
 
 علمی تجارت الکترونیکی ایرانانجمن                                 مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  ةدانشکد

 توسعه و سرمایه ةمجل

 1 ةشمار، چهارم ةدور

 7، پیاپی 1390بهار و تابستان 

 26تا  7صص. 

 

 قرخارجی و کیفیت نهادی روی ف میمستق یگذارهیسرما رابطۀبررسی 
 

 اسد زادهاحمد دکتر

 زینب حیدری داد

 زینب جامه شورانی

 چکیده
 باطل فقر چرخۀ اری از کشورها دریگرفتار آمدن بس یاصل ز علله یکی ایسرما کمبود

است اما در کنار آن وجود یا عدد  وجدود کیتیدت نیدادی  شده شناخته نیافتگیتوسعهو 

ثدر است. در مقاله حاضر به بررسی ا گذارثیرتأمناسب در این کشورها بر میزان شدت فقر 

 فن )قانونمندی( بر کاهش فقر با استتاده از یخارجی و کیتیت نیاد میمستق یگذارهیسرما

 2009تدا  2000 هایسدا طدی  حدوز  مندا پانل تصادفی میدان کشدورهای سنجیاقتصاد

ص کاهش فقر شاخ عنوانبه HDI، توسعۀ انسانیاز شاخص  حاضر مطالعۀ. در پردازیممی

 خارجی و میمستق یگذارهیسرماکه  دهدمیاین مطالعه نشان  هاییافته است. شده استتاده

 کیتیت نیادی مناسب اثر مثبت و مشخصی روی کاهش فقر و افزایش رفاه دارند.

                                                 
ایران. ز،دانشگاه تبریز،تبری ،یار اقتصاددانش 

،ایران. کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش توسعۀ اقتصادی، دانشگاه تبریز،تبریز 

،ایران. کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز،تبریز 

 (Email: assadzadeh@gmail.comاحمد اسدزاده ) نویسندۀ مسئول:

 5/11/94 تاریخ پذیرش:  4/3/94 تاریخ دریافت:



 مستقیم خارجی و کیفیت نهادی روی فقر یگذارهیسرما ۀبررسی رابط /8

 

توسدعۀ خارجی، کیتیت نیادی، پانل تصادفی، شاخص  میمستق یگذارهیسرمافقر،  :یدیکلی هاواژه

 .انسانی

 JEL:.P45,I30,O17یبندبقهط

 مقدمه

 ه ای حال ا از جن گ دررانییبازس ازی و برایش بعد از جنگ جهانی دوم و پس از تال

کن کردن فق ر در ریشه یبر رواز طریق بانک جهانی  یافتهتوسعهکشورهای  1950و  1940 ۀده

هش فق ر ک ا یه ای روشیو شناس ا یابیش هیر چنینهممتمرکز شدند.  توسعهدرحالکشورهای 

ا و گذاران قرار گرفت که ب ه دنب ال کش ل عل محققان و سیاست توجهمورد یاگسترده طوربه

کن د: فق ر یتعری ل م گونهنیافقر بودند. بانک جهانی فقر را  یکنشهیر برایممکن  یهاحاراه

سترس ی به معنی گرسنگی، نداشتن سرپناه، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی، ع دم د

م و خیل ی نزدی ک، ع دم دسترس ی ب ه آ  س ا  ایدر آیندهامکانات آموزشی، نداشتن شغا به 

 .(2009 1فقدان آزادی است )ریورا و دیگران

 وزی  تدر دنیای امروز مشکالتی از قبیا بیکاری، رشد جمعی ت، رک ود اقتص ادی، فق ر و 

 -و کش ور2یافتهتوس عه کش ورهای کمت ر ویژهبهبسیاری از کشورها  ریگ بانیگرناعادالنه درآمد

تص ادی لنعتی، دستیابی به ثبات اق یهاطرح اجرای یطیشرا. در چنین هست توسعهدرحال یها

 کارگیریب هش غلی بیش تر از طری ق  یهانیازمن د ایا اد فرل ت یرقابت جه انلحنۀ و ورود به 

ه ا ی تنارتهای مختلل اقتصادی است. به عبتیها و فعا در بخش گذاریسرمایهفناوری مدرن و 

یازمن د این است ک ه ل نعتی ش دن ن نکتۀ مهماما ؛ است شدن یلنعتراه ناات از این مشکالت 

 ت ممین یراحتب ه توس عهدرحالدر کش ورهای  مس ئلهو ارز خ ارجی اس ت و ای ن  سرمایۀ ک افی

 (.1384به نقا از مناف نژاد  1372شود )نفری، ینم
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فق ر و  اری از کشورها در چرخۀ باط ایبسگرفتار آمدن  یه یکی از علا اللیکمبود سرما

بند، یا یدسترس یما نتوانند به گونۀ مناسب به مناب  هادو ت اگراست.  شدهشناخته نیافتگیتوسعه

ه، )جف ر خواه د ش د روروب ه یرش د و توس عه ب ا دش وار یدرراستا هاآن یهای اقتصادتیفعا 

ش ورهای کدر اکث ر  تقریب اًمل ی اس ت ام ا  اندازپس گذاریسرمایه تممینن منب  یترمهم (.1390

 وهای الزم باش د گذاریس رمایهملی در سطحی نیس ت ک ه جوابگ وی  اندازپس، توسعهدرحال

 یب راما ی  . این کشورها به علت کمبود مناب اناامدنمیم لورت گیرد به تشکیا سرمایه اگر ه

های اقتص ادی و تیدر فعا  خارجی و مشارکت خارجیان گذاریسرمایهبه جذ   گذاریسرمایه

 رف تن از اند که بهترین راهکار چیره شدن بر مشکا کمبود س رمایه و بی رونلنعتی روی آورده

