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حكمرانی درگروه كشورهای در حال توسعه
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چكیده
برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می شود. برای شناخت بهتر این هدف باید به عوامل 
مؤثر بر آن پی برد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی از جمله 
مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی که 
در رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده و کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، می توان به نحوه حکمرانی کشورها و میزان وابستگی کشورها به کشورهای توسعه یافته 
اشاره کرد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 
با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه طی بازه زمانی 1990-2017 
و با استفاده رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. جهت نیل به این هدف کلی، سه مدل 
برآورد شده است؛ مدل اول عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، مدل دوم عوامل مؤثر بر نرخ ارز و مدل سوم 
عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی. نتایج برآورد مدل اول تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر معناداری ندارد. از طرفی نتایج نشان داد 
که شاخص حکمرانی و شاخص وابستگی بر رشد اقتصادی اثری مثبت دارند. همچنین نتایج اثر متقابل 
نشان داد که حکمرانی و وابستگی اثر یکدیگر را بر رشد اقتصادی تقویت می کنند. نتایج برآورد مدل سوم 
نشان داد که رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی اثری مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. از 
طرفی، شاخص وابستگی اثر معناداری را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نداد. در نهایت نیز بر 

اساس نتایج به دست آمده، برخی پیشنهادات ارائه گردیده است.
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مقدمه188

اقتصادی هر کشور به شما می آید، زیرا برای  از اهداف مهم  اقتصادی  رشد و توسعه 
افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند و این 
مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشورها میسر نیست. در دنیای امروز که شکاف بین 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل درک است، جنبش عظیمی در بین کشورهای 
در حال توسعه برای از بین بردن این شکاف اقتصادی به وجود آمده است. در این خصوص، 
مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، 
به این کشورها مهاجرت می کنند یا می کوشند کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه 
یافته برسانند. بنابراین توجه به مقوله رشد و توسعه اقتصادی به سرعت در حال افزایش است 
)معتمدی و رحمانی، 1397: 132-117(. راهکارهای متفاوتی برای رسیدن به رشد اقتصادی 
وجود دارد که یکی از آنها، سیاست بازبودن اقتصاد و متعاقب آن جذب سرمایه گذاری خارجی 

است.
با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی، مقوله سرمایه گذاری و تأمین 
سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران 
قرار گرفت. بحث سرمایه گذاری می تواند در طیف وسیعی از مباحث اقتصادی مطرح شود. 
به عبارت دیگر همزمان که در ادبیات رشد و در سطح کالن فرآیند تأمین سرمایه مورد نیاز 
اقتصاد، برای قرار گرفتن در سطح تعادلی رشد مطرح است، در سطح خرد نیز یافتن منابع 
بهینه تأمین مالی در بخش های مختلف حائز اهمیت می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
یکی از مجاری تأمین مالی )سرمایه( در سطح بین المللی محسوب می شود. طیف اثرگذاری 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار گسترده است، مانند تسریع آهنگ رشد اقتصادی، ایجاد 
اشتغال، انتقال تکنولوژی و تکنیک های تولید، تقویت و گسترش منابع مهم مالی و بین المللی، 
افزایش تحقیق و توسعه، افزایش بهره وری، تأثیر بر واردات و صادرات و تراز پرداخت ها، 
افزایش قدرت رقابت و رشد تکنولوژی ملی و ظرفیت کار و رشد مؤسسات و شرکت های 
داخلی که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگی هایی می باشد )استادی و همکاران، 1392: 

.)147-172
داشته  متقابل  رابطه ای  است  ممکن  اقتصادی  رشد  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
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189 باشند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کانال انتقال فن آوری بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها نقش سرمایه را در تابع تولید ایفا نمی نماید بلکه موجب 
بهبود دانش فنی نیز می گردد. رشد اقتصادی هم می تواند موجب جذب بیشتر سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی شود، چراکه سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند تا مقصدی را انتخاب 
نمایند که از رشد اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشد. به همین دلیل مطالعات تجربی، نتایج 
گوناگونی را در مورد نحوه رابطه عّلی این دو متغیر گزارش می نماید که اختالف بین نتایج 
آنها بیش از هر چیز وابسته به نوع پردازش داده ها است )موتمنی و زورکی، 1394: 45-65(. 
بر اساس الگوهای کالسیک، انباشت سرمایه از عوامل مهم رشد اقتصادی می باشد. کشورهای 
در حال توسعه برای رشد اقتصادی نیازمند انباشت سرمایه می باشند. با توجه به محدودیت 
سرمایه در کشورهای در حال توسعه، استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای انباشت 
سرمایه در این کشورها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از منابعی که می تواند کمبود انباشت 
سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران کند، استفاده از سرمایه گذاری خارجی است. از 
بین انواع مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت هایی 
مانند انتقال تکنولوژی، ارتباط با بازارهای بین المللی، انتقال مهارت های مدیریتی و ... منبعی 
مناسب تر برای انباشت سرمایه و به دنبال آن، ارتقای رشد اقتصادی می باشد. سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بوده و 
نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور بر واحدهای اقتصادی مقیم 

کشور دیگر باشد )پورشهابی و اسفندیاری، 1396: 113-126(.
نکته دیگر وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف در بحث انباشت و تشکیل سرمایه 
است. حکمرانی خوب که شامل شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و 
بدون خشونت، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد است از 
محیط سرمایه گذاری حفاظت کرده و زمینه رشد را فراهم می کند. مطالعات اخیر بر تأثیر مهم 
ساختار حکمرانی بر رشد و بهره وری تأکید دارند و تفاوت بین کشورها در رشد و بهره وری 
را در تفاوت ساختارهای حکمرانی جستجو می کنند. سرمایه گذاران بخش خصوصی چنانچه 
ترس از تغییرات قانونی و اداری را در فرآیند مدیریت اقتصادی سیاسی جامعه داشته باشد، 
در اجرای پروژه ها با نااطمینانی مواجه خواهند بود و این نااطمینانی باعث لغو و یا تأخیر 
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پروژه های آنها شده و این مسئله رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد )کفیلی و پشیوا، 190
1396: 5-23(. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای رشد اقتصادی به انباشت سرمایه 
و فناوری نیازمند هستند. از آنجا که منبع انباشت سرمایه، سرمایه گذاری است بنابراین برای 
انجام سرمایه گذاری می باید یا پس انداز الزم در سیستم مالی وجود داشته باشد و یا دولت 
بتواند با استفاده از هزینه های عمرانی سرمایه گذاری الزم را انجام دهد. ولی مشکل موجود در 
کشورهای در حال توسعه این است که در این کشورها به دلیل ناکارایی بخش دولتی بیشتر 
درآمدها صرف هزینه جاری می شود و منابع برای هزینه های عمرانی کافی نیست. افزون بر این 
در این کشورها با پایین بودن پس انداز و پایین بودن کارایی سرمایه گذاری به دلیل عقب ماندگی 
فناورانه )عقب ماندگی فناوری سبب می شود که از سرمایه موجود به طور کارا استفاده نشود( 
منابع برای سرمایه گذاری کافی نباشد. یکی از منابعی که می تواند کمبود انباشت سرمایه را 
جبران کند، استفاده از سرمایه گذرای مستقیم خارجی است. از بین انواع مختلف سرمایه گذاری 
خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت هایی مانند انتقال فناوری، ارتباط با 
بازارهای بین المللی، انتقال مهارت های مدیریتی و ... منبعی مناسب تر برای انباشت سرمایه و به 

