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چکا ا

در این تحقیق ،رابطه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،آزادی اقتصادی و
رشددا اقتصددادی در  84کشدد ر مخت دد در دور  2000-2012مدد رد
بررسی قرار گرفته و باین مخظ ر ،تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خدارجی
روی رشا اقتصدادی از کااداآ آزادی اقتصدادی و بدا روش گشدتاوراای
تعمیم یافته بررسی شا است .اتایج حاصل از برآورد اشان میداا کده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تخهایی اثر مثبتی بدر رشدا اقتصدادی
ااارد بلکه ،اثر سرمایهگذاری مسدتقیم خدارجی بدر رشدا اقتصدادی بده
سطح آزادی اقتصادی کش راای میزبان بستگی دارد .آزادی اقتصدادی،
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کاااآ اصلی ظرفیت جذب کش راای میزبدان بدرای بهدر مخدا شدان از
اثرات سدرریز بخگدا ادای نخداملیتی اسدت .امچخدین سدرمایهگدذاری
مستقیم خارجی روی رشا اقتصادی کش راای با آزادی اقتصادی بدا و
با تر از مت سط ،تدأثیر مثبدت و معخداداری دارد .از بدین اجدزای آزادی
اقتصادی ایز اجزاء مرب ط به ااااز دولدت ،حمایدت از حقد م مالکیدت،
آزادی تجارت بینالمللی و مقررات کار ،اعتبار و کس و کدار ،بیشدترین
تأثیر مثبت را بر رشا اقتصادی داراا.
واژگ ن ك ا ی :سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،آزادی اقتصادی ،رشدا
اقتصادی ،ظرفیت جذب ،روش گشتاوراای تعمیم یافته

طبخ بن

ی O53 ،O43 ،F21 :JEL

 .1خ

م ض ع اقش  FDIدر رشا اقتصادی کش راا به ط ر وسیعی در ادبیدات اقتصدادی مد رد
بحث و اختالف ب د که در ساآاای اخیر ایز با تأکیا سیاسدتمااران بدر جدذب بیشدتر
 FDIامرا شا است .با شخاخت مزایای فراوان  FDIامچد ن تدأمین سدرمایه و ااتقداآ
تکخ ل ژی از اوایل داده  1980بسدیاری از کشد راا از آن اسدتقباآ بسدیاری کدرد اادا.
تالشاای گسترد برای جذب  FDIبیشتر ااشی از این باور عم می است که  FDIدارای
اثرات مثبت متعادی از جمله تسهیل ااتقاآ دااش تکخ ل ژیکی ،افزایش رقابت بازارادای
محلی ،ایجاد فرصتاای شغلی جایا ،بهب د کمیت و کیفیت کارآفریخی و اثرات خارجی
مثبت (سرریز) است که امگی بایا اقش مهمی در پ یاییاای رشا اقتصادی کش راای
میزبان ایفا کخخا (آزمن سایخی و امکاران.)2010 ،1
با ایخکه در تئ ریاای اقتصادی پدیشبیخدی شدا اسدت کده جریاادات  FDIمزایدای
زیادی را برای کش راای میزبان به وج د میآوراا ،اتایج مطالعات تجربی در م رد رابطه
 FDIو رشا اقتصادی متخاقض است .برخی از این مطالعات (کازروای و سدج دی1387 ،؛
شا آبادی و محمد دی1385 ،؛ دی ملد 1999 ،2؛ ن اد و امکداران )2010 ،3اشدان
1. Azman-Saini, et al.
2. De Mello
3. Choong, et al.
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داد ااا که  FDIاثرات مثبتی بر رشا اقتصادی کش ر میزبدان دارد ،در حدالی کده برخدی
صاح اظران (م ران )1998 ،1بر اثرات مخفی آن بر رشا اشار میکخخا و برخدی دیگدر
ایز (ایراااوست )2001 ،2اثر معخاداری در این ارتباط ایافته ااا .البتده مطالعدات داخلدی
مرتبط با اتایج دو مطالعه اخیر (اثر مخفی و غیرمعخادار  )FDIدر کش ر ااجام اشا است.
در حقیقت مطالعات اسبتاً اااکی ،اثرات حقیقی  FDIبر رشا را بررسی کرد ااا.
