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چکیده
امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطة عدم كفایت منابع داخلی براي سرمایهگذاري ،تمایل شدیدي
به جذب سرمایههاي خارجی پيدا كردهاند .عملکرد كشورها در جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی بسته
به نوع نظام حاكم اقتصادي متفاوت است ،چرا كه عوامل سياسی و نهادي تأثير بسيار زیادي بر جریان
سرمایه خارجی دارند .یکی از این عوامل ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت است .در مطالعه حاضر
تأثير ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت بر جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی به روش خود
رگرسيون برداري در قالب دادههاي تابلویی ( )P-VARبراي  31كشور صادركننده نفت طی دوره زمانی
 1003تا  1031مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقيق با تحليل توابع عکسالعمل آنی و تجزیه
واریانس نشان دهنده اینست كه واكنش سرمایهگذاري مستقيم خارجی به حقوق مالکيت مثبت است .بدین
معنا كه حقوق مالکيت پيشرفته به جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی كمک میكند.
واژگان کلیدی :سرمایهگذاري مستقيم خارجی ،حقوق مالکيت ،تابع عکس العمل آنی ،تجزیه واریانس.

Keywords: Foreign Direct Investment, Property Rights, Impulse
Responses, Variance Decomposition.
JEL Classification: F21, K20, K11, P14.
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 -1مقدمه
كمبود سرمایه از موانع اصلی سرمایهگذاري و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است.
توسعه اقتصادي تا حدود زیادي نه تنها به فراوانی سرمایه بلکه به خصوصيات فرردي ،اجتمراعی ،و
شرایط تاریخی كشورهاي در حال توسعه نيز بستگی دارد .سرمایه براي توسعه اقتصادي الزم است
ولی شرط كافی نيست .استفاده نادرست از منابع خرارجی از طریرق اسرتقراض ،برروز بردهیهرا در
جهان در دهه  3390و نيز تبعات منفری سياسری و اقتصرادي فزاینرده آن سربب شرد ترا ترأمين مرالی
پروژههاي سرمایهگذاري به شکل سرمایهگذاري مسرتقيم خرارجی ،3بره عنروان روش برترر مطرر
شود.
صندوق بين المللی پول FDI ،را چنين تعریف كرده است« :سرمایهگذاري مستقيم كه با هدف
كسب منافع طوالنی مدت توسط یک شخصيت حقيقی یا حقوقی مستقر در یک اقتصاد معين
صورت میگيرد» .كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل  FDIرا سرمایهاي دانسته كه متضمن
مناسبات بلند مدت ميان سرمایهگذار و سرمایهپذیر بوده و كنترل و منافع مستمر اشخاص حقيقی و
یا حقوقی مقيم یک كشور در شركتی خارج از موطن سرمایهگذار را به همراه دارد (آنکتاد،1
 .)3331از نظرسازمان تجارت جهانی FDI ،زمانی صورت میگيرد كه سرمایهگذار یک كشور
مبدا (كشور مادر) یک دارایی را در كشور دیگر (ميزبان) با هدف مدیریت آن به دست میآورد
(برالو و اسکار.)1000 ،1
رقابت در عرصههاي جهانی و در قلمرو اقتصادي از راه سرمایهگذاري در بخشهاي مختلف
اقتصادي براي ایجاد فرصتهاي شغلی جدید صورت میپذیرد .بر اساس مطالعات نانکن و

اسپاتز4

( )1004و ژانگ )1003( 1از آنجا كه سرمایهگذاري مستقيم خارجی منجر به سرمایه و اشتغال،
صادرات و توليد میگردد ،امکان دسترسی به منابعی همچون مدیریت ،نيروي كار ماهر،
شبکههاي توليد بين المللی و تأسيس نامهاي تجاري را فراهم مینماید و همچنين موجبات
برخورداري از آثار سرریز و انتقال تکنولوژي را براي كشور ميزبان فراهم میسازد ،لذا
سرمایهگذاري مستقيم خارجی میتواند موتور رشد اقتصادي كشور ميزبان محسوب گردد .از
اینرو اهميت سرمایهگذاري مستقيم خارجی و تحقيق در مورد عوامل موثر بر آن آشکار میشود.
1.

Foreign Direct Investment
)Unctad (1996
)3. Bradlow and Escher (2000
)4. Nunnenkamp and Spatz (2004
)5. Zhang (2009
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البته در صورت عدم وجود زیرساختهاي مناسب و سياستگذاري صحيح ،سرمایهگذاري
مستقيم خارجی اثرات منفی نظير وابستگی اقتصادي و غارت منابع طبيعی ،عدم تعادل تراز
پرداختها و كاهش نرخهاي پایين پسانداز و سرمایهگذاري داخلی با از بين بردن رقابت ،را نيز به
همراه خواهد داشت.
هدف این تحقيق تحليل اثر ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت بر جذب سرمایهگذاري مستقيم
خارجی در گروه منتخب كشورهاي صادر كننده نفت 3است .قابل ذكر است كه در تحقيقات
موجود در زمينه تأثير حقوق مالکيت بر سرمایهگذاري مستقيم خارجی مطالعهاي به روش
خودرگرسيون برداري تابلویی به همراه دیگر موارد اثرگذار بر متغير وابسته صورت نگرفته
است.
از مطالعاتی كه به بررسی اثر حقوق مالکيت بر  FDIپرداختهاند میتوان به مک گویر،)3331( 1
لی و رسنيک ( ،)1001ماتئو و ماكرچ ،)1003( 1خان و سامد ،)1030( 4درویچ و

همکاران1

( ،)1030آسيد و همکاران ،)1031( 1ماتسوبارا ،)1031( 1مينسو و دانگيان )1031( 9و تاناكا و
ایواسکو )1031( 3اشاره كرد كه در تمامی آنها اثر مثبت امنيت حقوق مالکيت بر سرمایهگذاري
مستقيم خارجی تأیيد شده است .برندان )1001( 30در مطالعهاي تأثير حقوق مالکيت را بر جذب
 FDIدر مورد  14كشور در حال توسعه طی دوره  3391تا  3331بررسی كرده است ،نتایج تحقيق
وي نشان دهنده تأثير مثبت و معنادار حقوق مالکيت بر جذب  FDIاست .شاه آبادي و احمدي
روشن ( ) 3130در تحقيقی به بررسی نقش دموكراسی و حقوق مالکيت بر جذب  FDIكشورهاي
 D8و  G7طی دوره زمانی  3331تا  1009پرداختهاند نتایج تحقيق آنها نشان دهنده اینست كه
دموكراسی اثر منفی و معنادار و حقوق مالکيت اثر مثبت و معنادار بر جذب  FDIدارد.
 .3كشورهاي منتخب صادر كننده نفت عبارتند از :الجزایر ،اكوادور ،ایران ،كویت ،نيجریه ،ونزوئال ،مصر ،مراكش ،عمان ،بحرین،
بوليوي ،پرو ،كلمبيا ،ترینيدادوتوباگو و پاناما.

2.