دنبال آن ارتقای رشد اقتصادی است )صفرزاده، 1395: 38-45(.
از جمله مواردی که در مطالعات مروبط به رشد و توسعه اقتصادی کمتر مورد توجه 
قرارگرفته است، مبانی تئوری وابستگی است. این تئوری، وابستگی توسعه کشورهای در حال 
توسعه به کشورهای توسعه یافته را بیان می کند. این نظریه در دهه 1950 یعنی در دورانی که 
کشورهای جدید بسیاری به وجود آمده و بسیاری از آنها در وضعیت توسعه نیافتگی محصور 
شده بودند و بسیاری از کشورهای جهان حتی آمریکای التین در فقر و توسعه نیافتگی به سر 
می بردند و در واکنش به نظریات متعارف توسعه که شبیه سازی نهادهای کشورهای سرمایه داری 
را کلید توسعه می دانستند، به وجود آمد )سلیمی، 1390: 206-169(. طرفداران این نظریه سعی 
در یافتن و بیان علل توسعه و عدم توسعه اقتصادی دارند. محققان توسعه اجتماعی و اقتصادی 
کشورهای توسعه نیافته را مقید به نیروهای خارجی، یعنی سلطه کشورهای قوی تر بر این 
کشورها، دانسته اند و در نتیجه، به نظریه گردش سرمایه تمایل داشته اند. نکته دیگر اینکه اهل 
تئوری وابستگی فرض را بر این گذاشته اند که علل توسعه نیافتگی را منحصراً می شود برحسب 
مناسبات سلطه گرانه در مبادله جستجو کرد و یکسره از تحلیل نیروهای مولد و مناسبات 
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191 تولیدی چشم پوشید. جنبه خاصی از این سلطه گری که از همه بیشتر برآن تأکید می شود، 
»اضافه ربایی« است. طرفداران نظریه وابستگی معتقدند »اضافه« ای وجود دارد که کشورهای 
پیشرفته سرمایه داری آن را از کشورهای توسعه نیافته می ربایند. کشور توسعه نیافته با فقر دست 
به گریبان می شود و نمی تواند رشد کند زیرا به »اضافه« متعلق به خودش دسترس ندارد. این 
»اضافه« به دست کشورهای سرمایه داری تصاحب و در خود آنها سرمایه گذاری می شود و یکی 
از علت های عمده توسعه سریع اقتصادی در آنجاست. فرض در نظریه وابستگی بر این است 
که این ربایش و تصاحب نه تنها علت پیدایش، بلکه سبب تداوم نابرابری کشورهاست، و از 
نظر تاریخی، غارت و تاراج مستعمرات به دست کشورهای »مادر« علت اولیه رشد ممالک 
اخیر و رکود مستعمرات بوده است، و همین جریان علت دوام فعلی توسعه نیافتگی را نیز 
روشن می کند )دوور1، 1983: 122-136(. لذا با توسعه مبانی نظری این تئوری، می توان یکی از 
علل اصلی توسعه نیافتگی کشورها را عدم توانایی در جذب سرمایه گذاری دانست. کشورهای 
توسعه یافته جهت حفظ قدرت و نفوذ خود بر کشورهای دیگر، از صادر کردن تکنولوژی های 
تولید به کشورهای در حال توسعه خودداری می کنند. لذا حجم واردات کشورهای در حال 
توسعه از کشورهای توسعه بیشتر شامل کاالهای اساسی و کاالهایی است که تکنولوژی آنها 
فراگیر شده و تحت انحصارتولیدکننده آن نیست. از طرف دیگر، میزان وابستگی کشورهای در 
حال توسعه به واردات کاالهای اساسی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل توسعه نیافتگی باشد 

که انگیزه تولید و سرمایه گذاری را از بین می برد.
به  این می شوند که دولت ها نسبت  از  مانع  توازن  کنترل و  بر  مبتنی  نهادهای سیاسی 
سرمایه گذاران دید فرصت طلبانه داشته و منافع آنها را تحت تأثیر قرار دهند. این نوع نهادها در 
کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری دارد. از طرفی، یک اجماع در حال شکل گیری است 
که جریان سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه با توجه به سیستم حکمرانی کشورها 
است. به عبارت دیگر، جریان ورود سرمایه خارجی به کشورهای با وضعیت حکمرانی خوب 
وضعیت بهتری داشته و این مسئله در رشد اقتصادی این کشورها تأثیر بسزایی می تواند داشته 
باشد. بنابراین درک رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی می تواند در 
برنامه ریزی و سیاست گذاری به برنامه ریزان کشور کمک کند تا رشد و توسعه اقتصادی با 

1. Dore
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سرعت بیشتری اتفاق افتد. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر 192
رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر نقش حکمرانی و تئوری وابستگی در 

این گروه از کشورها می باشد.

مبانی نظری و ادبیات تحقیق

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی
در ادبیات اقتصاد کالن مالی با آزمون اثرات نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
FDI مطالعات در حوزه در کشور میزبان بوده FDI آغاز شد. نتایج این مطالعات بیانگر آثار 

مثبت کاهش نرخ ارز بر جریان ورودی است، بگونه ای که کاهش نرخ ارز باعث کاهش هزینه 
تولید و سرمایه گذاری در کشور میزبان می شود، بنابراین سود بخشی سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی را افزایش می دهند.
نظریه OLI دو بعد از فناوری را به عنوان عوامل بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
اشاره می کند. بعد اول، شکاف تکنولوژیکی بین منابع بالقوه و کشورهای میزبان که هدف 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از مالکیت دارایی های فناوری را تحت تأثیر قرار می دهد 
و بعد دوم چارچوب نهادی برای انتقال تکنولوژی است. که تمایل بنگاه ها را برای استفاده از 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان ارتباط دهنده بین دارایی و مزایای تولید که میزبان 
متأثر می سازد. نتایج این نظریه، اهمیت چارچوب گسترده نهادی درمطالعات تجربی تجارت و 

همچنین FDI را تأیید می نماید.
منابع انسانی، اشاعه مهارت های مدیریت و گسترش تجارت خارجی به ویژه دستیابی به 
بازارهای جدید صادراتی می شود و بهره وری را در اقتصاد باال می برد. انجام فعالیت های تحقیق 
و توسعه در محل، تنوع بخشیدن به ترکیب صادرات کشور میزبان، رقابت بین دانش فنی جدید 
و موجود و ارتقاء بهره وری عوامل تولید از دیگر آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.
جامعه ای توسعه یافته و یا با رشد اقتصادی باال نیازمند نهادهای مالی مدرن و براساس 
مطالعات پاتریک خدمات گوناگون آن است. برخالف نظریه مک کینون و شاو که معتقد بودند 
بازارهای مالی توسعه یافته الزمه رشد اقتصادی باالست. پاتریک معتقد است که جامعه توسعه 
یافته به نهادهای مالی مدرن و خدماتش نیاز دارد و مطرح می کند که رشد بخش های واقعی 
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193 اقتصاد به رشد بازارهای مالی کمک می کند.
بنا بر نظر گرین وود و اسمیت دو متغیر رشد اقتصادی و بازارهای مالی توسع که یافته 
رابطه ای متقابل با یکدیگر دارند، به این معناکه آن ها در بلندمدت برهم تأثیرگذارند. به این 
ترتیب که در آغاز رشد، بازارهای مالی از طریق ایجاد نهادهای مالی و عرضه انواع دارایی ها 
به رشد بیشتر اقتصاد کمک می کند، اما پس از کامل شدن مراحل توسعه این رابطه برعکس 
شده و رشد اقتصادی به توسعه بازارهای مالی کمک می کند. کینگ و لوین و بک و همکاران 
معتقدند که سیستم های مالی در بهره وری و توسعه نقش مهمی را دارا هستند. لوین و زروس 
متعقدند که یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار سرمایه رشد اقتصادی است که با 
تکامل روند آن نیاز به نهادهای مالی بیشتر می شود. این رشد تقاضا منجر به ایجاد نهادهای 
مالی جدید و پیچیده شده تا بتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. رشد اقتصادی عالوه بر اینکه 
از طریق قیمت ها بر عرضه و تقاضای بازار اثر می گذارد )طبق نظریه راسل( می تواند سطح 
اطمینان بازار را نیز افزایش دهد و از این طریق زمینه های رشد تقاضای داخلی و بین المللی 