 (.1379)رحمانی، . هست نیافتگیتوسعهو  چرخۀ فقر

 میمس تق یگذارهیسرماتعاریل متعددی وجود دارد. 3خارجی میمستق یگذارهیسرما برای

ای اس  ت ک  ه متم  من مناس  بات بلندم  دت و هیارت از س  رماعب   4آنکت  اد از دی  دگاه یخ  ارج

رون از ی ب یم ی ک کش ور در ش رکتیمق  یقی یا حق وقیت حقیمستمر شخص کنندۀ سودمنعکس

 میمس تق یگذارهیس رماآمریک ا از  یوزارت بازرگ ان لی تعرب ه باش د. بن ا  گذارس رمایهموطن 

ی ک  یرأده درلد سهام یا ح ق  حداقا آمریکایییک فرد یا گروهی از اتباع  گاههرخارجی، 

ی  ک  عنوانب  هدر آن موسس  ه  ه  اآنخ  ارجی را داش  ته باش  ند، ما کی  ت  اقتص  ادی موسس  ۀ

 شود.یخارجی آمریکا تلقی م مستقیم گذاریسرمایه

 ت مثیرشود، جا دارد یروی فقر و روندی که منار به ایااد اشتغال م FDIبا توجه به اثرات 

روی رش د اقتص ادی  FDIاثر  شدهاناامر گیرد. در بیشتر مطا عات قرا بررسیمورد آن روی فقر 

چندانی در داخ ا کش ورمان  مطا عۀاست و ی در مورد ارتباط آن با فقر  قرارگرفته بررسیمورد 

. ب دین پ ردازیممیب ا ک اهش فق ر  FDIرابط ۀ ب ه بررس ی  مقا هاین  لورت نگرفته است. ما در

در داخ ا و خ ارا از کش ور بی ان  ش دهاناامب ر مطا ع ات  منظور، ابتدا مبانی نظ ری و م روری
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 هاییافت هلیوتحلهیتازتابلویی،  یهاتحقیق، روش تخمین در داده شناسیروششود. در ادامه یم

 گردد.یارائه م یریگاهینتاز تحقیق و  یاتحقیق، بررسی استحکام نتایج و در انتها خالله

 ینظری مبان
مالحظ ه  توس عهدرحالدر کش ورهای  FDIوند در تکام ا جهانی دوم دو ر از جنگپس 

ر ای ن ، دهس ت 1990 ۀشود، روند اول از پایان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد در ده یم

ف ت. اف زایش یا یافتهتوسعهدر کشورهای  خصوصبهو سهام در سراسر جهان،  FDI دورۀ جریان

ه ای اقتص ادی. رون د زهیشد تا ب ا انگیه مادار یبا اهداف سیاس عمدتاً FDIدورۀ جریانطی این 

دیگ ر  ودر کشورهایی که من اف  م ا ی، سوبس یدها  FDIبه بعد شروع شد که  1990 ۀدوم از ده

 نمودند متمرکز گردید.یها را ارائه ممشوق

آن  اعیجنب ۀ اجتم .و اقتص ادی دارد جنبۀ اجتم اعیحداقا دو  توسعۀ انسانیبر  FDIتمثیر

. هس ت توس عهدرحاله ای کش ورهای تیش ود ک ه از او ویرف اه م هب ودشاما کاهش فق ر و ب

توس عۀ ایا اد ش غا،  ازجمل ه یاب ه اه داف عم ده دنیدررس توان د یخارجی م گذاریسرمایه

آن  جنب ۀ اقتص ادیمحلی و تحریک پیشرفت تکنو  ویی کم ک کن د. در تش ری   هایمهارت

دار رش د پای  برایممکن است عاما اللی  FDIکه  دهدمیتوان گفت که ادبیات اخیر نشان یم

 سرانه باشد. GDPدر 

ق رار  ت مثیرتح ت  میرمس تقیغخارجی رفاه را از دو مسیر مستقیم و  میمستق یگذارهیسرما

ک ارگران  برایمستقیم رفاه را از طریق ایااد شغا  طوربه تواندیم FDI(. 2005 5ر)سامن دهدمی

بایس تی بیش تر  اادشدهیا یهادی این کانال، تعداد شغاکارآم برایقرار دهد،  تمثیرجدید تحت 

)اخ راا ب ه دنب ال ترکی ب  FDIهای مرب وط ب ه تیفعا  اهیدرنت، رفتهازدست یهااز تعداد شغا

روی رف اه  FDI میرمس تقیغمحلی و غیره( باشد. اثرات  یهابسته شدن شرکت ایو شدن یا ادغام 

انتقال خا ص درآمد مثب ت باش د ای ن احتم ال ، اگر در یک کشور دهدمیدر سطوح کالن رخ 
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کا را افزایش دهد. در این حا  ت رش د اقتص ادی اف زایش  گذاریسرمایه FDIوجود دارد که 

 (.2005نر م)سا هستغیرمستقیم آن با رفاه  ارتباط ۀدهندنشانابد که ییم

زایش اف  ا هیدرنتهای تو ی د و نهیاز طریق کاستن از اختالالت و کاهش هز FDI چنینهم

و از  ده دمی قرار تمثیرمستقیم تحت  طوربهلنعتی را  یهابنگاه کاراییا مللی، بین یریپذرقابت

در سیس تم تا ارت خ ارجی ی ک کش ور، موجب ات  اادشدهیاهای تیطرفی با زدودن محدود

 آورد.یتشویق لادرات بیشتر را فراهم م

دی، عد حاکم ب ر تع امالت اقتص اکیفیت قوا کلیطوربهاز طرف دیگر، کیفیت نهادی که 

 ر عملک ردب تواند از طریق چندین مکانیسم انتقال ب ا قوه یشود، میاجتماعی و سیاسی تعریل م