از یک طرف ،فیشر )1999( 3اشان میداا که رابطده  FDIو رشدا اقتصدادی مثبدت
است و از س ی دیگر ،مختقاان به ا سااات بحران مالی و سدیکلادای رکد د و روادق بده
داباآ آزادسازی مالی اشار میکخخا (دوراام.)2004 ،4
در ادبیات آزادی اقتصادی و رشا اقتصادی ،اتایج تجربی قطعیتدر بد د اسدت؛ ایدن
دسته از مطالعات ،عماتاً بر اثرات مثبت آزادی اقتصدادی روی رشدا اقتصدادی متمرکدز
ب د و در آاها اتیجه گیری شا که آزادی اقتصادی ،پیش ایاز اساسی رشا اقتصادی در
کش راا و ج امد م تلدا اسدت (رزمدی و امکداران1388 ،؛ کارلسد ن و ااسدتروم،5
2002؛ ارداآ.)2002 ،6
در ادبیات  FDIو رشا ،اتایج متخاقض است .به اظر میرسدا ظرفیدت جدذب کشد ر
میزبان بت ااا این ابهام را ت ضیح داا .ظرفیت جذب کش ر میزبان عامل تسدهیلکخخدا
بسیار مهمی بدرای جدذب مزایدای مربد ط بده جریاادات  FDIاسدت؛ بده طد ری کده در
کش راایی که ظرفیت جذب پایینتر است ،اثر  FDIبر رشا ایز ضعیاتر خ ااا ب د .بده
عبارت دیگر ،کش راای میزبان بایا ویژگیاای خاصی داشته باشدخا تدا بت ااخدا مزایدای
مرب ط به جریااات  FDIرا جذب کخخا (آزمن سایخی و امکاران.)2010 ،
به مخظ ر درک بهتر ماایت رابطه  FDIو رشا ،بایا به اامیت اهاداا در فرایخا رشدا
ت جه کرد؛ ب ص ص آزادی اقتصادی بده عخد ان یکدی از عخاصدر اصدلی ظرفیدت جدذب
کش راای میزبان که در تسهیل سرریزاای  FDIاقش بسیار پرراگی دارد .واقعیدت ایدن
است که فقاان آزادی اقتصدادی ،ظرفیدت جدذب تکخ لد ژیادای جایدا از بخگدا ادای
نخاملیتی و دروای کردن آاها را محاود ساخته و مداا رشدا اقتصدادی کشد ر میزبدان
میش د .بخابراین ،اثر اهایی  FDIبر رشدا اقتصدادی بده آزادی اقتصدادی کشد ر میزبدان
1. Moran
2. Irandoust
3. Fischer
4. Durham
5. Carlsson & Lundstrum
6. Erdal
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بستگی دارد FDI .به خ دی خ د ایچگ اه اثر مستقیمی بر رشا ااارد (آزمدن سدایخی و
امکاران .)2010 ،آزادی اقتصادی عامل تسهیلکخخا مهمی برای  FDIاست؛ به طد ری
که  FDIاز طریق آن میت ااا روی رشا اقتصادی اثر مثبت داشته باشا (بخگد ا ،اسدااچز
روبلز.)2003 ،1
بسیاری از ع امل مؤثر بر جریااات  FDIبه عخ ان تعیین کخخا ادای ظرفیدت جدذب
کش راا ت سط سازماناای م تلفی از جمله بااک جهاای ،2کخفدراا تجدارت و ت سدعه
سازمان ملل 3و سازمان ت سعه و امکاریاای اقتصادی ،4م رد مطالعه قرار گرفته اسدت،
امچخین محققان م تلفدی (مدالمیلی و سد اات1999 ،5؛ میدر و پیخدا1999 ،6؛ پدک،7
 1999و 2000؛ رزمیخی2000 ،8؛ بارآ و الخا2000 ،9؛ اک 2002 ،10؛ استار)2003 ،11
به بررسی این ع امل پرداختهااا.
تحلیل این مسائل پیچیا شا است ،ن ن برخی از اقتصاددااان و اهادادای دولتدی
تخها به طیا محاودی از ع امل ت جه کرد ااا .مؤسسده فریدزر 12در مجمد ع  42عامدل
(عخاصر تشکیلداخا شاخص آزادی اقتصادی) را که سب جذب سرمایهگذاری خارجی
میش د ،شخاسایی کرد است .در واق  ،این شاخص حاوی عخاصری است که در بسدیاری
از مطالعات اادیا گرفته شا و مطالعات دیگر ایز بهط ر پراکخا به برخی از عخاصدر آن
به عخ ان ظرفیت جذب ت جه کرد ااا .علیرغم ارزش این تحلیل ،مؤسسه فریزر ماایدت
رابطه بین  FDIو این ع امل را مش ص اکرد است .به مخظ ر جذب  FDIکشد راا بایدا
عملکرد اقتصادیشان را در زمیخه این عخاصر بهب د ب شخا.
بخابراین اکثر مطالعات یا عماتاً به بررسی رابطه  FDIو رشا اقتصادی پرداختده و یدا
ایخکه رابطه آزادی اقتصادی و رشا را م رد تحلیل قرار داد ااا .امدا مطالعدات ااداکی در
خص ص اثرگذاری  FDIروی رشا اقتصادی از کااداآ آزادی اقتصدادی ااجدام شدا  ،و در
حقیقت در این مقاله ،تالش شا است که علدت تخداقض مطالعدات تجربدی در خصد ص
1. Bengoa & Sanchez-Robles
2. World Bank
3. United Nations Conference on Trade and Development
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رابطه  FDIو رشا روشن گردد و این مساله بررسی ش د که آیا میتد ان ااتظدار داشدت،
آزادی اقتصادی کاااآ مهمی باشا برای ایخکه  FDIاز طریق آن بت اادا روی رشدا تدأثیر
مثبت داشته باشا .با وج د اامیت این م ض ع ،مطالعهای در این زمیخه در کش ر ااجدام
اگرفته است.
1
کازروای و سج دی ( )1387با استفاد از روش خ د ت ضیح با وقفهاای گسترد بده
بررسی رابطه  ،FDIآزادی بازرگاای و رشا پرداختهااا.
شا آبادی و محم دی ( )1385با استفاد از داد اای سری زماای به بررسدی ع امدل
مؤثر بر جذب  FDIپرداختهااا .این مطالعدات بیشدتر روی رابطده  FDIو رشدا متمرکدز
ب د ااا .در ایچکاام از این مطالعات ،اقش آزادی اقتصادی بدهطد ر خداص و بده عخد ان
تسهیلکخخا  FDIم رد بررسی قرار اگرفته است.