را فراهم می آورد.
لوین متوجه شد که رشد اقتصادی به تنهایی پاسخگوی تمام بخش های بازار نیست و عامل 
دیگری بنام سیاست های مالی و اقتصادی نیز بر بازار اثرگذار است. وی دریافت که آزادسازی 
بازار و رفع محدودیت های سرمایه گذاری می تواند نقدینگی و ارزش بازار را افزایش دهد 
همزمان با آزادسازی مالی، خصوصی سازی نیز در کشورهای درحال توسعه صورت گرفت و 

از این طریق عرضه عمومی اولیه، منجر به رشد بازار سرمایه شد.
بنا به نظر دملو سرمایه گذاری مستقیم خارجی منافع بیشتری از دیگر جریان های مالی را 
به همراه دارد که عالوه بر افزایش موجودی سرمایه داخلی تأثیر مثبتی نیز بر رشد بهره وری 
از طریق انتقال تکنولوژی و تخصص مدیریتی دارد. بلومستروم و همکاران مطرح کردند که 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصورتی در رشد اقتصادی کشور میزبان کمک می کند که این 
کشور از لحاظ سطح آموزشی در سطح قابل قبولی باشد. در صورتی که بنا به نظر کرکوویس 
و لوینو بلومستروم و وولف شواهدی در این رابطه وجود ندارد. مطالعات انجام شده نشان 
می دهد که چنانچه شرایطی مانند مهارت نیروی کار، ثروت باال و بازارهای مالی توسعه یافته 
فراهم باشد رابطه مثبت میان آثار سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی تأیید 
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می شود. نظرات بسیاری در رابطه با اثر مبهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 194
وجود دارد. برخی از مد ل های اقتصادی بیان می کند که رابطه میان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و رشد اقتصادی به مداخله عوامل دیگر مشروط است. به عنوان مثال، مدلی که توسط 
هرمس و لنسینک ارائه شد پیش بینی می کنند که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد 

اقتصادی مشروط به توسعه بازارهای مالی میزبان است.
براساس نظر اقتصاددانان، عملکرد خوب بازارهای مالی ریسک های طبیعی در سرمایه 
گذاری که توسط بنگاه های محلی که به دنبال تقلید فناوری های جدید هستند را کاهش 
می دهد. با توجه به مطالعه آلفرو و همکاران توسعه بازارهای محلی پیش شرط مهمی برای 
اثر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است. برخی از مطالعات نقش 
محوری جریان سرمایه خصوصی برای ارتقاء کارایی اقتصادی را تأیید نموده اند. به عنوان مثال، 
بورنسزتین و همکاران مطرح نمودند که حضور جریان سرمایه خارجی می تواند سرمایه اضافی 
را برای پس انداز محلی و ارتقاء سرمایه تجمعی فراهم آورد. بنابراین، جریان سرمایه می تواند 
رشد اقتصادی را از طریق سرریز دانش و تأثیرات کارایی بازار افزایش دهد. بنابر مطالعه کاس 
و همکاران سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی نوسانات ستاده بر رشد اقتصادی را کاهش 
می دهند، درحالی که جریان های مالی دیگر رابطه منفی نوسانات رشد را تشدید می کنند. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی با معرفی فناوری های جدید مانند شیوه های تولید جدید، 
مهارت های مدیریتی، ایده ها و تنوع در کاالهای سرمایه ای جدید در افزایش موجودی سرمایه 

و همچنین رشد اقتصادی کمک می کند.
سیستم مالی، تخصیص کارامد منابع را افزایش می دهد و با توجه به جریان ورودی سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی به ظرفیت جذب در کشور میزبان کمک می کند. سیستم های مالی 
توسعه یافته تر ممکن است به روند انتشار فناوری های مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
کمک کنند. شومپیتر اهمیت واسطه های مالی خوب کشورهای توسعه یافته را در افزایش 
نوآوری تکنولوژیکی، موجودی سرمایه و رشد اقتصادی در یک قرن قبل مطرح نموده همچنین 
مطالعات تأیید می کند که عملکرد خوب بازارهای مالی ازطریق کاهش هزینه مبادله، سرمایه 
اختصاص داده شده در پروژه های با بازدهی باال تضمین می شود و در نتیجه رشد اقتصادی باال 
می رود عالوه براین، مک کینون مطرح می کند که توسعه بازارهای مالی برای پروراندن پذیرش 
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195 فناوری های دارای بهترین عملکرد و فرایند یادگیری از طریق انجام کار الزم و کافی است. 
راجان و زینگالس دریافتندکه توسعه مالی، هزینه مالی خارجی بنگاه را کاهش می دهد و منجر 

به ارتقای رشد می شود.
در مدل های اخیر رشد درون زا توجه به بخش مالی داخلی به عنوان مکانیزم انتقال سطح 
تکنولوژی میان جریان های سرمایه بین المللی و رشد اقتصادی شده است. سیستم مالی خوب 
توسعه یافته از دو مسیر جمع آوری پس اندازها که ممکن است حجم قابل دسترس سرمایه 
گذاری تأمین مالی را افزایش دهد. نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری، که موجبات کاهش 
هزینه بدست آوردن اطالعات و افزایش بهره وری در جریان پروژه ها را فراهم می آورد سبب 
تسریع در رشد اقتصادی می گردد. سیستم مالی در نهادهای عام و خاص ممکن است به کاهش 
ریسک مرتبط با ارتقاء فناوری موجود و یا پذیرش فناوری های جدید معرفی شده توسط 
بنگاها کمک کند. بنابراین، نهادهای مالی بر سرعت نوآوری فناورانه به طور مثبت اثر می گذارند 

و در نتیجه رشد اقتصادی را افزایش می دهند.
2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی

ثبات سیاسی یکی از کنشگران مهم برای ایجاد محیطی مناسب به منظور سرمایه گذاری 
است. اگر در کشوری آرامش و ثبات سیاسی وجود داشته باشد و از بحران ها و مناقشات 
سیاسی خبری نباشد. سرمایه گذار خارجی خود به خود، گرایش بیشتری برای سرمایه گذاری 
خواهد داشت. اما در کشوری که بحران وجود دارد، خطر پذیری سرمایه گذاری خارجی 
افزایش می یابد و روند جریان ورود FDI سیر نزولی خواهد یافت. بنابراین کشورهایی که از 
درجات باالیی از ثبات و امنیت سیاسی برخوردارند حجم و سرعت جریان ورود FDI به این 
کشورها بیشتر است. برای مثال، یکی از دالیل موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی نسبت 
به کشورهای آمریکای التین در جذب سرمایه های خارجی، ثبات سیاسی در کشورهایی مانند 

چین، سنگاپور و تایلند است. مهم ترین این عوامل سیاسی عبارتند از:
1. نظام سیاسی کشور