ارآم دی در می زان فس اد و ناک مح دود ک ردنال داشته باشد. کیفیت نهادی ب ه دنب  تمثیراقتصاد 

 گذاریس رمایهبیش تر نهادهای خو  و با ثبات موج ب تش ویق  کهچرابوروکراسی دو تی است 

، 6ش ود )ن ور یموج ب اف زایش س ط  درآم د متوس   م تی درنهابخش خصول ی ش ده و 

 (.9195 7(.حفظ دموکراسی در ی ک کش ور ب ه ث روت آن وابس ته اس ت )م ارتین  ی س ت1990

 ت مثیرص ادی آن بر ثبات سیاسی بر رش د اقت تمثیرمستقیم از طریق غیر طوربهدموکراسی  چنینهم

 (.1997 8فنگگذارد )یم

خ ارجی ب ر ک اهش فق ر  میمس تق یگذارهیس رمانقش کیفی ت نه ادی و  مطا عۀحاضردر 

ن ق وانی یو اج رافی ت نه ادی از کان ال قانونمن دی یاس ت ک ه ک ب ر آنف ر   .شودیبررسی م

خ ارجی  میمس تق یگذارهیسرماهای جنسیتی، سن، نژاد و یا قومیت و...( و ضی)جلوگیری از تبع

 .اناامدیمبه کاهش فقر  توسعهحالدردر کشورهای  میرمستقیغو  مستقیم طوربه

 پیشینۀ تحقیق

توس  عۀ تعی  ین اث  رات  ب  رایو رش  د اقتص  ادی را  FDI رابط  ۀ می  انمطا ع  ات متع  ددی 

رف اه را  یرش د اقتص ادها این است که اند. فر  مشترک این مطا عهتحلیا کرده FDIاقتصادی
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تحری ک رش د  ب رایع املی  FDIاس ت ک ه  این ۀدهندنشانت بخشد، اما بیشتر تحقیقایبهبود م

و مفهومی مانن د  یشناختروشدر نتایج ناشی از عواما متعدد  اادشدهیا. تفاوت هستاقتصادی 

 یه او تف اوت در روش FDIج ام  و هماهن گ، تع اریل متف اوت از  یهافقدان ماموعه داده

 .هست سنایاقتصاد

 یمطالعات خارج

 9901ت ا  1960 ۀ( اثر کیفیت نهادی را روی فقر در ط ول دور2000) 9چانگ و کا درون

ط  س حاکی از آن است که کارآمدی نهادی موجب کاهش  هامطا عۀ آنبررسی کردند. نتایج 

شود. شاخص توسعه نه ادی در اینا ا تح ت عن وان ش اخص خط ر س لب یشیوع و شدت فقر م

 ما کیت و کیفیت بروکراسی در نظر گرفته شده است.

ل نعت، خ دمات و  یه ارا روی رش د در بخش FDI ت مثیر( چگ ونگی 2003) 10 ف اروآ

ی بررس  1999-1981 هایفال لۀ س الب ین کش وری در  یه االلی با استفاده از داده یهابخش

در  ب  ر روی رش  د دارد، اث  ر آن دوپهل  و ت  مثیرک ی   FDIک  ه  ده  دمیاو نش  ان  هاییافت  هک  رد. 

 مثبت و در خدمات نامعلوم است.اللی منفی، در تو یدی  یهابخش

کش  ور  72 ب  رایو رش  د اقتص  ادی را  FDI( ارتب  اط می  ان 2005) 11ک  ارکویو و    وین

ا تس ری  ررش د اقتص ادی  FDIای ن ادع ا را ک ه  ه امطا ع ۀ آنان د، نت ایج قرار داده موردمطا عه

 است. ذکرشدهاول  دو مقا هها در تماد با افتهیکند. این ینم تمییدکند، یم

و  DIFتعی ین ارتب اط علی ت می ان  ب راییاموتا  آزموناز  (2006)12چاودری و ماوروتس 

 هایلس ا ۀ)شیلی، ما زی و تایلند( در فال ل FDIرشد اقتصادی سه کشور عمده از  حاظ جذ  

علت رش د  FDI یلیدر شکه  دهدمیاین مطا عه نشان  هاییافتهاند. استفاده کرده 2000تا  1969

GDP ب ین  دهند ک ه علی ت دوطرف هیبرعکس، در ما زی و تایلند شواهد قوی نشان م است و نه

 خارجی وجود دارد. میمستق یگذارهیسرمارشد تو ید ناخا ص داخلی و 
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در  یافتهتوس عهکشور  31و رشد اقتصادی را در  FDIارتباط میان  (2006)13هانسن و راند 

تغی ره م از مدل خود رگرسیونی ب رداری دو هاآناند. بررسی کرده 2000-1970 هایفاللۀ سال

را حت  ی در  GDPو  FDIان د و ی  ک علی  ت ق وی می  ان اس  تفاده کرده GDPو  FDIن  رخ  ب رای

 اند.افتهیدرازمدت 

 یه اهرا روی رش د اقتص ادی ب ا اس تفاده از داد FDI ت مثیر( 2008) 14آپرجیس و دیگران

 بررس ی م ورد 2004ت ا  1991 هایلۀ س الفالکشور در حال گذار اروپائی در  27در بین  یپانل

ب اال  درآمدگذار با حداقا در کشورهای در حال FDIکه  دهدمینشان  هاآناند. نتایج قرار داده