)Olsan and McGuire (1996
)3. Mathew and Mukherjee (2009
)4. Khan and Samad (2010
)5. Derwisch et al. (2010
)6. Asid et al. (2012
)7. Matsubara (2012
)8. Minsoo and Donghyun (2013
)9. Tanaka and Iwaisako (2013
)10. Brendan (2007
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درگاهی ( )3191در تحقيقی با عنوان عوامل موثر بر توسعه سرمایهگذاري مستقيم خارجی:
درسهایی براي اقتصاد ایران ،جهت و ميزان عوامل موثر بر جریان ورودي  FDIبه كشورهاي در
حال توسعه و توسعه یافته را از طریق برآورد الگو به روش  GLSدر دهه هاي  90-30با دادههاي
مقطعی ادغام شده كشورهاي مختلف ،به دست میآورد .نتایج این مطالعه نشان دهنده این است
كه متغيرهایی نظير آزادي اقتصادي ،اندازه بازار ،و رشد اقتصادي تأثير مثبت بر توسعه
سرمایهگذاري مستقيم خارجی دارد و متغيرهایی نظير افزایش ریسکهاي مالی و اقتصادي اثر
منفی بر توسعه  FDIدركشورهاي در حال توسعه دارد.
داوودي و شاهمرادي ( )3191در تحقيقی تحت عنوان بازشناسی عوامل موثر بر جذب  FDIدر
اقتصاد ایران و  41كشور جهان در چارچوب یک الگوي تلفيقی ،به تحليل عوامل موثر بر جذب
 FDIدر  41كشور جهان طی دوره زمانی  3330تا  1001در چارچوب یک الگوي اثر ثابت
پرداخته و الگوي برآوردي آنها به صورت فرم تبدیلی مستخرج از یک سيستم معادالت همزمان
میباشد .نتایج حاصل نشان میدهد كه توجه به زیرساختهاي قانونی ،ترویج و تشویق
سرمایهگذاري داخلی بخش خصوصی ،توجه به كارآیی و بهرهوري سرمایهگذاريهاي انجام شده
در زیرساختها و تحقيق و توسعه ،توجه به كارآیی ،بهرهوري و سطح مهارت نيروي كار سبب
جذب بيشتر  FDIدر ایران میشود .همچنين آنها بدون وارد كردن عوامل سياسی و نهادي به
طور ضمنی بيان میكنند كه اقداماتی در جهت افزایش ثبات سياسی كشور شاید بتواند به جذب
بيشتر  FDIدر كشور ایران منجر شود.
نجارزاده و شقاقی شهري ( )3199به رتبه بندي كشورهاي عضو  OICاز نظر جذب  FDIبر اساس
متدولوژي تاكسونومی پرداختند .در این تحقيق ایران در بين  41كشور عضو در رتبه  11قرار گرفته
است ،و شاخصهاي ریسک سرمایهگذاري ،امنيت سياسی و آزادي اقتصادي به عنوان عوامل موثر
بر جذب  FDIمورد استفاده قرار گرفته است .شاهآبادي و محمودي ( )3191در مقالهاي تحت
عنوان تعيين كنندههاي سرمایهگذاري مستقيم خارجی در ایران ،به بررسی عوامل موثر بر جذب
سرمایهگذاري مستقيم خارجی در ایران طی دوره  3119-3191میپردازند و بر اساس مطالعات
خود بيان میكنند كه سرمایهگذاري مستقيم خارجی تابع عواملی از قبيل نرخ بازگشت سرمایه ،باز
بودن اقتصاد ،زیرساختها ،رشد اقتصادي ،سرمایهگذاري داخلی ،منابع طبيعی ،سرمایه انسانی،
تورم ،نرخ ارز ،بدهی خارجی ،وضع مالی دولت ،ماليات ،اندازه بازار ،حقوق سياسی و نسبت
مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی میباشد .آنها نتيجه میگيرند كه اوالً منابع طبيعی موجود،

تحليل نقش ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت در جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی با رویکرد ()P-VAR

313

سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقيم و معنیدار بر جذب سرمایهگذاري مستقيم
خارجی در ایران موثرند ،ثانياً متغير حقوق سياسی و متغير موهومی انقالب اسالمی نيز به صورت
معکوس و معنی دار بر جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی در ایران تأثير داشتهاند و نهایتاً عامل
باز بودن اقتصاد تأثير مثبت و بیمعنی و عامل نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلی نيز تأثير
منفی و بیمعنی بر جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی در ایران دارد.
باسو و هفکر )1001( 3در مطالعهاي با عنوان ،نهادها و ریسک سياسی و سرمایهگذاري مستقيم
خارجی ،در مورد ریسک سياسی و  FDIبراي  91كشور در حال توسعه طی دوره  3394تا 1001
تحقيقی به روشهاي مختلف اقتصاد سنجی انجام داده و به این نتيجه رسيدهاند كه پایين بودن
ریسک سياسی سبب جذب بيشتر  FDIمیشود.
فري و اشنایدر ( )3391در یک مطالعه تجربی نشان دادهاند كه حجم سرمایهگذاري خارجی به
عوامل سياسی و اقتصادي بستگی دارد .نتيجه كار آنها در ارتباط با  14كشور در حال توسعه نشان
دهنده اینست كه عوامل سياسی و اقتصادي همچون امنيت در جذب سرمایهگذاري مستقيم
خارجی موثرند.
اونيو )1001( 1در مطالعهاي جریان سرمایهگذاري مستقيم خارجی به كشورهاي كمتر توسعه یافته
را بررسی نموده است .این مطالعه با استفاده از اطالعات  13كشور در حال توسعه و منطقه منا طی
دوره زمانی  3311تا  3333نقش عوامل اقتصادي و ساختاري را بر جریان سرمایهگذاري مستقيم
خارجی بررسی می نماید .نتایج این تحقيق نشان میدهد كه در منطقه منا دو عامل تجارت آزاد،
فساد و بوروكراسی نقش اصلی در جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی دارند.
در این مقاله سعی شده تا ارتباط ميان  FDIو امنيت حقوق مالکيت تبيين گردد تا بتوان با ارائه
راهکارها و سياستهاي كارآمد در جهت جذب بيشتر  FDIگام برداشت .در همين راستا فرضيه
تحقيق این است كه حقوق مالکيت تأثير مثبت و معنادار بر سرمایهگذاري مستقيم خارجی دارد .در
ادامه بحث ابتدا مبانی نظري تشریح میشود .سپس بر اساس مبانی نظري و مطالعات تجربی گذشته
مدل ارائه میشود و متغيرها تعریف میشوند و در بخش بعد نتایج حاصل از تخمين مورد بحث و