2. نوع نگرش دولت در رابطه با سرمایه گذاری خارجی
3. قوانین و مقررات حقوقی

4. سیاست های متمرکز بر ساختار و عملکرد بازار به ویژه سیاست های مرتبط با آن
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5. رقابت، ادغام و موقعیت بین المللی196
6. عوامل فرهنگی

3- سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وابستگی
نئوکالسیک ها، سرمایه گذاری خارجی را به واسطه خصوصی کردن بنگاه های دولتی، 
تشویق صادرات و تجارت آزاد، حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی به عنوان یک 
عامل مثبت در رشد اقتصادی کشور میزبان تلقی می کنند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
را عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی پیشرفته و مدیریت کارامد میدانندکه منجربه افزایش 
رفاه اجتماعی می شود. اقتصاددانان رادیکال، نظریه نئوکالسیک ها را خوشبینانه می پندارند و 
موضوع توسعه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را دو موضوع کاماًل مجزا به حساب 
می آورند، متعقدند وضعیت کنونی کشورهای در حال توسعه با شرایط گذشته کشورهای 

توسعه یافته فعلی تفاوت دارد.
پل باران معتقد است سرمایه دار نه تنها در خصوص بهبود مادی کشورهای جهان سوم 
ناتوان است، بلکه عملکرد آن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این کشوها را تخریب 
نموده و نارسایی ها و تضادهای ذاتی خود را به این کشورها منتقل ساخته است. بنابر نظریه 
مکتب وابستگی کشورهای درحال توسعه از طریق مناسبات بازرگانی غیرمنصفانه و نابرابر با 
کشورهای پیشرفته صنعتی تحت استثمار و وابستگی قرار دارند و بدین ترتیب تجارت خارجی 

عماًل به صورت ابزارهایی برای تحکیم این تابعیت درآمده است.
از منظر این مکتب وابستگی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته 
به کشورهای پیشرفته، علت اصلی عقب ماندگی این کشورها در ابعاد گوناگون است. رابطه 
وابستگی طی دوران طوالنی استعمار و امپریالیسم، شبکه ای پیچیده از رابطه بین این دو دسته از 
کشورها ایجاد کرده است که ویژگی اصلی آن انتقال منظم مازاد اقتصادی از کشورهای توسعه 
نیافته به کشورهای توسعه یافته است. بخش اعظم انباشت سرمایه در مرکز به قیمت خروج 
مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامونی صورت پذیرفته است. وابستگی برای دوران طوالنی به 
معنی وارد کردن کاالی صنعتی و صادر کردن مواد خام بود؛ و این رابطه مانع رشد صنعت در 
کشورهای وابسته می شد. عالوه بر اینکه قیمت کاالهای صنعتی رو به افزایش و قیمت مواد 
خام همواره رو به کاهش است. البته در شرایط کنونی اگرچه تولید کاالهای صنعتی در پیرامون 
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197 میسر شده است اما همچنان نوعی تقسیم کار دارای سلسله مراتب ارزشی میان مرکز و پیرامون 
وجود دارد.

4- پیشینه تحقیق

رستگار خرمی )1397: 102-98( در مطالعه خود به بررسی تأثیر نهادهای اقتصادی بر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نهادهای دولتی، 
 FDI درجه باز بودن، رشد اقتصادی، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ ارز تأثیر منفی ومعنی دار بر
 FDI دارند و زیرساخت قانونی، تورم، مالیات و اندازه بازار دارای تأثیر مثبت ولی بی معنی بر
دارند. معتمدی و رحمانی )1397: 132-117( در مطالعه خود به بررسی تأثیر سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در 
حال توسعه پرداختند. نتایج نشان داد که در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر 
رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه دارد. در این مطالعه اثر برخی متغیرهای کالن اقتصادی 
که در رشد اقتصادی اثر بسزایی دارند، بررسی نشده است. از جمله می توان به مصرف انرژی 
اشاره کرد. مداح و دل قندی )1396: 156-133( در مطالعه خود به بررسی اثر کیفیت نهادها و 
عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی 8 و 
اوپک پرداختند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیت نهادها در کشورهای عضو جی 8 مثبت است، 
همچنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ 
بهرة واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط 
نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد. 
زاهدی آزاد )1396: 80-67( در مطالعه خود به بررسی نقش کیفیت قوانین و مقررات در 
اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای با 4 گروه درآمدی 
طی دوره زمانی 2016-2002 با کمک روش رگرسیون انتقال مالیم تابلویی پرداخته است. 
نتایج تأثیر مثبت و معنی دار این شاخص بر اثرگذاری FDI در رشد اقتصادی را در برخی از 
گروه های درآمدی نشان می دهد. جهانگرد و همکاران )1396: 115-95( اثر سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران را بر اساس بسط مدل پاجوال بررسی کردند. نتایج 
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تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب 198
مدل رشد بسط یافته پاجوال و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی 
و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در 
نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. نتایج به دست آمده در این مطالعه 
با مبانی تئوری در زمینه رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی همخوانی 
نداشته و محققان نیز به روشنی علت این رابطه منفی را بیان نکرده اند. پورشهابی و اسفندیاری 
مالی در ورود سرمایه گذاری  به بررسی نقش توسعه  )1396: 126-113( در مطالعه خود 
مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی پرداختند. نتایج مطالعه برای 10 کشور آسیایی در 
حال توسعه شامل ایران نشان داد که توسعه مالی یک متغیر تعیین کننده در ورود FDI به 
این کشورها می باشد. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه FDI اثر مثبت و معنی داری بر رشد 
اقتصادی دارد، اما توسعه مالی به دلیل ضعیف بودن نهادها و ناکارایی در تخصیص اعتبارات اثر 
بازدارنده بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. یکی از نقاط ضعف این مطالعه می تواند انتخاب 
کشورهای مورد بررسی باشد. چرا که در انتخاب کشورها بایستی به همگن بودن کشورها 
توجه نمود. سخنور )2019: 96-86( در مطالعه خود به دنیال پاسخگویی به این سؤال است 
که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی گردشگری و رشد اقتصادی در اروپا را تسریع می بخشد 
یا خیر. این مطالعه به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم FDI بر رشد اقتصادی هفت کشور 
اتحادیه اروپا )EU( با سهم قابل توجه درآمد گردشگری و FDI در اقتصادهای خود پرداخته 
است. میزان باالی درآمد تولید ناخالص داخلی گردشگری و FDI در این کشورها نشان 
می دهد که سیاست گذاران، درآمد گردشگری و FDI را به عنوان عوامل حیاتی در تسریع رشد 
اقتصادی در نظر می گیرند. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که FDI در کشورهای پنجگانه 
توسعه یافته مورد بررسی تأثیری بر رشد ندارد. سرکودی و استریزو1 )2019: 25-45( در 
مطالعه خود به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی 
بر انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای در حال توسعه پرداختند. این مطالعه تأثیر مثبت 
قوی مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای را نشان داد. جریان مستقیم سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی با انتقال تکنولوژی پاک و بهبود روش های مدیریت کار و محیط زیست به 