 و مشخص با رشد اقتصادی دارد. رابطۀ مثبتک ی، یسازیخصول یهاو برنامه

 ه اا  ۀ آنمقال لی  پردازند، هدفی( به بررسی اثر نهادها بر فقر م2009ریورا و دیگران )

 ه امطا ع ۀ آن. نت ایج تارب ی هس تبرجسته کردن اهمیت حیاتی نهادهای خو  بر سطوح فق ر 

اس تدالل  گون هنیاکه کیفیت نه ادی اث ر مثب ت و ق وی روی ک اهش فق ر دارد و  دهدمینشان 

 کاهش فقر الزم است و ی کافی نیست. برایکنند که رشد درآمد یم

 هب  ییآفریق ارا روی کاهش فق ر در ب ین کش ورهای  FDIاثر  (2011) 16گوهو و سوماره

نج منطق ه پ در بین  2007تا  1990 فاللۀ زمانیکنند. این مطا عه در یبررسی م یامنطقه لورت

ش اخص ک اهش  عنوانب ه) HDIسرانه و شاخص  FDIبا استفاده از جریان خا ص  آفریقااز قاره 

و  ط ۀ مثب ترابح اکی از ی ک  ه امطا عۀ آنگیرد. نتایج یقرار م بررسیمورد فقر و بهبود رفاه( 

 -ش ورب ر ک FDI ت مثیرکه  دهدمینشان  چنینهماست و  آفریقافقر در  و کاهش FDIقوی میان 

 .هستهای فقیر بیشتر از کشورهای ثروتمند 

 مطالعات داخلی

 یجخ ار میمس تق یگذارهیس رمااث ر  یبه بررس  خود ۀدر مطا ع( 1385حسینی و موالیی )

(FDI) در قا  ب س ه  1357-1381 ب رای یزم ان یسر یهابا استفاده از داده یرشد اقتصاد یرو
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، یم خ ارجیمس تق یگ ذارهیس رما یره ایاول متغ یا گ وپردازن د. در یم س نایاقتصاد یا گو

ب اث ر ی دوم ب ه ترت یاقتص اد، در ا گ و باز ب ودنو درلد  یه انسانی، سرمایداخل گذاریسرمایه

 یو تا ارت خ ارج یه انسانی، سرمایداخل گذاریسرمایهبا  یخارج مستقیم گذارییهسرما توأم

را  یاز ساختار اقتص اد ییهاشاخص عنوانبهات و مخارا دو ت یسوم اثر تورم، ما  یو در ا گو

اث ر مثبت ی  یخ ارج میمس تق یگذارهیسرماکه  دهدمینشان  هامطا عۀ آنج یاند. نتاکرده یبررس

گ ر، ید یکن د. از س ویت می اث ر آن را تقو یه انس انیسرما چنینهمدارد و  یصادرشد اقت یرو

 دارند. یران آثار منفیدر ا یبر رشد اقتصاد یات و مخارا دو تیش نرخ تورم، ما یافزا

 میمس تق یگذارهیس رما ت مثیر یب ه بررس  مطا ع ۀ خ ود( در 1388آذربایاانی و دیگران )

 -میتعم  اک دیتو ک تاب  ی. مقا ه از پردازندیمران یشور اک یو تاارت بر رشد اقتصاد یخارج

 وجود یبررس برای ARDLکرد ی، رویهم جمعکند و روش یمدل رشد استفاده م (APF) افتهی

 بلندمدت و یهامربوط به مدل ضرایباست و نیز  شده گرفتهرها به کار ین متغیب رابطۀ بلندمدت

 جیان د. نت ادهیب رآورد گرد 1384ت ا  1353 ۀدور رایب  ی  خطا در رابطه با رش د اقتص ادیتصح

 یب ر رو م دتکوتاهتنه ا در  یخ ارج میمستق یگذارهیسرمار یآن بوده است که متغ ۀدهندنشان

در  ه مو  م دتکوتاهر تاارت، هم در یمتغ چنینهماست.  ین اثر، منفیرشد اثرگذار است که ا

ه و یی س رماره ایران داش ته اس ت. متغی ا یقتص ادرشد ا یرا بر رو یبلندمدت اثر معنادار و مثبت

ه ش مار ران ب ی ا بلندم دتو  م دتکوتاه یرش د اقتص اد برایار مهم یبس یز عواملیروی کار نین

 آیند.یم

-ی س رمایهگ ذارتمثیرر م ا ی را در ب ازا ت مثیرمطا ع ۀ خود( در 1389مهدوی و دیگران )

 یه ا. در این مطا عه با اس تفاده از دادهنداکردهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی 

ب ه  یافتهتوس عهدهن د ک ه در کش ورهای ینشان م 2005تا  1990 هایسالکشور طی  57تلفیقی 
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است و ی  دارمعناخارجی بر رشد اقتصادی مثبت و  میمستق یگذارهیسرما تمثیر حاظ بازار ما ی 

 نیست. دارمعنا یافتهتوسعهدر کشورهای کمتر 

 قیتحق شناسیروش

هش ( و کیفی ت نه ادی ب ر ک اFDIخ ارجی ) میمستق یگذارهیسرمادر این مطا عه اثرات 

گی رد. م دل یق رار م بررس یم ورد  2009ت ا  2000 هایس الط ی  حوزۀ من افقر در کشورهای 

 ل ورتبه( 2011و س وماره ) مطا ع ۀ گوه ودر این مطا عه بر اساس مبانی نظری و  مورداستفاده

 است: شده یتصرزیر 
𝐻𝐷𝐼 =  𝛼 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐾𝑎𝑓𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐿it + β

4
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡it + 휀it 

 :کهیطوربه

itHDI در کشور  توسعۀ انسانی: شاخصi  ام در زمانt 

: 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡خارجی در کشور  میمستق یگذارهیسرماi  ام در زمانt 

:𝐾𝑎𝑓𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡  شاخص کیفیت نهادی در کشورi  ام در زمانt 

: 𝐶𝐿it شاخص آزادی مدنی در کشورi  ام در زمانt 

:𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡it  یبه بخش خصول افتهیصیتخصاعتبارات داخلی. 