در این مقاله به بررسی این خأل پرداخته میش د و اقش آزادی اقتصدادی بده عخد ان
یکددی از عخاصددر اصددلی ظرفیددت جددذب کش د راای میزبددان در تسددهیل ایددن جریااددات
سرمایهگذاری م رد بررسی قرار میگیرد .باین مخظ ر در ایدن مقالده ،از شداخص آزادی
اقتصادی 2مؤسسه فریزر استفاد شا است .از امه مهمتر ،این شاخص حاوی عخاصدری
است که بسیاری از مطالعات آن را اادیا گرفتهااا یا برخی مطالعدات بده طد ر پراکخدا
تخها به برخی از عخاصر آن به عخ ان ظرفیت جذب ت جه کرد اادا .ایدن شداخص ،معیدار
مخاسددبی از کیفیددت اهددادی اسددت کدده بیددااگر مش صددهاددای خدداص کشد ر میزبددان ،و
اشانداخا عخاصر مستقلی است که به جخبهاای م تلا بازار آزاد در یک کشد ر اشدار
داراا (وارتخی و امکاران .)2015 ،3با ت جه به اجزای این شاخص ،میت ان ااتظار داشدت
که کش راایی که از سط ح با تری از آزادی فعالیتاای اقتصادی برخ ردارادا ،ظرفیدت
جذب بیشتری را برای بهر مخا شدان از مزایدای سدرریزاای  FDIخ ااخدا داشدت و در
اتیجه ،از حض ر بخگا ادای نخدا ملیتدی مخفعدت بیشدتری مدیبرادا (آزمدن سدایخی و
امکاران .)2010 ،بخابراین با ت جده بده اامیدت  FDIدر تدرویج صدخعتیشدان و رشدا،
م ص صاً زماایکه ااگیز برای سرمایهگذاری داخلی ضعیا میباشا ،زم اسدت کده بده
بررسی اقش محیط اهادی خص صاً آزادی اقتصدادی در جدذب  FDIپرداختده شد د .بده
عبارت دیگر ،در این مقاله ،اثر  FDIبدر رشدا اقتصدادی از کااداآ آزادی اقتصدادی مد رد
بررسی قرار میگیرد.
)1. Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL
2. Economic Freedom
3. Gwartney, et al.
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 .2ادبا ت وضوع

برخی مطالعات با تمرکز بر اولین مش صه مطل ب  ،FDIاشر تکخ لد ژیادای پیشدرفته،
اشان داد ااا که  FDIرابطه مثبتی با رشدا اقتصدادی دارد .ردی )1995( 1و پمفدرت
( )1997در مطالعهای به اقش پ یا  FDIدر نین اشار میکخخا.
با این وج د ،این دیداگا مطلد ب بده  FDIدر دادهادای  1950و  1960گسدترش
ایافت .برخی اقتصاددااان که حامی سیاستاای جااشیخی واردات و اقش فعاآ دولت در
اقتصاد ب داا (روزاشتاین1943 ،3؛ ایرشدمن ،)1958 ،4اسدتا آ کردادا کده جریاادات
سرمایه بر کش راای میزبان اثرات اامطل بی داراا.
6
برخی از مطالعات از جمله مطالعه ک کساک و ت بین )2006( 5و اااس ن و امکاران
( )2001روابط معخیداری بین  FDIو رشا ایافتخدا .بخدابراین طبدق تئد ری اقتصدادی و
مطالعات ااجام شا  ،اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی رشا اقتصادی مبهم است و
این اثر میت ااا مثبت یا مخفی باشا.
دستهای از مطالعات با پذیرش ارتباط مثبت بین  FDIو رشا اقتصادی ،به شخاسدایی
ع املی که بر ظرفیت کش راا برای جذب  FDIمؤثراا ،پرداختهاادا .امااگ اده کده ذکدر
میش د ،در برخی مطالعات اشار شا است که  FDIمیت ااا رشدا را از طریدق ع امدل
مؤثر بر ظرفیت جذب کش ر میزبان افزایش داا .در حقیقت سدرریزاای  FDIخد د بده
خ د به وج د امیآیخا ،بلکه آاها به ظرفیت جذب کش راای میزبان کده عمداتاً ت سدط
ع امل متعادی تعیین میگردد ،بستگی داراا .مقا ت متعادی ،فرضیه ظرفیت جذب را
م رد آزم ن قرار داد ااا (آزمن سایخی و امکاران.)2010 ،
برخی مطالعات ،این ظرفیت را از اظر سیاستاای تجاری و سرمایه ااسداای ت ضدیح
داد ااا .مک میالن )1999( 7و باری و برادلی )1997( 8فرضیه کارآیی  FDIرا بدا ت جده
به سیاستاای تجاری کش راای میزبان ،م رد آزم ن قرار داد ااا .آاها دریافتخا کده اثدر
 FDIبر رشا در کش راایی که مش ماای صادراتی ات اذ کرد ااا ،اسبت به کشد راایی
که سیاستاای جایگزیخی واردات را تعقی کرد ااا ق یتر ب د.
2

1. Lardy
2. Pomfret
3. Rosenstein
4. Hirschman
5. Kosack & Tobin
6. Hanson, et al.
7. McMillan
8. Barry & Bradley
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بخا به گفته لی و لی  )2005( 1بخگا اای داخلی تخها در ص رتی مدیت ااخدا از اثدرات
سرریز ااشی از اخذ تکخ ل ژیاای جایا بهر مخا ش اا که کش ر میزبان به یدک سدطح
آستااهای از ت سعه سرمایه ااساای دست یافته باشا.
برخالف آاها ،آلفارو و امکاران2004( 2؛  )2010دریافتخا که ت سعه ب دش مدالی از
سرمایه ااساای برای سرریز  FDIمهمتر ب د است.