1. Sarkodie & Strezov
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199 کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک خواهد کرد. این مطالعه 
صرفأ بر جنبه های زیست محیطی تأکید داشته و از برخی متغیرهای مهم اقتصادی چشم پوشی 
کرده است. ماکون1 )2018: 439-447( در مطالعه خود رابطه واردات، نقدینگی، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را در جمهوری فیجی با استفاده از رویکرد ARDL بررسی 
کرده است. نتایج نشان داد که نقدینگی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی هم 
در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت دارند. امارا2 )2016: 28-18( در مطالعه خود به 
بررسی تأثیر حاکمیت بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. 
این تحقیق نشان می دهد که به ازای بهبود 1 واحد شاخص ترکیبی جدید، تولید ناخالص 
داخلی می تواند 2 درصد افزایش پیدا کند. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در 
نه کشور از کشورهای حوزه منا رابطه مستقیمی بین شاخص حکمرانی خوب و رشد اقتصادی 
وجود دارد به عبارتی با بهبود شاخص حکمرانی خوب، رشد اقتصادی بهبود و با وخامت 
این شاخص رشد اقتصادی این نه کشورها کاهش پیدا خواهد کرد. پیر3 )2015: 25-45( در 
مطالعه خود به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر کشورهای بلوک شرقی پرداخته است. وی با 
استفاده از روش داده های تابلویی نشان داد که همه عوامل شاخص حکمرانی خوب با سرعت 
یکسانی بر رشد اقتصادی تأثیر ندارد و برخی عوامل نظیر ثبات سیاسی و کیفیت قوانین و 
مقررات با سرعت بیشتری رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نشان داد که 
شاخص حکمرانی خوب در بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین این تحقیق 
نشان می دهد که برای کشورهای بلوک شرقی و حداقل در دوره 1996 تا 2012 این فرضیه که 

بهبود شاخص حکمرانی خوب می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، تأیید نمی شود.
به این ترتیب با مرور منابع و ادبیات پیشین در میابیم که مدل پیشنهادی تحقیق و با 
از طرفی در مدل  تاکنون در مطالعه ای بررسی نشده است.  متغیرهای در نظر گرفته شده 
پیشنهادی، وجود شاخص های حکمرانی و وابستگی در مدل تحقیق به عنوان یکی دیگر 
از جنبه های نوآوری به شمار می رود. شاخص حکمرانی در این مطالعه شامل شاخص های 
حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و بدون خشونت، کارایی دولت، کیفیت قوانین و 

1. Makun
2. Emara
3. Pere
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مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می باشد. همچنین کاربرد تئوری وابستگی نیز یکی دیگر 200
از جنبه های نوآوری این مطالعه می باشد.

5- روش تحقیق

یکی از مهمترین الزامات و ضروریات پژوهش دستیابی به اطالعات قابل اطمینان و صحیح 
می باشد. زیرا این اطالعات هستند که مبنای پژوهش ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند. این 
تحقیق براساس روش کتابخانه ای می باشد همچنین در این پژوهش اطالعات مربوط به ادبیات 
موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق پژوهشات انجام شده قبلی درباره موضوع پژوهش از 
منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقاالت، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی 
و خارجی جمع آوری خواهد شد. اطالعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون 

فرضیه های پژوهش از پایگاه داده ای WDI استخراج شده است.
مدل تحقیق با الهام از مطالعات سخنور )2019: 96-86(، فرج و همكاران )2018: 234-215( و ایامسیراروج )2016: 116-133( به 

صورت رابطه زیر می باشد.

logEGit =β0+β11logKit+β12logLit+β13logFDIit+β14logECit+β15logREit+β16logHCit+β17logGOVit

+β18logOPENit+β19log Dit+β110log (D×GOV)it+μ1it

logREit= β1+β21logOPENit+β22logGOVit+β23logINFit+β24logINTit+μ2it

logFDIit=β2+β31logHCit+β32logOPENit+β33logEGit+β34logREit+β35log Dit+β36log GOVit

+β37 log (D×GOV)it+μ3it

 OPEN ،نشان دهنده سرمایه K ،نشان دهنده نرخ ارز واقعی RE ،رشد اقتصادی EG که
درجه باز بودن اقتصاد، FDI نشان دهنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، EC نشان دهنده 
 GOV ،نشان دهنده نیروی کار L ،نشان دهنده شاخص سرمایه انسانی HC ،مصرف انرژی
 D×GOV وابستگی و D ،نرح بهره INT ،نرخ تورم INF ،نیز نشان دهنده شاخص حکمرانی
اثرات متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وابستگی ست. در این مطالعه از شکل لگاریتمی 

متغیرها استفاده شده است.
در این مطالعه جهت محاسبه متغیر درجه باز بودن اقتصاد از نسبت مجموع صادارت و 
واردات به GDP و محاسبه متغیر وابستگی از از نسبت مجموع سرمایه فیزیکی و انسانی به 

GDP استفاده شده است.
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201 بودن  درونزا  مشکل  کاهش  یا  حل  برای  مناسب  اقتصادسنجی  روش های  جمله  از 
شاخص های نهادی و همبستگی بین متغیرهای نهادی و دیگر متغیرهای توضیحی، تخمین 
مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته )GMM( داده های تابلویی پویا است، استفاده از 
روش های اقتصادسنجی حداقل مربعات دومرحله ای دارای محدودیت هایی است که در این 
مطالعه از آن استفاده نمی شود. این محدودیت ها شامل دشوار بودن یافتن متغیر ابزاری مناسب 
و محدود بودن این نوع از متغیرها می باشد. همچنین این روش نمی تواند مشکل همبستگی بین 

متغیرهای توضیحی را حل کرده و هم خطی در مدل را کاهش داده یا از بین ببرد.
در این روش بین متغیرهای درونزا و از قبل تعیین شده، تفاوت وجود دارد. در این مدل از 
وقفه خود متغیرها به عنوان ابزار استفاده می شود. در این روش با تبدیل برازش گرها از طریق 
تفاضل مرتبه اول، به دلیل عدم تغییر طی زمان، اثرات ثابت کشوری قابل حذف شدن است. 
برای اینکه نتایج در این مدل ها از نظر پایداری قابل اطمینان باشند، باید تعداد مشاهدات به 
اندازه کافی بزرگ )حداقل 50 مشاهده( باشد؛ زیرا در این روش زمانی که تعداد مشاهدات 
 GMM اندک است، به دلیل تورش زیاد، تفسیر نتایج با مشکل مواجه خواهد شد. تخمین زن
از طریق کاهش تورش نمونه، پایداری تخمین را افزایش می دهد. روش GMM تخمین زننده 
قدرتمندی است که برخالف روش حداکثر راستنمایی، نیاز به اطالعات دقیق توزیع جمالت 
اخالل ندارد. روش مذبور مبتنی بر این فرض است که جمالت اخالل در معادالت با مجموعه 
 GMM متغیرهای ابزاری غیر همبسته می باشد )عبدالهی ارپناهی، 1396: 98-112(. در روش
ارائه شده توسط آرالنو و باند )1991: 277-297( از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار استفاده 
می شود، اما بلوندل و باند )1998: 115-143( نشان داده اند که وقفه متغیرها در سطح ابزارهای 
ضعیفی برای معادله رگرسیونی در تفاضل هستند. برای رفع این مشکل، تخمین زن گشتاورهای 
تعمیم یافته سیستمی )SGMM 1( را پیشنهاد داده اند که در یک رگرسیون، رگرسیون در سطح 

را با رگرسیون در تفاضل ها ترکیب می کند.
در روش تخمین آرالنو و باند )1991: 277-297( سطح وقفه متغیر وابسته متغیر ابزاری 
استفاده می شود، اما در بعضی از موارد وقفه متغیر وابسته ابزاری ضعیف برای توضیح رگرسیون 
بوده و موجب افزایش واریانس تخمین زننده و معنیدار نشدن ضرایب رگرسیون می شود. در 