 است. شدهاستفاده16با اثرات تصادفی  یپانل یهاتخمین مدل مذکور از روشداده برای

 معم والًج ام  از رف اه ی ک کش ور هس تند؛ و  گیریاندازهایبرفقر معیارهایی  یهاشاخص

ای ن  ازآنااک هرون د. یک زن دگی مناس ب ب ه ک ار می  نی ازموردتعیین حداقا استاندارد  برای

ای ن  ک هنیاب ا توج ه ب ه  چن ینهمو  اندنشده ثبت همۀ کشورها برایساالنه  لورتبهها شاخص

از یک خ   فق ر مش ترک در ب ین ای ن کش ورها  توانیبین کشوری است، نم لورتبهمطا عه 

خ  فقری که بانک جه انی ب ا مق دار ی ک دالر در روز  وجود بااست  ذکرانیشااستفاده کرد. 

کارآمد در بین کشورها بررسی کرد. چون  طوربهتوان فقر را یتعیین کرده است نم هر فرد برای

 عنوانب ه HDIری ورا از ش اخص  ینچن همگوه و و س وماره و  ۀمطا ع ازجملهمطا عه  نیدر چند
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ب ه عن وان ش اخص  HDIنیز از ش اخص  مطا عۀحاضرن در برایاست، بنا شدهاستفادهشاخص فقر 

توس عۀ  جنب ۀ اساس یمتوس   س ه  طورب ه شاخص مرکبی اس ت ک ه HDIکنیم. یفقر استفاده م

با معیار امید ب ه شود. بهداشت و درمان ی)بهداشت، دانش و استاندارد زندگی( را شاما م انسانی

و ، ابت دائی و متوس طه بزرگس االنترکیبی از نرخ باسوادی  لهیوسبهزندگی در زمان تو د، دانش 

 گیریان دازهس رانه  GDP ۀلیوسبهشود و استاندارد زندگی یم گیریاندازهناخا ص  نامثبت نرخ

جری ان  ۀلوس یبه FDIاس ت.  اخذش ده UNDP توسعۀ انسانیاز گزارش  HDIشود. شاخص یم

 گذاریس رمایهخارجی که شاما ماموع حقوق ل احبان س هام،  میمستق یگذارهیسرماخا ص 

، ش  ودیمنش  ان داده  ه  اپرداختک  ه در ت  راز  م  دتکوتاهو  بلندم  دتما  دد درآم  د، س  رمایه 

خارجی س رانه ک ه  میمستق یگذارهیسرما.1شود:یشاما سه متغیر م  FDIاست. یریگاندازهقابا

.نس  بت 2ش  ود یخ  ارجی ب  ر ک  ا جمعی  ت کش  ور حال  ا م میمس  تق یگذارهیرماس  نس  بت  از

خ ارجی ب ه  گذاریس رمایه نس بت .3( GDPخارجی به تو ید ناخ ا ص داخل ی ) گذاریسرمایه

مرب وط ب ه ای ن  یه اش ود. دادهی. در این مطا عه از مورد اول اس تفاده مسرمایۀ ناخا صتشکیا 

 است. اخذشدهآنالین  لورتبه71بانک جهانی یادادهشاخص ازپایگاه 

Kufman  ب رایاس ت ک ه توس   ک افمن و همک ارانش  نهادیشاخص مربوط به کیفیت 

 شود. این شاخص شاما موارد زیر است:یمتعدد محاسبه و منتشر م هایسال

ن دازه های حقوقی، مدنی و سیاس ی را ا: این شاخص آزادی18ییگوپاسخو  اظهارنظرحق  (ا ل 

 «.زان سهیم بودن مردم در انتخا  دو تیم» مثالًگیرد. می

ور را توان میزان وق وع انق ال  و کودتاه ای اتف اق افت اده در ی ک کش : می19 ( ثبات سیاسی

 .نشان دادن ثبات یا عدم ثبات سیاسی استفاده کرد برایعاملی  عنوانبه

 .دهدمیشان های درست را نسیاست اجرای: توانایی دو ت در تنظیم و 20دو ت ی( اثربخشا
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کی ت نش ان قوانین و حمای ت از حق وق ما  اجرای: میزان توانمندی دو ت را در 21د( قانونمندی

 .دهدمی

محم د کند. )نویده می گیریاندازهنف  شخصی را  برایکار بردن مناف  ملی  به :22فساد ( کنترله

 (.1388،  و

ش اخص  قانونمندی است. ای ن متغیر کیفیت نهادی شاخص برایدر این مطا عه شاخص انتخابی 

 اخذ شده است.2009WGI23از 

 به شرح زیر است: مورداستفادهمتغیرهای کنترل 

 ما ی توسعۀ بازار. شاخص 1

 .GDPبه بخش خصولی به  افتهیصیتخصنسبت کا اعتبار  -

 .GDPبه بازار سهام به  افتهیصیتخصنسبت سرمایه  -

 . متغیرهای ریسک سیاستی2

 کند.یم گیریاندازههای سیاسی را یسیاسی که میزان آزاد رتبۀ حقوق -

 کند.یم گیریاندازههای مدنی را یهای مدنی که وسعت آزادیآزاد -

GDP( ،Credit )ب ه بخ ش خصول ی ب ه  افتهیصیتخص در این مطا عه نسبت کا اعتب ار 

یره ای ریس  ک متغ عنوانب  ه، )CL(24ه  ای م دنییم ا ی و آزاد توس عۀ ب  ازارش  اخص  عنوانب ه