مطالعات قبلی ،تأثیر آزادی اقتصادی (جخبهاای اهادی و مدالی ظرفیدت جدذب) بدر
 FDIدر کش راای میزبان را اادیا گرفتهااا.
ا رث ،)1990( 3اهاداا را به عخ ان محاودیتاای غیررسمی (مثل تحریماا ،تاب ادا،
آداب و رس م ،سختاا و اخجاراای رفتاری) و ق اعا رسمی بازی (مااخا ق ااین اساسدی،
مقررات و حق م مالکیت) تعریا میکخا که تعامالت سیاسدی ،اقتصدادی و اجتمداعی را
شکل میداخا .او بیان میدارد که اهاداا بیااگر ساختار ااگیزشی یدک اقتصداد اسدتخا.
امچخان که ساختاراا تکامل مییابخا ،رشا اقتصادی بیشتری ایز حاصل میش د (آزمن
سایخی و امکاران.)2010 ،
ااک و کیفر )1995( 4از شاخصاای امخیت حق م مالکیت ،شداخصادای رااخمدای
ریسک بینالمللی کش ر 5و شاخصاای رااخمای ریسک فضای کس و کدار 6بده عخد ان
پروکسیاایی برای کیفیت اهادی استفاد کرداا .این شاخصاای اهدادی شدامل آزادی
اقتصادی ،حق م مالکیت و پایااری سیاسی یک کش ر است.
اقتصاددااان معتقااا که آزادی اقتصادی ،به امرا آزادیاای سیاسدی و آزادیادای
ماای ،از ارکان اصلی ساختاراای اهادی یدک کشد ر اسدت (آزمدن سدایخی و امکداران،
 .)2010مؤسسه فریزر ،7آزادی اقتصادی را ایخگ اه تعریا میکخا" :افرادی دارای آزادی
اقتصادی استخا ،اگر داراییای که آاها باون اسدتفاد از زور ،کالابدرداری یدا دزدی بده
دست آورد ااا ،از تهاجم فیزیکی دیگران در امدان بماادا و آاهدا در اسدتفاد  ،مبادلده یدا
واگذاری دارایی خ د به دیگران آزاد باشخا تا زماای که به حقد م معدین دیگدران تجداوز
اکخخا" (وارتخی و امکاران.)2015 ،
1. Li & Liu
2. Alfaro, et al.
3. North
4. Knack & Keefer
)5. International Country Risk Guide (ICRG
)6. Business Environment Risk Guide (BERI
7. Fraser Institute
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ا رث ( ،)1990ک ازی و رشیا ،)2004( 1ککی  ،)2005( 2آسلخا )2012( 3و ولتدر
4
و اسمالبن ( )2011اشان داد ااا که آزادی اقتصادی اثرات مثبتدی روی جریاادات FDI
داراا.
5
بخاسی و امکاران ( )2007به بررسی ع امل تعیین کخخدا اهدادی  ،FDIعمداتاً بدا
تمرکز بر مفاایم "کیفیت اهادی" و "فاصله اهادی" میپردازاا.
فاصله آزادی اقتصادی بین کش راای میزبان و داخلدی بخگدا نخداملیتی مدیت اادا
مخبعی از اااطمیخاای برای بخگا سرمایهگذاری در یک فضدای جایدا باشدا (دمیربد و
امکدداران .)2011 ،6امچخددین مددیت ااددا ازیخددهاددای اضددافی زیددادی بددرای عملیددات
سرمایهگذاری بخگا نخاملیتی در آن بازار خاص به وج د آورد ،که این ازیخهاا ااشی از
م اطرات ااآشخا استخا (دمیربد و امکداران2011 ،؛ گدر و لد  )2007 ،7و م داطرات
ااآشخا از فقاان دااش بخگا اای نخاملیتی سرمایهگذاری دربار اهاداای کشد ر میزبدان
به وج د آما ااا (دمیرب و امکاران.)2011 ،
ضعا اهاداای اقتصاد بازار در ار کش ر به عخ ان مخب اصدلی ایدن مشدکالت بدرای
بخگا اای نخاملیتی تلقدی شدا اادا (دمیربد و امکداران2011 ،؛ میدر و امکداران،8
 .)2009در واق سطح پایین آزادی اقتصدادی در کشد راای میزبدان اشدااهای از ضدعا
اهاداای اقتصاد بازار در این کش راا اسدت (وارتخدی و امکداران .)2015 ،فاصدله آزادی
اقتصادی را میت ان بده عخد ان اشدااهای از تفداوت قدارت اهادادای اقتصداد بدازار بدین
کش راای میزبان و داخلی بخگا اای نخا ملیتی در اظدر گرفدت (دمیربد و امکداران،
.)2011
ایررا و امکاران ،)2014( 9در مقالهای با استفاد از داد اای پاال ،به بررسی رابطده
 ،FDIکیفیت اهادی ،آزادی اقتصادی و کارآفریخی پرداختهااا.
ارسددلن و امکدداران ،)2015( 1در مقالددهای بددا اسددتفاد از رویکددرد مدداآ رگرسددی ن
لجستیک 2به تحلیل استراتژیاای ورود  FDIبخگا اای نخا ملیتی پرداختهااا و اثدرات
فاصله آزادی اقتصادی را بر این استراتژیاا به ط ر کامل تحلیل کرد ااا.