1. System of Generalized Methods of Moments
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این موارد از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده می شود. این روش توسط آرالنو 202
و باند )1991: 277-297( و بلوندل و باند )1998: 115-143( مطرح شد که به جای یک متغیر 
از یک رابطه به عنوان متغیر ابزاری استفاده می کند؛ یعنی دو رابطه وجود دارد که اولی وقفه 
متغیر وابسته و دیگری سطح متغیر وابسته را توضیح می دهد و از رابطه دوم به عنوان متغیر 
ابزاری استفاده می شود. آرالنو و باند )1991: 277-297( توضیح داده اند که اگر معادالت اصلی 
در سطح به یک سیستم معادالت تفاضل مرتبه اول اضافه شوند، شرط گشتاورهای اضافه 
می تواند موجب افزایش کارایی تخمین زننده ها )تخمین زننده GMM سیستمی( می شود. 
تخمین زننده GMM سیستمی نسبت به تخمین زننده آرالنو و باند دارای این مزیت است که 
تفاضل گیری از مدل باعث حذف اثرات ثابت شده و با توجه به داده های نسبتاً محدود و اثرات 

مستمر1 بهترین نتایج را ارائه می دهد.
5-1 نتایج برآورد

در این مطالعه، از داده های مربوط به کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای الجزایر، 
آنگوال، اندونزی، ایران، کویت، مکزیک، نیجریه، قطر، عربستان، ترکیه، امارات و ونزوئال 
طی سال های 1990-2017 استفاده شده است. در این قسمت ابتدا به تحلیل نتایج حاصل از 
آماره های توصیفی متغیرها مربوط به کشورهای در حال توسعه که در جدول 1 ارائه شده، 
پرداخته می شود. سپس در ادامه، نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق مورد بررسی قرار 

می گیرد.
مطابق با نتایج جدول 1، میانگین رشد اقتصادی )4/571( بیانگر باال بودن نرخ این متغیر 
در کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش شده بیانگر پراکندکی و 
به بیان دیگر نوسان باالی رشد اقتصادی در این کشورها می باشد. میانگین نرخ ارز )73/766( 
بیانگر باال بودن میزان این متغیر در کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی انحراف 
معیار گزارش شده بیانگر پراکندکی و به بیان دیگر نوسان باالی ارزش پول ملی در این 
کشورها می باشد. میانگین درجه باز بودن اقتصاد )0/670( بیانگر پایین بودن میزان این متغیر در 
کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش شده بیانگر پراکندکی و به 
بیان دیگر نوسان کم درجه باز بودن اقتصاد در این کشورها می باشد. میانگین سرمایه گذاری 

1. Persistence Effect
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203 مستقیم خارجی )1/924( بیانگر پایین بودن نرخ رشد این متغیر در کشورهای در حال توسعه 
می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش شده بیانگر پراکندکی و به بیان دیگر نوسان باالی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها می باشد. میانگین مصرف انرژی )4356( بیانگر 
باال بودن میزان این متغیر در کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش 
شده بیانگر پراکندکی و به بیان دیگر نوسان باالی مصرف انرژی در این کشورها می باشد. 
میانگین سرمایه انسانی )0/667( بیانگر پایین بودن میزان این متغیر در کشورهای در حال 
توسعه می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش شده بیانگر پراکندکی و به بیان دیگر نوسان 
کم سرمایه انسانی در این کشورها می باشد. میانگین شاخص حکمرانی )22/172( بیانگر پایین 
بودن میزان این متغیر در کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش 
شده بیانگر پراکندکی و به بیان دیگر نوسان باالی شاخص حکمرانی در این کشورها می باشد. 
میانگین نرخ تورم )46/654( بیانگر باال بودن میزان این متغیر در کشورهای در حال توسعه 
می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش شده بیانگر پراکندکی و به بیان دیگر نوسان باالی نرخ 
تورم در این کشورها می باشد. میانگین نرخ بهره )14/895( بیانگر باال بودن میزان این متغیر در 
کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی انحراف معیار گزارش شده بیانگر پراکندکی و به 
بیان دیگر نوسان باالی نرخ بهره در این کشورها می باشد. میانگین شاخص وابستگی )0/203( 
بیانگر باال بودن میزان این متغیر در کشورهای در حال توسعه می باشد. از طرفی انحراف معیار 
گزارش شده بیانگر پراکندکی و به بیان دیگر نوسان پایین شاخص وابستگی در این کشورها 

می باشد.
جدول 1- شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

چولگیکشیدگیانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلمتغیر
23/98333/9904/5715/6999/3510/835-رشد اقتصادی
0/00262321/54973/766140/91319512/527نرخ ارز مؤثر

10104/4681/423×10107/80×10117/89×1083/55×3/60سرمایه
درجه باز بودن 

اقتصاد
0/2101/7590/6700/3084/3031/014

سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی

-6/05440/1671/9243/66246/5155/246

42921959435652284/7071/616مصرف انرژی
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0/788-0/3500/8560/6670/1262/801سرمایه انسانی204
10823060743286535986/5231/991×2728931/27نیروی کار
شاخص 
حکمرانی

09122/17221/7264/3441/336

4/8634145/10646/654283/80415311/766-نرخ تورم
0/589161/21114/89523/82420/0383/858نرخ بهره
شاخص 
وابستگی

0/0180/5350/2030/0843/9030/373

LLC 5-2- آزمون ریشه واحد
پیش از برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق مورد 
آزمون قرار گیرد. زیرا نامانایی متغیرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود. در این 
مطالعه جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو )LLC( استفاده 
شده است. فرض اساسی آزمون LLC وجود یک فرایند ریشه واحد در بین مقاطع است. 
بر اساس نتایج جدول 2، همه متغیرها در سطح مانا می باشند به استثنای متغیرهای رشد 
اقتصادی و سرمایه که مانا نبوده و بعد از یک مرتبه تفاضل گیری، مانا شدند. به عبارت 

دیگر، درجه انباشتگی آنها یک می باشد.
LLC جدول 2- آزمون ریشه واحد

درجه انباشتگیسطح معنی داریمقدار آماره آزمونمتغیر
)19/0820/000I )1-لگاریتم رشد اقتصادی
)1/8130/034I )0-لگاریتم نرخ ارز مؤثر

)8/6430/000I )1-لگاریتم سرمایه
)3/8940/000I )0-لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد

)1/4280/076I )0-لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی
)6/3760/000I )0-لگاریتم مصرف انرژی
)1/6060/054I )0-لگاریتم سرمایه انسانی

)6/1470/001I )0-لگاریتم نیروی کار
)23/1300/000I )0-لگاریتم شاخص حکمرانی

)1/8430/032I )0-لگاریتم نرخ تورم
)3/0690/001I )0-لگاریتم نرخ بهره

)2/6320/004I )0-لگاریتم شاخص وابستگی
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205 5-3- برآورد الگوهای تحقیق
بر اساس نتایج جدول 3، همه متغیرهای تحقیق به استثنای درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثرگذار 

می باشند. در ادامه تفسیر هر یک از متغیرها ارائه گردیده است.
لگاریتم نرخ ارز: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/051- می باشد که در 
سطح 90 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که تضعیف پول ملی باعث کاهش رشد اقتصادی 
می شود. با توجه به اینکه اکثر کشورهای در حال توسعه کشورهایی وابسته به واردات بوده 
و بروز نوسان در نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق اثرگذاری بر تولید کل دارد. 
بنابراین می توان گفت با هر واحد افزایش نرخ ارز، رشد اقتصادی به میزان 0/051 درصد 