 :پردازیممیهاآناز  هرکدامخالله به  طوربهاست که در ذیا  شده استفادهسیاستی 

 بن دیرتبهبرخ ورداری از آزادی م دنی  از ح اظکشورها را (CL)متغیرهای آزادی مدنی 

ت هف  کت ایاین ش اخص از  بندیرتبهشود. یبرآورد م25خانۀ آزادیکند. این شاخص توس  یم

 ۀتب ر دارایو کش ور ب ا ح داقا آزادی  رتبۀ یکدارایکشور با آزادی کاما  کهیطوربه، هست

 است. شده اخذ خانۀ آزادی. این شاخص نیز از هستهفت 
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 افتهیصیتخص  ( می  زان اعتب  ارات Credit) یب  ه بخ  ش خصول   افتهیاختص  اصاعتب  ارات 

 است. اخذشده World Bank Groupن شاخص از یتوس  دو ت به بخش خصولی است. ا

 -شورک برای 2009تا  2000 هایفاللۀ سالدر  سا هده یهاشاما داده بررسیمورد  ۀنمون

 است. شدهاستفادهتخمین  برای 11STATA افزارنرم. از هست 26حوزۀ مناهای 

 ییتابلوی هادرداده نیتخم روش

چ را ک ه  مس ئلهن یمدل، الزم است در ابتدا ا ایوتحلهیتازن و یقبا از ورود به بحث تخم

 عب ارت ب هگیرد، روش ن گ ردد. یقرار م بررسیمورد  ییتابلو یهاداده لورت به حاضر مطا عۀ

ند کش ورها همگ ن باش  کهیدرل ورت؟ ریخ ایهمگن هستند  بررسیمورد  یا کشورهای، آگرید

ه ای ادهدن ل ورت، روش یا ریاستفاده کرد و در غ افتهیمیتعمتوان از روش حداقا مربعات یم

قب ا از  گ رید عبارتب هبه کار گرفته خواهد ش د.  یا اثرات تصادفیاثرات ثابت  لورتبهی پانل

قرار گی رد؛  بررسیمورد همگنی کشورها  Fآمارۀ آزمونهرگونه تخمین الزم است با استفاده از 

 م داشت:یخواه یآزمون آمار از حاظ ذا 

𝑌𝑖 =  𝑍𝑖δ +  𝑈𝑖 ..مدل مقید  

𝑌𝑖 =  𝑍𝑖𝛿𝑖  +  𝑈𝑖 ..مدل غیرمقید  
𝑖 =  1, 2, … , 𝑁 

 ر است:یز لورتبهه یجهت آزمون فرض آمارۀ آزمون

𝐹 (𝑁 − 1, 𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)  =  
(𝑅𝑈𝑅−

2 𝑅𝑅
2 /(𝑁 − 1)

(1 − 𝑅𝑈𝑅
2 )/(𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)

 

ات تع داد مش اهد Tحی، یرهای توض یغتعداد مت Kتعداد واحدهای مقطعی،  Nکه در آن، 

 س ته یا تص ادفی انگر اس تفاده از روش اث رات ثاب ت ی ب فرض یۀ ل فردر طول زمان است. رد 

(Greene, 2002, 289). 
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ه ای نیتخم ،27تابلویی مشتما بر سه نوع تخمین شاما تخمین بین گروهی یهاروش داده

اس ت. در تخم ین ب ین گروه ی  92ه ای اث رات تص ادفینی)اثرات ثاب ت( و تخم28یگروهدرون

ش ود. یمبلندمدت از آن اس تفاده  ضرایبتخمین  برای معموالًهاست و انگینیرگرسیون روی م

ر ی ک ه شود و تنها اثراتی که مختص یبعد زمان در نظر گرفته نم یگروهدرونهای نیدر تخم

ر  ات تص ادفی ف ه ای اث رنیگ ردد. در تخمیاثرات انفرادی منظور م عنوانبهاز واحدهاست 

و  هس ت ²σaو واری انس  αتوزی   مش ترکی ب ا می انگین  دارای )iα(شود که ع ر  از مب دأ یم

ن منظ ور . در ای ن روش عام ا زم ااندنا همبستهروش قبلی، با متغیرهای توضیحی مدل  برخالف

 ض یحیمتغیره ای تو عنوانب هجداگان ه  طورب هشود و اثرات انفرادی واحدها در طول زم ان یم

 (.Egger 2000گردند )یوارد مدل م

د توج ه یبا یا اثرات تصادفیگیری در مورد به کار بردن اثرات ثابت میتصم برای چنینهم

گرفت ه  در نظ ر جامعۀ آم اریدارد که کا  کارایی یهنگام معموالًداشت که روش اثرات ثابت 

روش  انتخا  ش ود، یصادفت لورتبه ییها، نمونهجامعۀ بزرگین یاگر از ب کهلورتیشود، در

 کاراتر خواهد بود. یاثرات تصادف

 ل ورتبهش ود ک ه یاستفاده م پاگان -آزمون وجود اثرات تصادفی از آماره بروش برای

 شود:یزیر تعریل م

𝐿𝑀 =
𝑁𝑇

2(𝑇 − 1) 
. [

∑ (∑ 𝑒𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1 )2𝑁

𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑁
𝑖=1

]

2

− 1  ~  χ2 

:𝐻0این آزمون  فرضیۀ لفر 𝜎𝑈
2 = به این معنی است که  فرضیۀ لفرگریدعبارتهستبه0

 ۀتوزی   ک ای دو ب ا درج  دارایک ه  LMۀاز آم ار آزموناین  برایاثرات تصادفی وجود ندارد 