1. Quazi & Rashid
2. Kekic
3. Aslund
4. Welter & Smallbone
5. Bénassy, et al.
6. Demirbag, et al.
7. Gaur & Lu
8. Meyer, et al.
9. Herrera, et al
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در بیان علت ایخکه نرا در کش راایی که آزادتراا اثر  FDIبر رشا مثبت است ،ولدی
در کش راای با آزادی اقتصادی پایینتر ایخگ اه ایست و ت ضیح ایدن مسداله کده آزادی
اقتصادی از طریق نه مکاایسماایی و نگ اه میت ااا این فرایخا را تسهیل کخا ،بایا بده
ط ر دقیقتر اجزای این شاخص را م رد بررسی قرار داد .به عبارت دیگر ،با تحلیدل ایدن
اجزا میت ان دریافت که نرا مزایای ااشی از  FDIبرای برخدی کشد راا بیشدتر اسدت و
برای برخی دیگر ایست .در حقیقت تحلیل بیشتر ،با استفاد از اجدزای شداخص ،د یدل
این مساله را آشکار میکخا.
اولین دلیل این است که به ط ر کلی ،مقررات دست و پاگیر کمتر و یک بازار رقدابتی
و آزاد فرصتاای بیشتری را برای رشا اقتصادی فراام مدیکخدا .امچخدین در تشد یق
بخگا اا برای مشارکت در سرمایهگذاری اای پرریسک در جسدتج ی بازگشدت سدرمایه
با تر ،اقش دارد .از طرفی دیگر ،اظارت گسترد بر بازار ،ت صیص مخاب و عملکرد بدازار
را اامطل ب میکخا .مثالً اظارت مااوم بر بازاراای مالی ،م ج میش د تا بخگا اا بدرای
تأمین مالی تکخ ل ژیاای جایا اخذ شا از طریق  FDIبه وج مالی خارجی ایاز پیداا
کخخا (آزمن سایخی .)2010 ،
دوم آاکه ق ااین است اام و اخراج کدارگران ایدز در ایجداد سدرریزاای  FDIمؤثرادا.
کااش محاودیتاای اظارتی (کار ،کس و کار و اعتبار) برای سرریزاای  FDIضدروری
است .مثالً ،کااش مقررات است اام و اخراج کارکخان در کش ر میزبان ،تحرک ایرویکار
در سراسر بخگا ادا را تشد یق خ اادا کدرد .بخدابراین ،کدارگران آمد زش دیدا ت سدط
بخگا اای نخاملیتی بیشتر ،قادر به ااتقاآ دااش و تجربده خد د بده بخگدا ادای داخلدی
استخا .میزان مقررات در فعالیتاای کس و کار میت ااا بر سدرریزاای  FDIاز طریدق
تأثیر بر رقابت بازار اثر بگذارد .بخگا اای نخداملیتی در شدرایطی کده سدطح رقابدت در
صخای م رد بهر برداریشدان بدا باشدا (سدطح بدا ی آزادی اظدارتی) ،تمایدل دارادا
تکخ ل ژی را به ت لیاکخخاگان داخلی مختقل کخخا تدا بت ااخدا کا ادای واسدطهای را در
قیمت رقابتی حفظ کخخا (آزمن سایخی .)2010 ،
اتایج مطالعه بیتزا  )2009( 3و بیتزا و مارااگ س )2007( 4اشان داخا رابطده
مثبت جریااات  FDIبا اصالحاتی از جمله ازیخهاای پایین بازار کار و ااعطافپذیری آن است.
1. Arslan, et al.
2. logistic regression techniques
3. Bitzenis
4. Bitzenis & Marangos
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س م ،حمایت از حق م مالکیت ،یکی دیگر از عخاصر اساسی شاخص آزادی اقتصدادی
است .امان ط ر که جاورسیک )2004( 1بیان کرد است ،کش راایی که حمایت بهتری
از حق م مالکیت فراام آوراا ،به دلیل جذب  FDIبا ظرفیت تکخ ل ژیکی با تر ،از اثدرات
سرریز بیشتری میت ااخا بهر مخا ش اا .این کش راا از سرریزاای  R&Dایز بهدر مخدا
میش اا؛ ن ن بخگا اای نخاملیتی در کشد راایی بده فعالیدت  R&Dمدیپردازادا کده
بت ااخا حمایدت بهتدری از حقد م مالکیدت فدراام آورادا (اااکامدا و اسدیاتز.)2004 ،2
مطالعات متعادی (رومر1990 ،3؛ آگن و ا یت )1992 ،4اامیت  R&Dدر تحریک رشا
بهر وری را برجسته کرد ااا.
پ رتا و امکاران )1997( 5استا آ کرداا که متغیراای حقد قی بدر شداخصادای
ت سعه مالی مؤثر است .آناا اشان داد ااا که محیط حق قی مخاسد  ،از کارآفریخدان در
برابر سل مالکیت وج به واسطه سرمایهداران حفاظت میکخا و سدب ت سدعه قلمدرو
بازاراای سرمایه میش د.
6
پ رتا و امکاران (1997؛ 1998؛  )2000و بک و امکاران ( )2001اشار مدیکخخدا
که قرارداداا مبخای تعهاات مالی اسدتخا .بداون وجد د قراردادادای مخاسد و قد ااین
حق قی مؤثر و اجرای آاها ،زمیخه برای سرمایهگذاری خارجی کااش مییابا و در اتیجه،
ماا ت صیص کارآما پ اااازاا بدرای رشدا اقتصدادی مدیشد اا .نخااچده مدایران در
کش راای میزبان با ت جه به مقررات مخاس حاکمیتی بخگا اا ،سل مالکیت و امتیازات
ویژ مازاد بر حق م را محاود کخخا ،میت ااخا  FDIرا به ط ر مؤثرتری ت صیص داخا.