کاهش می یابد.
لگاریتم سرمایه: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/553 می باشد که در سطح 99 
درصد معنادار می باشد. بدین معنا که افزایش سرمایه باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. با 
توجه به اینکه تابع تولید اکثر کشورهای در حال توسعه متکی بر دو متغیر مهم سرمایه و نیروی 
کار می باشد، لذا افزایش سطح سرمایه فیزیکی می تواند باعث بهبود رشد اقتصادی از طریق 
بهبود تولید شود. بنابراین می توان گفت با هر واحد افزایش سرمایه، رشد اقتصادی به میزان 

0/553 درصد افزایش می یابد.
لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/0106 می باشد 
که معنادار نمی باشد. اگرچه این متغیر یکی از عوامل مهم در تسریع رشد اقتصادی در همه 
کشورها می باشد، اما سطح پایین تر تجارت در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای 

توسعه یافته علت اصلی تأثیرگذار نبودن این متغیر بر رشد اقتصادی این کشورها می باشد.
لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/421 
می باشد که معنادار نمی باشد. اگرچه این متغیر یکی از عوامل مهم در تسریع رشد اقتصادی 
در همه کشورها می باشد، اما سطح پایین تر تجارت در کشورهای در حال توسعه نسبت به 
کشورهای توسعه یافته از یک طرف و عدم فراهم کردن بسترهای الزم برای جذب سرمایه 
گذاران خارجی از طرف دیگر، علت اصلی تأثیرگذار نبودن این متغیر بر رشد اقتصادی این 

کشورها می باشد.
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لگاریتم مصرف انرژی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/271 می باشد که 206
در سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که افزایش مصرف انواع انرژی باعث افزایش 
رشد اقتصادی می شود. با توجه به اینکه مصرف انرژی یکی از متغیرهای اصلی تابع تولید در 
کشورهای در حال توسعه بوده و همچنین این کشورها صاحب منابع انرژی می باشند، افزایش 
مصرف انرژی به معنای افزایش رشد اقتصادی است. بنابراین می توان گفت با هر واحد افزایش 

مصرف انرژی، رشد اقتصادی به میزان 0/271 درصد افزایش می یابد.
لگاریتم سرمایه انسانی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/014 می باشد که 
معنادار نمی باشد. اگرچه این متغیر نیز یکی از عوامل مهم در تسریع رشد اقتصادی در همه 
کشورها می باشد، اما کم اهمیت بودن سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه نسبت به 
کشورهای توسعه یافته علت اصلی تأثیرگذار نبودن این متغیر بر رشد اقتصادی این کشورها 

می باشد.
لگاریتم نیروی کار: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/557- می باشد که در 
سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که افزایش نیروی کار باعث کاهش رشد اقتصادی 
می شود. با توجه به اینکه تابع تولید اکثر کشورهای در حال توسعه متکی بر نیروی کار می باشد 
و از طرفی، باال بودن جمعیت نیروی کار و فراهم نبودن زمینه جذب این نیروی کار، افزایش 
نیروی کار که به منزله افزایش سطح بیکاری می باشد، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. بنابراین 
می توان گفت با هر واحد افزایش نیروی کار، رشد اقتصادی به میزان 0/557 درصد کاهش 

می یابد.
لگاریتم شاخص حکمرانی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/233 می باشد که 
در سطح 95 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی باعث افزایش رشد 
اقتصادی می شود. شاخص حکمرانی در برگیرنده شاخص های متعدد دموکراسی در کشور و 
اصالح ساختار حکومتی کشورها می باشد. با بهبود ساختار حکمرانی، زمینه جذب سرمایه 
گذار خارجی، ثبات بازار، اصالح الگوهای مصرفی، توجه به نیروی انسانی متخصص و ... 
اتفاق خواهد افتاد. بنابراین می توان گفت با هر واحد افزایش شاخص حکمرانی، رشد اقتصادی 

به میزان 0/233 درصد افزایش می یابد.
لگاریتم شاخص وابستگی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/291 می باشد 
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207 که در سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که کاهش وابستگی باعث افزایش رشد 
اقتصادی می شود. اولین تصویر ذهنی وابستگی در سیستم اقتصادی، وابستگی از طریق واردات 
است. هرچه میزان وابستگی )واردات یا مجموع سرمایه انسانی و فیزیکی( بیشتر باشد، خروج 
ارز از کشور بیشتر بوده که این امر به معنای کاهش رشد اقتصادی می باشد. بنابراین می توان 

گفت با هر واحد کاهش وابستگی، رشد اقتصادی به میزان 0/291 درصد افزایش می یابد.
لگاریتم اثر متقابل شاخص حکمرانی و وابستگی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر 
با 0/795 می باشد که در سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که شاخص حکمرانی با 

تقویت اثر شاخص وابستگی، رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
جدول 3- برآورد مدل اول تحقیق )رشد اقتصادی(

سطح معناداریآماره tانحراف استانداردضریبمتغیر
1/8310/067-0/0510/028-لگاریتم نرخ ارز
0/5530/0707/8830/000لگاریتم سرمایه

0/01060/0510/2040/838لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد
لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم 

0/4210/7260/5790/562خارجی

0/2710/0535/0650/000لگاریتم مصرف انرژی
0/0140/0121/1820/237لگاریتم سرمایه انسانی

2/9900/002-0/5570/186-لگاریتم نیروی کار
0/2330/1152/0120/044لگاریتم شاخص حکمرانی
0/2910/0456/4540/000لگاریتم شاخص وابستگی

لگاریتم اثر متقابل شاخص 
0/7950/2453/2360/001حکمرانی و وابستگی

آرالنو و باند دومآرالنو و باند اولآزمون سارگانآزمون والد
)0/000( 24/132 6/228)0/041( -2/040)0/320( -0/933

لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/114 می باشد 
که در سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که افزایش سطح تجارت باعث تقویت 
ارزش پول ملی می شود. بنابراین می توان گفت با هر واحد افزایش سطح تجارت، پول ملی به 

میزان 0/114 درصد تقویت می شود.
لگاریتم شاخص حکمرانی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/463 می باشد 
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که در سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی باعث تقویت 208
ارزش پول ملی می شود. بنابراین می توان گفت با هر واحد بهبود وضعیت حکمرانی، پول ملی 

به میزان 0/463 درصد تقویت می شود.
لگاریتم نرخ تورم: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/403- می باشد که در 
سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که افزایش نرخ تورم داخلی باعث تضعیف ارزش 
پول ملی می شود. بنابراین می توان گفت با افزایش نرخ تورم، پول ملی به میزان 0/403 درصد 

تضعیف می شود.
لگاریتم نرخ بهره: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/293- می باشد که در 
سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که افزایش نرخ بهره داخلی باعث تضعیف ارزش 
پول ملی می شود. بنابراین می توان گفت با افزایش نرخ بهره، پول ملی به میزان 0/293 درصد 

تضعیف می شود.
جدول 4- برآورد مدل دوم تحقیق )نرخ ارز(

سطح معناداریآماره tانحراف استانداردضریبمتغیر
0/1140/0283/9590/000لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد
0/4630/0845/5030/000لگاریتم شاخص حکمرانی

3/2510/001-0/4030/124-لگاریتم نرخ تورم
6/9080/000-0/2930/042-لگاریتم نرخ بهره

آرالنو و باند دومآرالنو و باند اولآزمون سارگانآزمون والد
)0/000( 24/132 6/228)0/041( -2/040)0/320( -0/933

