) .اثر کاهش ی آزادی م دنی ب ر روی فق ر همس و ب ا نت ایج فن گ ( )1997و
مارتین ی ست ( )1959هست .در تبیین این پدیده میتوان گفت که موکراس ی بهطورغیرمس تقیم
از طریق تمثیر بر ثبات سیاسی ب ر رش د اقتص ادی تمثیرگذاش ته و موج ب اف زایش رف اه در ی ک
جامعه میشود .همچنین نتایج نشان میدهد که هرچه می زان اعتب ارات تخص یصیافته ب ه بخ ش
خصولی بیشتر باشد تمثیر مثبتی بر روی کاهش فقر دارد؛ و آن را میت وان از ای ن جنب ه توجی ه
کرد که افزایش اعتبارات تخصیصیافته به بخش خصولی موجب افزایش توان س رمایهگذاری
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این بخش در بخشهای تو یدی میشود و این نیز موجب اف زایش درآم د متوس

جامع ه و در

نهایت کاهش فقر در جامعه میشود.
خالصه و نتیجهگیری

در اکثر کشورهای درحالتوسعه فقر هنوز یک معم ا ب زر

ب ه ش مارمیرود .برنام ه-

ریزی لحی و تالشهای همگانی الزم است ت ا فق ر ریش هکن ش ود .کش ورها ب رای ای ن ک ار
نیازمند سرمایۀ الزم برای ایااد اشتغال و همچنین آموزش نیروی کار (بهمنظور اف زایش ک ارایی
در تو ید و خودکفایی و بهبود سرمایه انسانی) و سرمایهگذاری در بخشهای تو ید و آم وزش و
پرورش و بهبود بهداشت میباشند .در اغلب این کشورها توانایی سرمایهگذاری کم اس ت ،ذا
نیاز مبرم به جذ سرمایه خارجی وجود دارد.
در این مطا عه به بررسی اثر سرمایهگذاریمستقیم خارجی و کیفیت نهادی بر کاهش فق ر
پرداختیم .کشورهای مورد بررسی شاما  21کشور ح وزۀ من ا در فال لۀ زم انی  2000ت ا 2009
میباشند .از روش دادههای پانلی تصادفی برای تخمین مدل استفاده شد .علت ب هکارگیری ای ن
روش از بین بردن ناهمسانی واریانس در مدل است .به علت نبود شاخص ب ین کش وری مناس ب
ب رای فق ر از ش اخص ج ایگزین توس عۀ انس انیبهعنوان ش اخص ک اهش فق ر اس تفاده نم وده و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بهلورت س رانه در نظ ر گرفت هایم .یافت ههای تارب ی تحقی ق
حاکی از آن است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،کیفیت نهادی مناس ب و اف زایش ق انون-
مندی اثر مثبت و معناداری روی کاهش فقر دارد .در کنار این متغیرها متغیرهای آزادی م دنی و
اعتبارات تخصیصیافته به بخش خصولی نیز اثر مثبت و معناداری در کاهش فقر دارند .ج ذ
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهویژه در بخشه ای تو ی دی موج ب اش تغال و اف زایش س ط
درآمد متوس میشود .اگر ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد ب ر می زان س رمایه -گ ذاری
خارجی و داخلی افزوده میشود ک ه آن نی ز بهنوب ۀ خ ود باع ث ک اهش فقرمیش ود .ازای نرو
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تولیۀ مهم سیاستی تحقیق برای کشورهای مورد مطا عه از جمله کشورمان این اس ت ک ه ب رای
کاهش فقر عالوه بر تالش برای جذ سرمایهگذاری خارجی بایستی به عاما کیفی ت س ازمانی
مناسب هم توجه کرد ،این عاما در کنار سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند در کاهش فقر
مؤثر باشد.
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