 (.1389گران،ی)محمد زاده و د شودیماستفاده  هستآزادی یک 
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 قیتحق هاییافته لیوتحلهیتجز

قرار گیرد. با توجه ب ه  بررسیمورد ز تخمین مدل باید همگن یا ناهمگن بودن مقاط  قبا ا

ن باید از روش برایبنا؛ شودیمبنی بر همگن بودن مقاط  رد م فرضیۀ لفر، 1شمارۀ  جدولنتایج 

 های پانلی استفاده شودداده

 F نتایج آزمون . 1شمارۀ  جدول

 شدهگرفتهبه کار  ۀآمار آمارۀ آزمونمقداره  ارزش احتمال

Prob>F=0.000 F (12,107) =164.95 ۀآمار F 

 تحقیق هاییافته: ممخذ

 2 دول ش مارۀ ج کنیم که نت ایج در یدر قدم بعدی ثابت یا تصادفی بودن مدل را تست م

 است. شده ارائه
 نتایج آزمون بروش پاگان .2دول شمارۀ ج

 شدهگرفتهبه کار  ۀآمار آمارۀ آزمونمقداره  ارزش احتمال

Prob>chi2 =0.000 Chi2=354.28 آماره به روش پاگان 

 تحقیق. هاییافته: ممخذ

ش ود یها رد ممبنی برعدم وجود ناهمسانی در داده فرضیۀ لفر دهدمینتایج آزمون نشان 

ظر گ رفتن کنیم. در ادامه به تخمین مدل با در نیتخمین مدل استفاده م برای GLSپس از روش 

 .است شدهارائه 3 جدول شمارۀدر  آمدهدستبهشود که نتایج یاثرات تصادفی پرداخته م

 نتایج حاصل از تخمین با استفاده از روش تصادفی. .3جدول شمارۀ 

Prob<Z ۀآمارz متغیر ضرایب 

000/0 70/18 64/0 Cons 

066/0 77/1 06e-09/5 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡  

028/0 20/2 028/0 𝐾𝑎𝑓𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡  

000/0 54/4 001/0 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡it 

098/0 66/1- 007/0- 𝐶𝐿it 

𝑅2 = .51 𝑛𝑜. 𝑜𝑏𝑠 = 124 
 تحقیق. هاییافته: ممخذ
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 جینتا استحکامی بررس

ن یترمتداول ازجملهمختلفی وجود دارد که  یهاق روشیج تحقیبررسی استحکام نتا برای

ره ای ای)کنت رل(، اس تفاده از مع حییتوض ره ای یا اض افه نم ودن متغی توان به ح ذف یم هاآن

 ب رایش ن بخ ی اشاره نم ود. در ا بررسیمورد ر دوره ییحی و تغیرهای توضیمتغ برایگزین یجا

 حییره ای توض ینم ودن متغش ین، از ح ذف یدر بخ ش پ ش دهحالاج ینان ازاستحکام نتایاطم

 شود.یر استفاده میز لورتبه)کنترل( 

 استحکام نتایج تحقیق یبررس .4جدول شمارۀ 

  1مدل  2مدل  3مدل 

Prob<Z  آمارۀz آمارۀ   ضرایب
z 

 Prob<Z ضرایب
آمارۀ 

z 
 متغیر ضرایب

000/0 17/29 658/0. 000/0 53/25 599/0 000/0 15/2 717/0 Cons 

009/0 63/2 06-e18/8 045/0 2 06-e79/5 031/0 15/2 06-e66/6 FDIit 

009/0 61/2 037/0 015/0 43/2 0314/0 017/0 39/2 033/0 Kafmanit 

- - - 000/0 03/5 001/0 - - - Creditit 

- - - - - - 008/0 66/2- 012/0- CLit 

R2=0.64 no.obs 125 R2=0.54 no.obs 124 R2=0.52 no.obs 125  

 تحقیق. هاییافته: ممخذ

-س رمایهال لی ریش اما دو متغ پای ۀ تحقی قکه در بخش مدل اشاره شد، م دل  طورهمان

ب ه  افتهیصیتخص و دو متغی ر اعتب ارات  هس تمستقیم خارجی سرانه و کیفی ت نه ادی  گذاری

بررس ی  ب رایاس ت.  ش دهاستفادهره ای کنت رل یمتغ عنوانب هبخش خصول ی و آزادی م دنی 

ب ه بخ ش  افتهیصیتخص را بدون متغیر اعتب ارات  اول، ابتدا مدل 3 جدول شمارۀاستحکام نتایج 

ره ای یو جهت عالم ت متغ دارمعنا ضرایبکنیم که کلیه یزنیم. مشاهده میخصولی تخمین م

دنی و در نظ ر ه ای م یاللی تغییر نکرده است. در مدل دوم ه م ب ا وج ود ح ذف متغی ر آزاد

ره ا تغیی ری یمتغ یدارمعن ابه بخ ش خصول ی، جه ت نت ایج و  افتهیصیتخصگرفتن اعتبارات 

ه ا زنیم، جهتیره ای کنت رل تخم ین م یمدل را بدون در نظر گ رفتن متغ تیدرنهاکند؛ و ینم
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ی استحکام نتایج تارب  رونیازاهمچنان به قوت خود باقی است،  ضرایب یدارمعنابدون تغییر و 

 شود.یتحقیق حالا م

روی کاهش فقر دارد که ای ن نتیا ه همس و ب ا  مثبتیاثر ، 3جدول شمارۀ با توجه به نتایج 

 یگذارهیسرماگفت که جذ   توانمی( است. در تبیین این پدیده 2011نتایج گوهو و سوماره )