لگاریتم نرخ ارز: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/205 می باشد که در سطح 
99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که با هر واحد تضعیف پول ملی، سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی به میزان 0/205 درصد کاهش می یابد.
لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/531 می باشد 
که در سطح 90 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که با هر واحد افزایش سطح تجارت، سرمایه 

گذاری مستقیم خارجی به میزان 0/531 درصد افزایش می یابد.
لگاریتم رشد اقتصادی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/905 می باشد که در 
سطح 95 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که با هر واحد افزایش رشد اقتصادی، سرمایه 
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209 گذاری مستقیم خارجی به میزان 0/905 درصد افزایش می یابد.
لگاریتم سرمایه انسانی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/059 می باشد که 

معنادار نمی باشد.
لگاریتم شاخص حکمرانی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/421 می باشد که 
در سطح 99 درصد معنادار می باشد. بدین معنا که با هر واحد بهبود شاخص حکمرانی، سرمایه 

گذاری مستقیم خارجی به میزان 0/421 درصد افزایش می یابد.
لگاریتم شاخص وابستگی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر با 0/040 می باشد که 

معنادار نمی باشد.
لگاریتم اثر متقابل شاخص حکمرانی و وابستگی: ضریب برآورد شده برای این متغیر برابر 

با 0/794 می باشد که در سطح 99 درصد معنادار می باشد.
جدول 5- برآورد مدل سوم تحقیق )سرمایه گذاری مستقیم خارجی(

سطح معناداریآماره tانحراف استانداردضریبمتغیر
3/2930/001-0/2050/062-لگاریتم نرخ ارز

0/5310/2891/8350/067لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد
0/9050/4332/0870/037لگاریتم رشد اقتصادی
0/0590/0950/6230/533لگاریتم سرمایه انسانی

0/4210/1054/0120/000لگاریتم شاخص حکمرانی
0/2470/804-0/0400/163-لگاریتم شاخص وابستگی

لگاریتم اثر متقابل شاخص 
حکمرانی و وابستگی

0/7940/3042/6090/009

آرالنو و باند دومآرالنو و باند اولآزمون سارگانآزمون والد
)0/000( 24/132 6/228)0/041( -2/040)0/320( -0/933
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6- نتیجه گیری210

دستیابی به رشد باالی اقتصادی ذهن بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را 
به خود مشغول کرده و به یکی از دغدغه های همیشگی اقتصاددانان و سیاست گذاران در 
کشورهای مختلف تبدیل شده است. از دیدگاه نظری و تجربی عوامل متعددی می توانند بر رشد 
اقتصادی تأثیر بگذارند که تأثیر برخی از آنها منفی و برخی دیگر مثبت می باشد. ادبیات تحقیق 
نشان می دهد از جمله مهمترین عواملی که بر رشد اقتصادی یک کشور تأثیر مثبت و تقویت 
کننده دارند، می توان به میزان سرمایه گذاری اشاره نمود. سرمایه گذاری از دو جهت می تواند 
در بخش های مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد: نخست اینکه با افزایش سرمایه گذاری، تولید 
افزایش می یابد و با گسترش بکارگیری عوامل تولید و افزایش درآمد جامعه، مخارج زیادی 
صرف خرید و مصرف کاالهای مختلف می شود و تقاضا را افزایش می بخشد. سرمایه گذاری 
خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه 
موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع به شمار می آید. در شرایط کنونی اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی 
است. در شرایطی که منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی 
است، استفاده از منابع مالی خارجی ضروری و الزامی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
با ثبات ترین نوع سرمایه گذاری خارجی است که از طریق افزایش فرصت های شغلی، ارتقاء 
کیفیت تولید و افزایش قدرت رقابتی و توان صادراتی کشور میزبان و همچنین امکان انتقال 
و توسعه فناوری و مهارت های مدیریتی و افزایش دادن سرمایه گذاری داخلی منجر به تسهیل 

فرآیند رشد اقتصادی می شود.
در دهه اخیر با توجه به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی کشورها، 
توجه ویژه ای به رفع موانع رشد این نوع سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه شده 
است. در کنار وضع قوانین جدید، راهکارهایی در خصوص ایجاد بسترهای مناسب جهت 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی الزم به نظر می رسد. بر اساس آخرین یافته های تجربی 
در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امروزه تقاضا برای جلب سرمایه خارجی در بازارهای 
جهانی بیشتر از عرضه آن است و همه کشورها به دنبال جذب این سرمایه هستند. اگر چه 
دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی یک کشور به طور لزوم در گرو سرمایه گذاری 
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211 خارجی نیست اما باز بودن اقتصاد می تواند پیامدهای مهمی بر توسعه اقتصادی داشته باشد. 
یکی دیگر از عوامل مهم در شکل گیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امنیت سرمایه گذاری 
است. برخی از این عوامل عمقی بوده و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشورها دارد و 
برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت ها، عوامل فرامرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی 
مربوط می شود. در این میان نقش دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهاد ساز در میزان جذب 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی برجسته می باشد.
از جمله مواردی که در مطالعات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کمتر مورد توجه 
قرارگرفته است، مبانی تئوری وابستگی است. این تئوری، وابستگی توسعه کشورهای در 
حال توسعه به کشورهای توسعه یافته را بیان می کند. یکی از علل اصلی توسعه نیافتگی 
کشورها را عدم توانایی در جذب سرمایه گذاری دانست. کشورهای توسعه یافته جهت حفظ 
قدرت و نفوذ خود بر کشورهای دیگر، از صادر کردن تکنولوژی های تولید به کشورهای در 
حال توسعه خودداری می کنند. لذا حجم واردات کشورهای در حال توسعه از کشورهای 
توسعه بیشتر شامل کاالهای اساسی و کاالهایی است که تکنولوژی آنها فراگیر شده و تحت 
انحصارتولیدکننده آن نیست. از طرف دیگر، میزان وابستگی کشورهای در حال توسعه به 
واردات کاالهای اساسی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل توسعه نیافتگی باشد که انگیزه تولید 

و سرمایه گذاری را از بین می برد.
6-1- در نهایت توصیه های سیاستی زیر پیشنهاد می شود:

در  کشور  اجرایی  توان  به کارگیری  کشور،  قابلیت های  شناخت  نظیر  اقدام هایی  با   .1
بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و معرفی این 
پروژه ها به سازمان سرمایه گذاری و فراهم کردن شرایط الزم به منظور افزایش دامنه شمول 
سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی )از طریق خصوصی سازی، شفافیت 
قیمت ها، آزادی عمل بانک ها در پرداخت تسهیالت، مشوق های مالی و به طور کلی زمینه 
سازی برای افزایش نقش بازار در بخش های مختلف اقتصادی( می توان زمینه توسعه اقتصادی 

را فراهم کرد.
2. با اجرای سیاست هایی از جمله توسعه صادرات از و طرفی اتخاذ سیاست هایی همگام 
با سیاست آزادی تجاری، می توان بخش های مختلف اقتصادی را تقویت نمود به و رشد باالی 
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اقتصادی دست یافت.212
3. با سرمایه گذاری بیشتر در نیروی انسانی، موجبات افزایش عرضه نیروی کار متخصص 

و با تحصیالت عالی فراهم شود.
4. اصالح ساختار نهادهای دولتی و ساختار حکمرانی کشورها با برنامه ریزی و تطابق با 

استانداردهای سازمان های بین المللی.
5. تقویت اقتصاد داخلی و پایبندی به معیارهای اقتصاد بومی و تقویت آنها در جهت 

کاهش وابستگی.
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