)Busse and Hefeker (2005
)Onive (2002

1.
2.
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بررسی قرار میگيرد و در پایان نتيجهگيري و ارائه راهکارهاي سياستی در جهت بهبود جذب
 FDIارائه میگردد.
 -2مبانی نظری
تئوريها و نظریههاي مربوط به  FDIاز دیدگاه شركتهاي چند مليتی را میتوان به دو دسته كلی
تقسيم كرد ،دسته اول نظریههاي مبتنی بر فرض بازار كامل كه در این نظریرهها سره فرضريه مطرر
است كه عبارتند از :فرضيه تفاوت نرخ هاي بازده ،تنوع توليد و اندازه برازار .دسرته دوم نظریرههاي
مبتنی بر فرض بازار ناقص را در بر میگيرد كه عبارتند از :تئوري هيمر( 3سازمان صنعتی) ،تئروري
درونی سازي ،فرضيه چرخه توليد و مدل بين المللی كردن اوپساال و فاصله روانی .نظریرة دیگرري
نيز وجود دارد كه با ادغام سه فرضريه سرازمان صرنعتی ،درونری كرردن و فرضريه مکرانی ،از سروي
دانينگ 1ارائه و گسترش یافته كه به نظریه تركيبی یا تئوري  OLIمعروف است .رابطه برين حقروق
مالکيت و جریان سرمایهگذاري مستقيم خارجی در تئوريهرا و مطالعرات مختلفری در كشرورهاي
توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده است .یکی از مهمترین پارادایمهاي اقتصادي كره رابطره
بين حقوق مالکيت و سرمایهگذاري مستقيم خارجی را تشریح میكنرد همرين تئروري  OLIاسرت.
دانينگ به بررسی رابطه بين حقوق مالکيت و جریان سرمایهگذاري مستقيم خارجی پرداخته و برر
اساس شاخص  OLIفعاليت شركتهاي چندمليتی را بر حسب مزیت مالکيت ،مزیرت برومی یرا
محلی و مزیت درونی كردن توضيح داده است .بر اساس ایرن شراخص ،چنرانچره سياسرتهاي
كشور پذیرنده  FDIدر جهت تقویت حمایت از حقوق مالکيت فکري باشد ،به ایرن دليرل كره
موجب افزایش اطمينان بنگاههاي سرمایه گذار در زمينه استفاده انحصاري از نتایج فعاليرتهراي
پر هزینه تحقيق و توسعهاي خود خواهد شد ،میتواند در یک سطح مناسب از حقروق مالکيرت
فکري ،مزیتهاي سه گانه شامل مزیتهاي مالکيت ،بومی یا محلی و مزیت درونری كرردن ،را
افزایش دهد .بنابراین مطرابق مطالعره دانينرگ ،برين جریانرات ورودي  FDIو سرطح حمایرت از
حقوق مالکيت فکري رابطه مستقيم وجود دارد.
مکانيزم اثرگذاري مزایاي مذكور به صورت زیر است:
مزیت مالکیت :این مزیت دربرگيرنده فناوري باالي توليد با سازماندهی بهينه ،ظرفيتهاي

Hymer
)Dunning (1988
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نوآوري ،مارکهاي تجاري ،شهرت یا سایر مالکيتها است .این مزیت ،توانایی یرک بنگراه را
در ورود به بازار كشور ميزبان تأمين میكند.
مزیتهای منطقه ای ،محلي یا بومي :مزیتهاي مالکيت به رغم اینكه ورود یک شركت
خارجی را به كشور ميزبان تضمين میكند ،دليل اینكه چرا یک بنگاه خارجی در كشور ميزبان
توليد میكند را تشریح نمینماید .مزیتهاي محلی یا منطقهاي دليل حضور شركتهاي خارجی
را توضيح میدهد .این مزیت مشتمل بر عوامل كيفيت ،هزینههاي حمل و نقل بينالمللی و هزینه
ارتباطات و سياستهاي كشور پذیرنده  FDIاست.
مزیتهای دروني کردن :این مزیتها دليل اینكه چرا بنگاههاي خارجی ترجيح مریدهنرد
شخصاً پروسه توليد را در كشور ميزبان كنترل كنند ،توضريح مریدهنرد .ایرن مزیتهرا در واقرع
بيانگر ترجيح شركت خرارجی در كنتررل پروسره توليرد بره جراي اعطراي اختيرار دارایریهرا بره
شركتهاي داخلی است و چنين اقدامی به دليل هزینه براالي مبرادالت و هزینرههراي مررتبط برا
مقررات و تمهيدات قراردادها است.
مطالعه دانينگ در سال  1003نقش مهمی براي مالحظات سازمانی قائل شده است و بيان میدارد
افزایش مزایاي مکانی با گسترش ميزان حاكميرت قرانون ،بهبرود زیرسراختهاي اقتصرادي و نيرز
بهبود فرهنگ كسب وكار موجب رشد جریان ورودي  FDIخواهد شد (شراه آبرادي و احمردي
روشن.)3130 ،
در ادامه به تعریف حقوق مالکيت و تحليل نظري تأثير ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت بر
جذب  FDIپرداخته میشود.
 -1-2ساختار قانونی و امنیت حقوق

مالکیت1

 -1-1-2حقوق مالکیت یک نهاد اقتصادی
علم اقتصاد ،مبادالت اختياري توليدات انسانی به وسيله افراد را مورد مطالعه قرار میدهد .این افراد
هستند كه بر اساس تفاوت ترجيحات و مهارتهاي خود ،براي مبادله كاالها و خدمات ،شرایطی
را تعيين میكنند  .افراد و كارگزاران هستند كه به مبادله اطالعات پرداخته و به دنبال یافتن بهترین
Legal System & Property Rights

1.
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شيوه تخصيص منابع در این توليدات رقيب هستند .از طریق آزمون و خطا به سليقههاي یکدیگر
آشنایی پيدا كرده و از اشتباهات قبلی خود منتفع میشوند .در چنين چارچوبی است كه كاالها یا
خدمات اقتصادي هر چيزي خواهد شد كه فرد از مصرف آن مطلوبيت یا رضایت كسب میكند.
براي كسب رضایت از كاال یا خدمات ،فرد باید كاال یا خدمات را تصرف كرده و مالک آن باشد.
اما در جهان واقعی با توجه به اینكه براي افراد رقيب زیادي وجود دارد ،توانایی افراد براي
مالکيت و مصرف كاال با عدم اطمينان روبرو خواهد شد .این مطالب براي تقاضاي عوامل توليد
توسط كارفرمایان اقتصادي نيز صحت دارد .حال با پذیرش چنين مطالبی میتوان اقتصاد را
مجموعهاي از خانوارها و بنگاههاي با تصميمات متعددي دانست كه هر كدام از تصميمات آنها
شامل تعداد زیادي مبادله است .هر مبادله را نيز میتوان داد و ستد بستههاي حقوق مالکيت دانست.
در این صورت توسعه اقتصادي چيزي جز مبادله سریع ،ارزان و راحت بسته هاي حقوق مالکيت
نخواهد بود .در همين راستا ،آلچيان ،علم اقتصاد را علم مطالعه حقوق مالکيت میداند .وي
مینویسد « :هر سوال مربوط به قيمت گذاري ،سوال حقوق مالکيت است  ...نظام موجود حقوق
مالکيت نظام تعيين قيمت براي مبادله با تخصيص منابع كمياب را ایجاد میكند» (رنانی3194 ،؛
كلومباتو 1001 ،3و سانوگو.)1001 ،1
 -2-1-2تعریف حقوق مالکیت
براي حقوق مالکيت تعاریف متعدد در متون اقتصادي ارائه شرده اسرت .هرر چنرد اجمراع و توافرق
عمومی درباره مفهوم حقوق مالکيت در بين اقتصاددانان وجود دارد .اما تعاریف ارائه شرده توسرط
اقتصاددانان گاهی اوقات با تعاریف مردنظر حقروق دانران مغرایرت دارد (صرمدي .)3193 ،دمسرتز
حقوق مالکيت را ابزاري در اختيار جامعه میدانرد كره بره افرراد در شرکلدهری انتظرارات متقابرل،
كمک میكند .این انتظارات در قالب قوانين ،رسوم و سنن یرک جامعره بيران مریشروند .بره تعبيرر
دمستز « حقوق مالکيت بيان كننده حق نفع رساندن یا ضرر زدن به خرود یرا دیگرران اسرت  ...پرس
روشن است كه حقوق مالکيت تصریح میكند كه چگونه افراد میتوانند منتفع یا متضررر شروند و
بنابراین چه كسی باید به چه كسی بپردازد تا فعاليتهایی كه افراد انجام میدهند ،اصال و تعردیل
شود» (رنانی.)3194 ،