در اهایت ،آزادی تجارت بینالمللی میت ااا به بخگا اای داخلی کمک کخا تا بت ااخا
به بازاراای بینالمللی برای ااااف صادراتی شان اف ذ کخخا (اتکن و امکاران.)1997 ،7
بخگا اای نخاملیتی ،برای فعالیتاای صدادراتی کده ازیخدهادای مدرتبط بدا ایجداد
شبکهاای ت زی  ،زیرساختاای حمل و اقدل و آگداای از سدالیق مصدرفکخخداگان در
بازاراای خارجی را در برداراا ،میت ااخا ظرفیدت بهتدری را فدراام کخخدا .بدا پیدروی از
رواااای صادراتی بخگا اای خارجی (از طریق تقلیدا یدا امکداری) ،بخگدا ادای داخلدی
1. Javorcik
2. Nunnenkamp & Spatz
3. Romer
4. Aghion & Howitt
5. Porta, et al.
6. Beck, et al.
7. Aitken, et al.
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میت ااخا ازیخهاای ورود به بازار خارجی را کااش داخا و مخاف به دست آما بده ایدن
شی  ،اقش مهمی در افزایش بهر وری بخگا اای داخلی دارد .تجارت امچخین میت اادا
کارآیی مخاب در داخل را از طریق ت اامخا ساختن بخگدا ادای داخلدی در بده کدارگیری
کا اای واسطهای و تجهیزات سرمایهای متخ عتر ،افزایش داا (رومر.)1990 ،
بهط ر خالصه ،مطالعات دربار رابطه  FDIو رشا اقتصادی خص صداً از حیدث اثدرات
آزادی اقتصادی بر سرریزاای  ،FDIمحاود بداقی ماادا اسدت؛ در حدالی کده بده طد ر
مستاآ میت ان فرض امد د کده کشد راای مدااف آزادی اقتصدادی بیشدتر ،از حضد ر
بخگا اای نخاملیتی مخفعت بیشتری میبراا.
امانگ اه که ذکدر شدا ،مطالعدات م جد د ،ع امدل م تلفدی را بده عخد ان ع امدل
تعیینکخخا اصلی  FDIشخاسایی کرد اادا؛ امدا در اکثدر مطالعدات ،آزادی اقتصدادی در
کش راای میزبان به مثابه عامل تعیینکخخا  ،FDIمغف آ مااا  ،که در این مقالده ،ایدن
خأل با استفاد از شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر ،پر شا است.
 .3دادا و

ل

در این مقاله با استفاد از شاخص آزادی اقتصدادی و کداربرد مدالی ،بده بررسدی رابطده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،آزادی اقتصدادی و رشدا اقتصدادی ،بدا اسدتفاد از روش
پاال پ یا گشتاوراای تعمیم یافته در  84کش ر طدی سداآادای  2000-2012پرداختده
شا است .برای تجزیه و تحلیل اطالعدات ،ادرم افزارادای  Eviews8 ،Stata11و Excel
م رد استفاد قرار گرفته ،داد ادای مد رد اسدتفاد در ایدن مطالعده ،از دو مخبد عمدا
جم آوری شا  ،داد اای مرب ط به شاخص آزادی اقتصادی (به عخ ان متغیر ت ضیحی)،
از گزارشات سالیااه شاخص آزادی اقتصادی جهان ،1مختشر شا ت سط مؤسسده فریدزر،
گرفته شا است.
مقاار با تر این شاخص ،به معخی بهب د وضعیت آزادی اقتصادی میباشا که بر ایدن
اساس و با ت جده بده تئد ری اقتصدادی و مطالعدات ااجدام شدا  ،ااتظدار مدیرود آزادی
اقتصادی ،تأثیر مثبتی روی رشا اقتصادی داشته باشا .مقاار این شاخص بدین صدفر تدا
د ب د  ،که عاد صدفر بیدانکخخدا کمتدرین میدزان آزادی اقتصدادی و عداد د مبدین
با ترین میزان آزادی اقتصادی است .در واق  ،ار نده مقداار ایدن شداخص بده عداد د
1. Economic Freedom of the World
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ازدیکتر باشا ،بیدااگر آزادی اقتصدادی بیشدتر و بهبد د آزادی اقتصدادی در آن کشد ر
خ ااا ب د.
سایر متغیراایی که در این تحقیق م رد استفاد قرار گرفتدهاادا ،عدالو بدر لگداریتم
ت لیا ااخالص داخلی سرااه که به عخ ان متغیر وابسته در اظر گرفتده شدا  ،متغیرادای
ت ضیحی متااوآ م رد استفاد در ماآ شامل ،ارخ سرمایهگذاری ،امیا بده زاداگی (بده
عخ ان پروکسی برای سرمایه ااساای) ،ارخ ثبت اام دااشگاای (به عخ ان پروکسدی بدرای
سرمایه ااساای) ،ارخ رشا جمعیت ،سرمایهگدذاری مسدتقیم خدارجی و ت لیدا ااخدالص
داخلی سرااه با یک دور وقفه میباشخا که آمار مرتبط با این متغیرادا از شداخصادای
ت سعه جهاای 1است راج شا است.