که بیشتر تو یدی هستند از طری ق پیش رفت فن اوری باع ث ایا اد  هاییبخشارجی در خ میمستق

موجب کاهش فقر و بهب ود رف اه در  خود ۀنوب بهمهارت شده است. این موضوع  ۀاشتغال و توسع

 .شودیمیک کشور 

ن دی در نه ادی ب اال و اف زایش قانونم تی فیکداش تن  دهدمی، نتایج مطا عه نشان چنینهم

( 2009ش ود. ای ن نتیا ه همس و ب ا نت ایج ری ورا )یر باعث کاهش فقر و بهبود رف اه میک کشو

د ب ه ثب ات سیاس ی در ی ک کش ور ب اال باش  چههرتوان گفت که ی. در تبیین این پدیده مهست

ب بخش خصولی در آن کشور اف زایش یافت ه و ای ن موج  گذاریسرمایهعلت افزایش امنیت، 

 شود.یعه مافزایش سط  درآمد متوس  جام

ب ه بخ ش خصول ی اث رات مثبت ی روی  افتهیصیتخص متغیرهای آزادی م دنی و اعتب ار 

معک  وس  ل  ورتبهآزادی م  دنی  ش  اخصش  ویم ک  ه یک  اهش فق  ر دارن  د )ا بت  ه مت  ذکر م

ک ه آزادی م دنی  ده دمیاختصاص  ییکشورهاباالتر را به  ۀدرج کهیطوربهاست  شدهلیتعر

( و 1997فن گ ) هش ی آزادی م دنی ب ر روی فق ر همس و ب ا نت ایجکمتر است(. اثر کا هاآندر 

 میرمس تقیغطوربه یموکراس توان گفت که ی. در تبیین این پدیده مهست( 1959) مارتین  ی ست

گذاش ته و موج ب اف زایش رف اه در ی ک تمثیربر ثبات سیاسی ب ر رش د اقتص ادی  تمثیراز طریق 

ب ه بخ ش  افتهیصیتخص می زان اعتب ارات  چههرکه  دهدمینتایج نشان  چنینهمشود. یجامعه م

ت وان از ای ن جنب ه توجی ه یمثبتی بر روی کاهش فقر دارد؛ و آن را م تمثیرخصولی بیشتر باشد 

 گذاریس رمایهبه بخش خصولی موجب افزایش توان  افتهیصیتخصکرد که افزایش اعتبارات 
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 درف زایش درآم د متوس   جامع ه و شود و این نیز موجب ایتو یدی م یهااین بخش در بخش

 شود.یکاهش فقر در جامعه م تینها

 یریگجهیو نت خالصه

 -. برنام هرودیب ه ش مارمب زر   معم ا یک هنوزفقر  توسعهدرحالدر اکثر کشورهای 

 ای ن ک ار ب رایکن ش ود. کش ورها ریش ه فق رهمگانی الزم است ت ا  یهاریزی لحی  و تالش

 ک اراییاف زایش  منظوربهآموزش نیروی کار ) چنینهمایااد اشتغال و  برای سرمایۀ الزمنیازمند 

 و آم وزشتو ید و  یهادر بخش گذاریسرمایهدر تو ید و خودکفایی و بهبود سرمایه انسانی( و 

کم اس ت،   ذا  گذاریسرمایهباشند. در اغلب این کشورها توانایی یو بهبود بهداشت م پرورش

 خارجی وجود دارد.نیاز مبرم به جذ  سرمایه 

خارجی و کیفیت نهادی بر کاهش فق ر  مستقیمگذاریسرمایهدر این مطا عه به بررسی اثر 

 2009ت ا  2000 فال لۀ زم انیدر  ح وزۀ من اکشور  21شاما  بررسیمورد پرداختیم. کشورهای 

ای ن  کارگیریب هتخمین مدل استفاده شد. علت  برایپانلی تصادفی  هایدادهباشند. از روش یم

روش از بین بردن ناهمسانی واریانس در مدل است. به علت نبود شاخص ب ین کش وری مناس ب 

ش  اخص ک  اهش فق  ر اس  تفاده نم  وده و  عنوانبهتوس  عۀ انس  انیفق  ر از ش  اخص ج  ایگزین  ب  رای

تارب ی تحقی ق  هاییافت هم. یاس رانه در نظ ر گرفت ه لورتبهخارجی را  میمستق یگذارهیسرما

 -ق انونخارجی، کیفیت نهادی مناس ب و اف زایش  میمستق یگذارهیسرماکه  حاکی از آن است

رها متغیرهای آزادی م دنی و یروی کاهش فقر دارد. در کنار این متغ یدارمعنااثر مثبت و  مندی

در کاهش فقر دارند. ج ذ   یدارمعنابه بخش خصولی نیز اثر مثبت و  افتهیصیتخصاعتبارات 

تو ی دی موج ب اش تغال و اف زایش س ط   یه ادر بخش ویژهبهارجی خ میمستق یگذارهیسرما

 گ ذاری -س رمایهک کشور بیشتر باشد ب ر می زان یشود. اگر ثبات سیاسی در یدرآمد متوس  م

 رونی ازا ش ود.یباع ث ک اهش فقرم خ ود ۀنوب بهشود ک ه آن نی ز یخارجی و داخلی افزوده م
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 ب رایکشورمان این اس ت ک ه  جمله از مطا عه ردموکشورهای  برایق یاستی تحقیس تولیۀ مهم

خارجی بایستی به عاما کیفی ت س ازمانی  گذاریسرمایهجذ   برایکاهش فقر عالوه بر تالش 

د در کاهش فقر توانمیخارجی  میمستق یگذارهیسرمان عاما در کنار یمناسب هم توجه کرد، ا

 باشد. مؤثر
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