)Clombatto (2006
)Sanog (2003
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به اعتقاد كامونز ،حقوق مالکيت ،حقوق مربوط به كميابی بوده و شامل تمام فعاليتهرایی میشرود
كه افراد یا جامعه در انجام یا عدم انجام آن در تملک یک دارایی آزاد میباشد .كرامونز بررخالف
اقتصاددانان كالسيک ،حقوق مالکيت را معرين و داده شرده فررض نمیكنرد و نشران میدهرد كره
حقوق مالکيت محصول كنش جمعی است (كافمن .)1001 ،3نورث حقوق مالکيت را حقوق افراد
براي بهرهمندي از منافع كار تحت تملک خود یا بهرهمندي از منافع كاالها و خدماتی كه آنهرا را
تصرف كردهاند ،تعریف میكند .از دیدگاه اجرتسون ،حقوق مالکيت ،حقوق افرراد در اسرتفاده از
منافع میباشد (نورتن .)1001 ،1از دیدگاه وي دو مفهوم متمایز از حقوق مالکيت وجود دارد:
الف -حقوق مالکيت

اقتصادي1

ب -حقوق مالکيت قانونی4

حقوق مالکيت اقتصادي فرد روي یک كاال یا دارایی ،توانایی افراد در مصررف كراال یرا خردمات
دارایی و به طور غير مستقيم از طریق مبادله آن تعریف میشود .این توانایی شرامل حرق اسرتفاده از
یک دارایی ،حق كسب درآمد از یک دارایی و قرارداد با سایر افراد و حق انتقال مالکيت دائرم بره
گروه دیگر میباشد  .اما حقوق مالکيت قانونی ،حقوق مالکيتی است كه توسط دولت بره رسرميت
شناخته شده و اعمال میشود .در واقع حقوق مالکيت قانونی ،حقوقی است كه از طریق دولت اعطا
میشود و پشتيبانی براي بهرهمندي از حقوق مالکيت اقتصادي است (وندنبرگ .)3333 ،1فردک و
همکاران 1در تحقيق خود ،تعریف زیر را از حقوق مالکيت مورد استفاده قرار دادهاند كه بر هفرت
مولفه آن تأكيد میشود :حقوق مالکيرت شرامل حرق تصررف ،حرق اسرتفاده ،حرق مردیریت ،حرق
سرمایهگذاري ،لزوم انتقال ،مسئوليت اجرا و حق حفاظت میباشد.

1.

)Kaufman (2003
)Norton (2003
3. Economic Property Right
4. Legal Property Right
)5. Vandennberg (1999
6. Feddeke et al.
2.
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 -3-1-2کانالهای اثرگذاری حقوق مالکیت بر جذب FDI
 -1-3-1-2از طریق حمایت از قراردادها
حمایت از افراد و حقوق قانونی آنها عامرل اساسری در رشرد و توسرعه جوامرع مختلرف محسروب
میشود .در واقع ،این عامل از جمله مهمترین وظایف دولتها محسوب میشود .عردم حمایرت از
افراد به منظور برخرورداري از حاصرل فعاليتشران ،نبرود قواعرد مربروط بره حمایرت از قراردادهرا و
توافقات دو جانبه براي حرل و فصرل اختالفرات موجرب كراهش انگيرزه برراي انجرام فعاليتهراي
اقتصادي خواهد شد ،كه رشد اقتصادي را كاهش میدهد .یک كارآفرین تنها زمانی انگيرزه برراي
ابتکار دارد كه بتواند بازده حاصل از ابتکار را در كنتررل خرود داشرته باشرد (صرامتی و همکراران،
.)3193
 -2-3-1-2از طریق سازماندهی فعالیتهای دولت و بازار
حمایت از حقوق مالکيت تا حد زیادي سازمان دهنده فعاليتهاي دولت و برازار اسرت .بره عنروان
مثال ،بدون حفاظت از حقوق مالکيت افراد ،دولت نمیتواند منابع را به طور بهينه تخصيص دهد و
یا بازار آزاد ،نمیتواند درست عمل كند .البته مالکيت خصوصری قروي ،بره سرازمانها و نهادهراي
تکميلی -كه در بيشتر موارد در كشورهاي كم درآمد وجود نردارد -نيرز وابسرته اسرت .بره عنروان
مثال ،مالکيت خصوصی قوي به استقالل قضایی ،تصميمگيريهاي سياسی و گرروههراي هرم سرود
(ذي نفع) مقتدر بستگی دارد (بانک جهانی .)1001 3،عملکرد مناسب دولت و بازار سبب افرزایش
سود ناشی از سرمایهگذاري میشود و سرمایهگذار خارجی تشویق به سرمایهگذاري بيشتر میشرود
(كوراي و پنگ.)1033 ،1
 -3-3-1-2از طریق کاهش نااطمینانی و افزایش بازدهی حاصل از دارایی
حقوق مالکيت ،تأثير اصلی و اساسی بر كارآیی و رقابتپذیري دارد كه از این مسير تأثير عمدهاي
بر رشد اقتصادي میگذارد .از آنجا كه حقوق مالکيت از یک سو به مالک این امکان را میدهرد
كه مانع استفاده رایگان دیگران شود و از سوي دیگر ،انگيرزه سررمایهگذاري برراي بهبرود كيفيرت
منابع را افزایش میدهد  ،بنابراین ،نوعی تضمين براي تداوم و رشد توليرد ایجراد میكنرد .در عرين
)World Bank (2002
)Khoury and Peng (2011
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حال ،حقوق مالکيت چارچوب نهرادي الزم برراي تخصريص منرابع را فرراهم مریآورد .همچنرين،
حقوق مالکيت از طریق گسترش ابزارهرا و روشهراي تضرمين وام و كراهش نااطمينرانی ،افرزایش
پسانداز و گسترش امکران ورود انرواع دارایری بره بازارهراي مرالی و سررمایهاي ،گسرترش امکران
استفاده از سرمایههاي كوچک و كراهش ریسرک سررمایهگذاري ،ترأثير گسرتردهاي برر تسرهيل و
تشدید رقابتپذیري دارد .از اینرو ،حقوق مالکيت سبب افزایش بازدهی حاصرل از دارایری افرراد
میشررود (رنررانی .)3194 ،افررزایش بررازدهی حاصررل از دارایرری افررراد ناشرری از حقرروق مالکيررت
تشویقكننده سرمایهگذاري خارجی است ،همچنين با وجود حقوق مالکيت كامل و تضرمين شرده
ریسررک سرررمایهگذاري كرراهش مییابررد و سرررمایه گررذاران خررارجی بررا خيررالی آسرروده اقرردام برره
سرمایهگذاري میكنند .لذا حقوق مالکيت تأثير بسيار زیاد بر جذب  FDIدارد (مينسو و دانگيران،
.)1031
 -3روش تحقیق و ارائه مدل
به دليل مزایاي زیاد موجود در روش دادههاي تابلویی و همچنين محدودیتهاي موجود در
استفاده از مدلهاي سري زمانی در دورههاي كوتاهمدت همچون محدودیتهاي آماري ،اگر قصد
استفاده از این روش در یک تحقيق وجود داشته باشد و اطمينان از برونزا یا درونزا بودن یک متغير
وجود نداشته باشد ،میتوان با بکار گيري روش خودرگرسيون برداري در قالب دادههاي