طبق مطالعات دیاان و استروم )2000( 2و دیاان )2003( 3بین آزادی اقتصدادی
و رشا اقتصادی ،ارتباط مثبت و معخاداری وج د دارد .امچخین آزمن سایخی و امکداران
( )2010اشان داد ااا که اثر  FDIبر رشا مشدروط بده سدطح آزادی اقتصدادی اسدت و
کش راایی که آزادی فعالیتاای اقتصادی را ارتقاء داخا ،به ط ر قابل ت جهی از حضد ر
بخگا اای نخاملیتی مخفعت میبراا .ا رث ( )1990و ا رث و ت ماس ( )1973ایز اشان
داد ااا که آزادی اقتصادی با جریااات  FDIرابطه مثبت دارد.
 .3-1در این ب ش ابتاا به بررسی ماآ اصلی تحقیق و ت ضیح متغیراای م رد اسدتفاد

پرداخته شا است ،سی روش برآورد ماآ ت ضیح داد میش د .با ت جه به ااف کلدی
مطالعه مبخی بر بررسی رابطه سرمایهگذاری مسدتقیم خدارجی ،آزادی اقتصدادی و رشدا
اقتصادی ،ماآ این تحقیدق بدر اسداس مطالعدات آلفدارو و امکداران ( )2004و دورادام
( )2004در اظر گرفته شا است .آاها با استفاد از روش پاال گشتاوراای تعمیم یافتده،
به بررسی رابطه سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشا اقتصادی پرداختهااا .این مطالعده
ایز از امان ماآ استفاد میکخا .بر ایدن اسداس ،مداآ مد رد اسدتفاد در تحقیدق ،بده
ص رت زیر خ ااا ب د:
Yi,t −Yi,t-1 = (1 − 𝛼𝛼𝛼Yi,t-1+ 𝛽𝛽1FDIit + 𝛽𝛽2EFit + 𝛽𝛽3Xit +𝜂𝜂 𝜂 𝜂𝜂 it
()1
یا به ط ر معادآ میت ان ا شت:
Yi,t = 𝛼𝛼Yi,t-1 + 𝛽𝛽1FDIit + 𝛽𝛽 2EFit + 𝛽𝛽 3Xit +𝜂𝜂 i + 𝜀𝜀it
()2
)1. World Development Indicators (WDI
2. De haan & Strum
3. De haan
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به ط ری که:
 :LYلگاریتم ت لیا ااخالص داخلی سرااه بر اسداس قیمدت ثابدت سداآ  2005متغیدر
وابسته ماآ است.
 :LYt-1لگاریتم ت لیا ااخالص داخلی سرااه با یک دور وقفه به قیمت ثابت سداآ 2005
است.
2
 :FDIسرمایهگذاری مستقیم خارجی (درصای از ت لیا ااخالص داخلی)
 :Xبرداری از سایر متغیراای مؤثر بر رشا اقتصادی ،3که متشکل از متغیراایی است که
به ط ر معم آ در ادبیات  FDIو رشا اقتصادی م رد استفاد قدرار مدی گیرادا از جملده
ارخ رشا جمعیت ،ارخ سرمایهگذاری ،سرمایه ااساای و غیر .
 :LLifeلگاریتم امیا به زااگی در باو ت لا 4به عخ ان امایخدا سدرمایه ااسداای در اظدر
گرفته شا است.
5
 :GERارخ ثبت اام دااشگاای (درصا)  ،به عخ ان پروکسی برای سرمایه ااساای در اظدر
گرفته شا است.
6
 :PGارخ رشا جمعیت (درصا سالیااه)
 :GCFتشکیل سرمایه ااخالص (درصای از ت لیا ااخالص داخلی) 7بده عخد ان پروکسدی
برای ارخ سرمایهگذاری دراظر گرفته شا است.
9
 :EFشاخص آزادی اقتصادی :8کیفیت کلی فضای سرمایهگذاری در کشد راای میزبدان
اقش مهمی در جذب یا جل گیری از  FDIایفا میکخا .با این حاآ فضای سدرمایهگدذاری
ت سط گروای از ع امل اقتصادی و غیر اقتصادی م تلفی تعیین میش د ،که محققدان را
در ساخت شاخص دقیقی از فضای سرمایهگذاری با مشکل م اجه کرد است (کد ازی،10
.)2007
شاخص آزادی اقتصادی ،به عخ ان پروکسی قابل اطمیخاای برای فضای سرمایهگذاری
داخلی میت ااا به کار رود .بخابراین ،ااتظار میرود کش راای با مقادیر با تر در شداخص
1

)1. GDP per capita (constant 2005
)2. Foreign direct investment, net inflows (% of GDP
3. A vector of other conditional variables
)4. Life expectancy at birth, total (years
)5. Gross enrolment ratio, tertiary, both sexes (%
)6. Population growth (annual %
)7. Gross capital formation (% of GDP
8. Index of Economic Freedom
9. Investment climate
10. Quazi & Rahim
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آزادی اقتصادی FDI ،بیشتری اسبت به کش راای با مقادیر پایینتر در شداخص جدذب
میکخخا .امانط رکه در با بحث شا ،شداخص آزادی اقتصدادی بدا اسدتفاد از ع امدل
اقتصادی م تلفی ،اظیر آزادی تجاری ،مقررات بازاراا و غیر که برخدی از آاهدا ایدز بده
عخ ان ع امل تعیینکخخا  FDIدر مطالعات م رد استفاد قرار گرفتدهاادا ،سداخته شدا
است .از این رو ،این شاخص بسیار جام است و متغیراای متخ عی را در بر میگیرد.
 𝜂𝜂iجزء غیر قابل مشااا اثرات خاص کش ری
 𝜀𝜀itجزء اخالآ
1
در این مطالعه ،از روش آر ا و بااا ( )1991برای برآورد ماآ استفاد شدا اسدت.