تابلویی3

این نگرانی را از بين برد Panel var .روش  VARمرسوم را در بر دارد با این تفاوت كه دادهها از
نوع تركيبی (پانل) میباشند .به كمک این روش میتوان ارتباط بين متغير وابسته را با مقادیر
گذشته آن و همچنين مقادیر گذشته سایر متغيرها تبيين كرد .فرم ساختاري  pvarبه صورت زیر
میباشد:

()3

𝑦1it + 𝑏12 𝑦2it = 𝛾10 + 𝛾11 𝑦1i,t−1 + 𝛾12 𝑦2i,t−1 + 𝜀1it
𝑏21 𝑦1it + 𝑦2it = 𝛾20 + 𝛾21 𝑦1i,t−1 + 𝛾22 𝑦2i,t−1 + 𝜀2it
ε1it
𝜔2 Ο
)(ε ) ~𝑁(Ο, Ω
𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 Ω = ( 1
)
2it
Ο 𝜔22

Panel var

1.

311

مجله علمی -پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،پایيز و زمستان 3131

به طوريكه دنبالههاي  Y1itو  Y2itمانا هستند  1it .و   2itجمالت اختالل به ترتيب با واریانس

 1و  2بوده و مستقل از یکدیگر هستند .حداكثر وقفههاي وارد شده در این معادالت ،یک

وقفه می باشد به همين دليل معادالت باال فرم ساختاري یک الگوي خودرگرسيونی برداري تابلویی
مرتبه اول را تشکيل میدهند .ساختار سيستم فوق به گونهاي است كه امکان تأثيرگذاري هر یک
از دو متغير بر دیگري فراهم است .البته اگر  b12مساوي صفر نباشد  1it ،تأثير غير مستقيمی بر

 Y2itخواهد داشت و اگر  b22مساوي صفر نباشد  2it ،تأثير غير مستقيمی بر  Y1itخواهد داشت.

تأثيرگذاري همزمان  Y1itبر  Y2itو همچنين  Y2itبر  Y1itنشان دهنده این است كه معادالت
فوق داراي فرم كاهشیافته نيستند .اگر فرم ساختاري باال به صورت ماتریسی نوشته شود معادالت
زیر حاصل میشود:

()1

𝛾10
ε1it
γ11 γ12 y1i,t−1
1 b12 y1it
] [y ] = [γ ] + [γ γ ] [y
] ] + [ε
b21 1
2i,t−1
2it
20
21 22
2it
)⟹ 𝐵𝑦it = ΓΟ + Γ1 yi,t−1 + εit , εit ~ N(Ο, Ω

[

معادله ( )1براي حالت دو متغيره میباشد ،فرم ساختاري  PVARبراي حالت  nمتغيره به صورت
زیر است.
γ13 …. γ1𝑛 𝑌1𝑖,𝑡−1
𝑡𝑖𝜀1
𝑌 𝑛γ23 …. γ2
𝜀
𝑡𝑖2
2𝑖,𝑡−1
.
𝑡𝑖𝜀3
𝑌3𝑖,𝑡−1
.
.
+ .
.
.
.
.
.
.
] 𝑡𝑖𝑛 𝜀[ ] γ𝑛3 …. γ𝑛𝑛 ] [𝑌𝑛𝑖,𝑡−1

γ11 γ12
γ10
𝑡𝑖𝑌1
γ21 γ22
γ20
𝑡𝑖𝑌2
γ30
𝑡𝑖𝑌3
.
.
=
+
.
.
.
.
γ
[
] 𝑡𝑖𝑛𝑌[
] 𝑛0
[γ𝑛1 γ𝑛2

به دليل وجود مکانيزم بازخورد 3در فرم ساختاري ،معادالت ( )3و ( )1قابل تخمين نيستند ،براي
حل این مشکل باید فرم حل شده  PVARرا به دست آورد .فرم ساختاري به صورت زیر به فرم
حل شده تبدیل میشود.

 .3همبستگی  Y2itبا جزء خطاي   1itو همبستگی  Y1itبا   2itمکانيزم بازخورد را به وجود میآورد.
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γ12 −b12 γ22

+

y1i,t−1
1−b21 b12
[]
]
−b21 γ12 +γ22 y2i,t−1

γ11 −b12 γ21

γ10 −b12 γ20

1−b21 b12

1−b21 b12
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y1it
1−b b12
1−b b12
[y ] = [−b γ21 +γ
] + [−b γ21 +γ
21 10
20
21 11
21
2it

1−b21 b12

ε1it −b12 ε2it

1−b21 b12
]
21 ε1it +ε2it

[−b

()1

1−b21 b12

فرم حل شده را میتوان به صورت زیر كاملتر نمود:

y1it
α10
e1it
α11 α12 y1i,t−1
[y ] = [α ] + [α
] [y
] ] + [e
α
2i,t−1
2it
20
21
22
2it
e1it
𝜎12 𝜎12
[ = (e ) ~ N (0, Σ) 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 Σ
]
2it
𝜎12 𝜎22
)⟹ 𝑦it = A0 + A1 yi,t−1 + eit , eit ~ N(Ο, Σ

()4
()1

−1

−1

𝑡𝑖𝜀 𝐵 = 𝑡𝑖𝑒 𝑑𝑛𝑎 𝐴1 = 𝐵 Γ1

Γ𝜊 ,

−1

𝐵 = 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 Aο

معادله ( )1یک مدل استاندارد  PVARاست .حال میتوان معادالت ( )4را با روش  OLSبرآورد
نمود .اما نمی توان از نتایج تخمين فرم خالصه شده ،اطالعات مربوط به فرم ساختاري را به دست

آورد ،زیرا با تخمين سيستم دوم ،متغيرهاي  a22 , a 21, a12 , a11, a20 , a10و   12و   22و  12
قابل برآورد و محاسبه است ،این در حالی است كه سيستم معادالت اوليه داراي  30پارامتر است
كه شامل   20 ,  10 ،  22 ,  21,  12 ,  11 ، b21 ، b12و دو انحراف معيار  12و   22میباشد .به
عبارت دیگر ،فرم ساختاري داراي  30پارامتر است ،در حالیكه با تخمين فرم حل شده مدل
 3 ،PVARپارامتر برآورد میشود .لذا بدون اعمال قيد بر یکی از پارامترها ،تشخيص سيستم
معادالت اوليه امکانپذیر نيست.
در صورتی كه فرض شود ضریب  b21یا ضریب  b12در فرم ساختاري  PVARصفر باشد ،فرم
ساختاري به صورت زیر خواهد شد (در حالت زیر فرض شده ضریب  b21صفر است).3
𝑦1it + 𝑏12 𝑦2it = 𝛾10 + 𝛾11 𝑦1i,t−1 + 𝛾12 𝑦2i,t−1 + 𝜀1it
𝑦2it = 𝛾20 + 𝛾21 𝑦1i,t−1 + 𝛾22 𝑦2i,t−1 + 𝜀2it

 .1این قسمت از بحث ،برگرفته از روش بازگشتی است كه توسط سيمز ( )3390در مورد تشخيص معادالت  VARارایه شده است
كه بحث وي قابل تعميم براي  PVARنيز میباشد.
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در این حالت  Y2itتأثير همزمان بر  Y1itدارد ،اما  Y1itبا یک دوره تأخير تأثير بر  Y2itمیگذارد.
اعمال این شرط كه یکی از ضرایب  b21یا  b12صفر باشد میتواند بر اساس تئوري اقتصادي
باشد ،همچنين اعمال این شرط مشکل تشخيص و بازیابی ضرایب فرم ساختاري از نتایج تخمين
فرم حل شده را برطرف میسازد.
با توجه به مطالب ذكر شده و با پيروي از آسيد و همکاران ( ،)1031مدل خود رگسيو برداري
مورد استفاده در این مطالعه به صورت زیر نوشته میشود.

FDIGDPit  b10  b11FDIGDPit1  b12 gdpgit1  b13hdiit1  b14 prit1  b15 inf it1  1it

gdpgit  b20  b21FDIGDPit1  b22 gdpgit1  b23hdiit1  b24 prit1  b25 inf it1   2it

hdiit  b30  b31FDIGDPit1  b32 gdpgit1  b33hdiit1  b34 prit1  b35 inf it1   3it
prit  b40  b41FDIGDPit1  b42 gdpgit1  b43hdiit1  b44 prit1  b45 inf it1   4it

inf it  b50  b51FDIGDPit1  b52 gdpgit1  b53hdiit1  b55 prit1  b56 inf it1   5it

()1

متغيرهاي مورد استفاده در معادالت باال در جدول ( )3معرفی شدهاند.
جدول  :1معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
متغير
سهم سرمایهگذاري
مستقيم خارجی در
GDP
ساختار قانونی و امنيت
حقوق مالکيت

رشد اقتصادي
تورم
شاخص توسعه انسانی

نماد
FDI
GDP
PR

GDPG
IN
HDI

شر
خالص ميزان جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی به صورت
درصدي از GDP
ميانگين  1شاخص استقالل قضایی ،بی طرفی دادگاه ها ،محافظت از
حق مالکيت ،دخالت نظاميان در حاكميت قانون و فرآیندهاي
سياسی ،بی عيبی در سيستم قانونی ،اجراي عقود قانونی ،منع
3
محدودیت قانونی براي فروش دارایی
رشد توليد ناخالص داخلی واقعی به صورت درصد
نرخ تورم بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده
ميانگين وزنی سه شاخص اميد به زندگی ،آموزش ،درآمد

ماخذ جمع آوري داده
)WDI (2013

پایگاه اینترنتی
Freetheworld

)WDI (2013
)WDI (2013
برنامه توسعه سازمان
ملل متحد

 -4نتایج برآورد الگوها و تفسیر نتایج
 -1-4آزمون ریشه

واحد2

ایده اصلی ایستا( 3ساكن یا پایا بودن) متغيرها مربوط به ثبات گشتاورهاي یک سري زمانی
است .ایستا بودن از این جهت حائز اهميت است كه كليه استنباطهاي آماري روي ضرایب
1.

2013 Economic Freedom Dataset, published in Economic Freedom of the World: 2012
Annual Report
2. Unit Root Test
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برآورده شده معادالت رگرسيون مبتنی بر فرض ساكن بودن متغيرها استوار است و در غير این
صورت ،هيچ یک از استنباطهاي آماري معتبر نخواهد بود.
تعداد بسيار زیادي از سريهاي زمانی ناایستا 1هستند و رگرسيونهاي بين آنها عموماً جعلی یا
ساختگی است (گرنجر و نيوبلد .)3393 ،1بنابراین الزم است كه قبل از هر چيز ،آزمون ریشه واحد
براي تشخيص درجه انباشتگی متغيرها به كار گرفته شود .از ميان آزمونهاي مختلف ریشه واحد
مربوط به دادههاي تركيبی ،دو آزمون كه توسط لوین و همکاران )1001( 4و هوآي ام و
همکاران )1001( 1انجام شده ،رایجتر هستند و به طور گستردهاي به كار گرفته میشوند .آزمون
 LLCتصریح دیکی فولر ،شکل رابطه ( )1را مبنا قرار میدهد:
()1

𝑝

𝑖
∆𝑦it = 𝑎𝑦𝑖𝑡−1 + ∑𝑗=1
𝛽𝑖𝑗∆ 𝑦it−j + 𝑥it δ + εit

كه  iمقطع و  tدوره زمانی را نشان میدهد 𝑝i .تعداد وقفههاي انتخابی براي انجام آزمون  ADFو
 𝑥itبردار متغيرهاي برونزاي مدل را بازنمایی میكنند .در آزمون  LLCفرض میشود كه ضریب
خود رگرسيون (𝛼) در بين همه مقاطع یکسان است .فرضيه صفر و مقابل در آزمون ریشه واحد
فوق عبارتاند از ( 𝐻o : 𝛼 = 0یعنی ریشه واحد وجود دارد) و ( 𝐻1 : 𝛼 < 0به معناي عدم وجود
ریشه واحد است).
آزمون  IPSمبتنی بر تخمين معادله رگرسيون ( )4است:
()4

𝑝

𝑖
∆𝑦it = a𝑖 𝑦𝑖𝑡−1 + ∑𝑗=1
𝛽𝑖𝑗∆ 𝑦it−j + 𝜇it

بر خالف آزمون  ،LLCدر این آزمون به ضرایب خود رگرسيون (  )𝛼iاجازه داده میشود كه به
طور آزادانه در بين مقاطع متغير باشند .فرضيه صفر این آزمون ،وجود ریشه واحد است كه به
صورت زیر نوشته میشود:
(براي همه iها) 𝐻o : 𝛼i = 0
1.

Stationary
Non-stationary
)3. Granger and Newbold (1981
)4. Levin,Lin and Chu (2002
)5. Im, Pesaran and Shin (2003
2.
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در حالیكه فرضيه مقابل بيانگر این است كه حداقل یکی از سريها در پانل ایستا هستند و میتوان
آن را به صورت زیر نمایش داد:
for i=1,2,. . ., 𝑛1
𝑜 < 𝑁1 ≤ N

𝛼i = 0
𝐻1 :

𝑁 𝛼i < 0 for i=𝑁1 + 1, 𝑁1 + 2, … ,

بنابراین ،در صورتیكه زیر مجموعهاي (  )𝑁1عضوي از مقاطع ایستا باشد ،فرضيه صفر رد میشود
(احمدي و همکاران.)3130 ،
براي بررسی ایستایی متغيرها از آزمون ریشه واحد لوین لين چو ( )LLCكه مختص دادههاي
تابلویی است استفاده میشود .نتایج حاصل از آزمونهاي ریشه واحد براي كليه متغيرهاي مدل در
جدول ( )1آمده است.
جدول  :2بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل با استفاده از آزمون LLC
متغیر

FDIGDP

GDPG

INF

HDI

PR

آماره t

-4/10191

-1/11943

-9/11399

-4/13434

-1/10341

احتمال

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
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فرضيه صفر آزمون  LLCبيانگر ناایستایی متغيرهاست .لذا چنانچه مقدار آماره محاسبه شده
بزرگ تر از مقدار مربوط به سطح اطمينان رایج باشد ،فرضيه صفر مبتنی بر ناایستایی رد خواهد
شد .نتایج جدول و بررسی مقادیر آمارههاي محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان میدهد كه
فرضيه صفر مبنی بر ناایستایی متغيرها رد میشود ،یعنی كليه متغيرهاي مدل در سطح ایستا هستند .با
حصول اطمينان از ایستایی متغيرها دیگر نيازي به انجام آزمون هم انباشتگی پانلی و هراس از
كاذب بودن رگرسيون وجود نداشته و میتوان به برآورد مدل پرداخت.
 -2-4تحلیل توابع عکس العمل آنی

1

Impulse Responses

1.
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)P-VAR( تحليل نقش ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت در جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی با رویکرد

 به برآورد3 و با تکيه بر اثرات ثابت،در این بخش با استفاده از مدل خودبازگشت برداري پانل
.ضرایب پرداخته میشود
. استفاده شده است4 تحت نرمافزار استتا1 نوشته شده توسط الو و زیکچينو1جهت تخمين از برنامه
.) نمایش داده شده است3( توابع عکسالعمل آنی در نمودار
 توابع عکسالعمل آنی:1 نمودار
Impulse-responses for 2 lag VAR of fdigdp inf gdpg hdi
pr
(p 5)
(p 95)
fdigdp
fdigdp

2.442
8

1.1160

1.580
6

0

6
s

response of fdigdp to fdigdp shock
(p 5)
(p 95)
fdigdp
fdigdp

3.893
4

3.1237

0

4.8856

6

s

0.0056

6
s

0

0.1580

3.2022

0.0075

s

6

0.1990

3.8291

0.0034

s

6

0.0943

6

8.3047

0.0088

s

6

0.1773

1.8128

0

6
s

(p 5)
(p 95)
pr
pr

0.0050

0

pr

6

s

response of hdi to pr shock
(p 5)
(p 95)
pr
pr

hdi
0.384
4

s

pr

response of gdpg to pr shock

6

s

6

s

(p 5)
(p 95)
pr
pr

0.004
0

(p 5)
(phdi
95)
hdi

0

0

hdi

response of hdi to hdi shock
0.282
8

response of pr to gdpg shock

6

0

1.7541

pr

response of inf to pr shock

s

(p 5)
(phdi
95)
hdi

6
s

(p 5)
(p 95)
pr
pr

2.643
8

0

gdpg

0

hdi

response of gdpg to hdi shock

6

s

6

s

pr

response of fdigdp to pr shock
1.929
4

(p 5)
(phdi
95)
hdi

0.016
2

(p 5)
(p 95)
gdpg
gdpg

0

0

gdpg

response of hdi to gdpg shock
0.247
6

4.8738

0.6992

hdi

response of inf to hdi shock

s

0

6
s

(p 5)
(phdi
95)
hdi

5.520
0

(p 5)
(p 95)
gdpg
gdpg

0.847
0

0

gdpg

0

inf

response of pr to inf shock

6

s

(p 5)
(p 95)
pr
pr

hdi

response of fdigdp to hdi shock

response of gdpg to gdpg shock

6

s

2.0129

3.841
1

(p 5)
(p 95)
gdpg
gdpg

0.008
2

(p 5)
(p inf
95)
inf

0

0

inf

response of hdi to inf shock
0.134
6

response of pr to fdigdp shock

6

0

2.2345

1.715
0

gdpg

response of inf to gdpg shock

s

(p 5)
(p inf
95)
inf

6
s

(p 5)
(p 95)
gdpg
gdpg

4.326
9

0

fdigdp

0

inf

response of gdpg to inf shock

6

s

6

s

(p 5)
(phdi
95)
hdi

gdpg

response of fdigdp to gdpg shock
2.463
5

(p 5)
(p inf
95)
inf

0.008
2

(p 5)
(p 95)
fdigdp
fdigdp

0

0

fdigdp

response of hdi to fdigdp shock
0.299
7

2.3555

1.1323

inf

response of inf to inf shock

response of gdpg to fdigdp shock
(p 5)
(p 95)
fdigdp
fdigdp

6
s

(p 5)
(p inf
95)
inf

3.687
4

0

1.025
1

0

fdigdp

(p 5)
(p 95)
gdpg
gdpg

inf

response of fdigdp to inf shock
4.465
3

(p 5)
(p 95)
fdigdp
fdigdp

0.009
9

1.5560

fdigdp

response of inf to fdigdp shock
4.120
6

(p 5)
(p inf
95)
inf

fdigdp

6

0.0404

response of pr to hdi shock

0

pr

s

6

response of pr to pr shock

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 500 reps

Stata  محاسبات تحقيق با استفاده از نرم افزار:منبع

از توابع عکسالعمل آنی این نتيجه به دست میآید كه واكنش سرمایهگذاري مستقيم خارجی به
 مثبت است كه نشان دهنده اینست كه هرچه حقوق1ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت
مالکيت در یک كشور پيشرفتهتر و امنتر باشد آن كشور براي سرمایه گذار خارجی جذابتر و
 به شاخصFDI  واكنش.مطمئنتر است و این انگيزه را جهت سرمایهگذاري بيشتر تقویت میكند
 در حالیكه واكنش شاخص توسعه انسانی به،توسعه انسانی و رشد اقتصادي منفی و ناچيز است
 دانش، (از طریق ارتقاي بهرهوريFDI  مثبت است كه این امر نشان دهنده اینست كه جذبFDI
1.

3.

Fixed Effect
. قابل دسترس میباشدhttp://econ.worldbank.org/staff/ilove  برنامه در سایت.1

Love, Inessa, and Zicchino, Lea (2006)
Stata
5. Response of FDIGDP to PR Shok
4.
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فنی و  )...باعث بهبود شاخصهاي توسعه انسانی میشود .واكنش رشد اقتصادي به جذب FDI

ابتدا مثبت و سپس منفی است یعنی این امکان وجود دارد كه در بلند مدت جذب  FDIمنجر به
كاهش رشد اقتصادي شود .این موضوع دالیل زیادي میتواند داشته باشد نظير خروج سود
سرمایهگذاري به خارج از كشور ميزبان و وابستگی كشور ميزبان به نهادههاي توليدي كه
سرمایهگذار از كشور خود وارد میكند .همچنين واكنش رشد اقتصادي به شاخص حقوق مالکيت
مثبت است ،بنابراین در مجموع بهبود ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت اثر مثبت بر جذب
سرمایهگذاري مستقيم خارجی و رشد اقتصادي دارد.
 -3-4تحلیل تجزیه واریانس

3

روش تجزیه واریانس ،خطاي پيشبينی قدرت نسبی زنجيره عليت گرنجر یا درجه برونزایی
متغيرها در ماوراي نمونه را اندازهگيري میكند .منظور از محاسبه شاخص تجزیه واریانس این
است كه مشخص شود به طور نسبی ميزان سهم و اهميت یک تکانه ناشی از متغير ،در تغييرات
خودش به تغييرات سایر متغيرها چقدر است .تکانههاي موجود در مدل خود رگرسيون برداري كه
با استفاده از تجزیه چولسکی 1سازماندهی میشود ،حاكی از اینست كه هر متغير كه زودتر در مدل
ظاهر شود بيشتر برونزا خواهد بود و مابقی متغيرها بيشتر درونزا خواهند بود .نتایج تجزیه
واریانس در جدول ( )1آمده است.
جدول  :3تجزیه واریانس
PR

HDI

GDPG

INF

FDIGDP

دوره

متغیرها

0/01133133
0/01119144
0/04140313
0/044334
0/11114311
0/01131111
0/01194193
0/04119111
0/04131139
0/11311111

0/09113111
0/10131119
0/13393311
0/43913311
0/0433111
0/09113111
0/10403311
0/13394349
0/43993313
0/04131343

0/01131911
0/01103933
0/19111191
0/33101101
0/30411011
0/01401331
0/01141034
0/19494331
0/33434001
0/3041131

0/0111111
0/11134311
0/119311119
0/11011411
0/01011199
0/01113303
0/11311143
0/11333111
0/11011111
0/01013141

0/91140111
0/31400943
0/31113003
0/31011101
0/0403131
0/91191913
0/31431301
0/31111111
0/31010191
0/04303131

30
30
30
30
30
10
10
10
10
10

FDIGDP
INF
GDPG
HDI
PR
FDIGDP
INF
GDPG
HDI
PR

0/01131113
0/01194134
0/04119111

0/09113404
0/10403314
0/13394341

0/01401311
0/01141303
0/19494031

0/01113314
0/11311401
0/11333111

0/91191193
0/31431311
0/31111113

10
10
10

FDIGDP
INF
GDPG

Variance Decomposition
Cholesky Decomposition

1.
2.
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0/04131131
0/11311341

0/43993339
0/04131311

0/33431333
0/30411319

0/110111
0/0101313

0/31010191
0/04303111

10
10
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HDI
PR

ماخذ :محاسبات تحقيق با استفاده از نرم افزار Stata11

نتایج به دست آمده نشان دهنده اینست كه سهم  FDIنسبت به خودش  91درصد بوده و نسبت به
حقوق مالکيت حدود  1درصد میباشد .همچنين نسبت به تورم ،رشد توليد ناخالص داخلی و
 HDIبه ترتيب حدود  1 ،1و  9درصد میباشد .همچنين سهم شاخص رشد اقتصادي نسبت به
خودش  19درصد و سهم شاخص حقوق مالکيت  4درصد میباشد .نتایج براي  30سال دوم و
سوم نيز به همين ترتيب میباشد .بنابراین با توجه به توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس
فرضيه تحقيق مبنی بر اثر مثبت شاخص ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت بر جذب ،FDI
تأیيد می گردد .نتایج تحقيق همسو با مطالعات قبلی نظير مک گویر ( ،)3331لی و رسنيک
( ،)1001ماتئو و ماكرچ ( ،)1003خان و سامد ( ،)1030درویچ و همکاران ( ،)1030آسيد و
همکاران ( ،)1031ماتسوبارا ( ،)1031مينسو و دانگيان ( )1031و تاناكا و ایواسکو ( )1031میباشد.
 -5نتیجهگیری
جذب بيشتر سرمایهگذاري مستقيم خارجی یک موفقيت در عرصه بين الملل است كه تنها با ایجاد
زیرساختها ،بسترها و امکانات الزم و سياستگذاري صحيح و اصولی امکانپذیر است .در
شرایطی كه تأمين مالی پروژه هاي عظيم توليدي تضمين كننده حركت موتور رشد و توسعه است،
شناسایی عوامل موثر بر سرمایهگذاري خارجی به منظور سياستگذاري صحيح یک امر ضروري
به نظر میرسد .سرمایهگذاري مستقيم خارجی خصوصاً براي كشورهایی كه سطح دانش و
تکنولوژي پایينی دارند هر چند كمبود منابع داخلی نداشته باشند بسيار مفيد خواهد بود ،به عنوان
نمونه در كشورهاي نفتی كه اكثر آنها وابستگی بسيار شدیدي به نفت دارند جذب  FDIمیتواند
بر بسياري از پارامترهاي توليد همچون مهارت ،دانش فنی و مدیریتی نيروي كار ،تأسيس نامهاي
تجاري و تکنولوژي توليد اثر مثبت داشته باشد هرچند درصد كمی از این سرمایهگذاري در بخش
غيرنفتی جذب شود .در این مطالعه اثر ساختار قانونی و امنيت حقوق مالکيت بر جذب
سرمایهگذاري مستقيم خارجی به روش خود رگرسيون برداري تابلویی مورد بررسی قرار گرفت
كه نتایج نشان دهنده آن بود كه بهبود حقوق مالکيت در جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی

314

مجله علمی -پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،پایيز و زمستان 3131

تأ ثير مثبت دارد .لذا باید در جهت اصال ساختار قانونی در راستاي حمایت از سرمایهگذار
خارجی گام برداشته شود .همچنين ایجاد محيط امن جهت سرمایهگذاري خارجی ،اتخاذ یک
سلسله از راهکارها در جهت ایجاد امنيت خاطر سرمایهگذار خارجی از بابت مالکيت دارایی
خویش ،تقویت نهاد هاي قضایی و همچنين بازنگري در قوانين دست و پاگير و ناكارآمد میتواند
به افزایش جذب سرمایهگذاري مستقيم خارجی در كشورهاي در حال توسعه كمک نماید.
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