این ت مینزن با استفاد از متغیراای ابزاری ،امکان استفاد از یک ماآ پ یدا را فدراام
میامایا .در ماآاای پ یا ،یک یا بیش از یدک وقفده متغیدر وابسدته بده عخد ان متغیدر
مستقل در ماآ لحاظ میگردد که به اعتقاد آر ا و باادا ( )1991بدرای بدرآورد نخدین
ماآاایی ،روش گشتاور تعمیمیافته یک روش مخاس است .برای تبیین جبری رویکدرد
آر ا و بااا ( )1991ماآ پ یا  2را در اظر بگیریا.
در رابطه  2در ص رتی که 𝜂𝜂 با برخی متغیراای ت ضیحی امبسدتگی داشدته باشدا،
استفاد از روش آثار ثابت ،مخجر به ت مین زاخا ای ت رش دار از ضرای خ ااا گردیدا
و زم است از رابطه  2تفاضل مرتبه اوآ گرفته ش د .در حقیقت آر اد و باادا ()1991
به مخظ ر حذف اثرات خاص کش ری ،معادله  2را به ص رت یک معادلده تفاضدلی مرتبده
اوآ اشان می داخا .بخابراین رابطه  2به ص رت زیر در اظر گرفته میش د:
Yi,t −Yi,t-1 = 𝛼𝛼 (Yi,t-1–Yi,t-2)+ 𝛽𝛽 1 (FDIi,t–FDIi,t-1) + 𝛽𝛽2 ( EFi,t–EFi,t-1)+𝛽𝛽3 (Xi,t–Xi,t()3
( 1)+(𝜀𝜀 i,t – 𝜀𝜀 i,t-1

در رابطه  3تفاضل وقفهدار متغیر وابسته ) (Yi,t-1–Yi,t-2با تفاضل مرتبده اوآ جمدالت
اخالآ ) (εi,t–εi,t-1دارای امبستگی ب د و ممکن است برخی متغیراای ت ضیحی دروازا،
و تحت تأثیر متغیر وابسته باشا .بخا به گفته آر ا و بااا ( ،)1991برای برطدرف امد دن
این دو مشکل ،از سط ح باوقفه متغیراای ت ضیحی به عخ ان متغیراای ابزاری اسدتفاد
میش د .بخا به گفته آر ا و بااا ( ،)1991شروط گشتاوری ایز بده صد رت زیدر تبیدین
میگرداا:
.
E⌊Yi, t-s (εi, t – εi,t-1) ⌋=0 for s≥2; t=3,…,T
()4
.
E⌊FDIi, t-s (εi, t – εi,t-1) ⌋=0 for s≥2; t=3,…,T
()5
1. Arellano & Bond
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()6
()7
E⌊Xi,t-s . (εi,t – εi,t-1) ⌋=0 for s≥2; t=3,…,T
با وج د ایخکه ت مینزن تفاضلی با قادر به حذف اثدرات خداص کشد ری و مشدکل
ت رش امزماای است ،این ت مینزن دارای یک مشدکل عمدا مدی باشدا .در حقیقدت
آلخس برگ و آر ا  )1999( 1و بل ااآ و بااا )1998( 2اشان داد ااا زماایکه متغیراای
ت ضیحی پایا استخا ،سط ح باوقفه متغیراای ت ضیحی ،ابزاراایی ضعیا ااا ،به طد ری
که این ابزاراای ضعیا باعث میش اا ت مین ضرای در ام اهاای ک نک با تد رش ،و
واریاا مجاابی آاها بزرگتر ش د.
آر ا و ب ور )1995( 3ت مینزن سیستمی دیگری را پیشخهاد کرداا که معادله  2و
 3را ترکی میکخا .بل ااآ و بااا ( )1998اشان دادادا کده ایدن ت مدینزن مدیت اادا
مشکالت مرتبط با ت مدینزن قبلدی (تد رش و افدزایش واریداا در ضدرای بدرآوردی) را
بهط رقابل ت جهی کااش داا .بخابراین ،براسداس اظدر آر اد و بد ور ( ،)1995شدرایط
گشتاوری اضافی برای ب ش دوم سیستم (معادله رگرسی ن در سطح) به شرح ذیل بیان
میش د:
E⌊(Yi,t-s-Yi,t-s-1) .(𝜂𝜂i + 𝜀𝜀 i,t )⌋=0 for s=1
()8
()9
E⌊(FDIi,t-s-FDIi,t-s-1) .(𝜂𝜂 i + 𝜀𝜀 i,t )⌋=0 for s=1
.
()10
E⌊(EFi,t-s-EFi,t-s-1) (𝜂𝜂 i + 𝜀𝜀 it )⌋=0 for s=1
.
()11
E⌊(Xi,t-s-Xi,t-s-1) (𝜂𝜂i + 𝜀𝜀 it )⌋=0 for s=1
سازگاری ت مدین زاخدا گشدتاوراای تعمدیم یافتده ،بده معتبدر بد دن فدرض عدام
امبستگی سریالی جمالت خطا و ابزاراا بستگی دارد که میت ااا بده وسدیله دو آزمد ن
تصریح شا ت سط آر ا و بااا ( ،)1991آر ا و ب ور ( )1995و بل ااآ و باادا ()1998
آزم ن ش د .ا ست آزم ن سارگان از محاودیتاای از پیش تعیین شا است که معتبر
ب دن ابزاراا را آزم ن میامایا و دیگری آمار  M2است کده وجد د امبسدتگی سدریالی
مرتبه دوم در جمالت خطای تفاضلی مرتبه اوآ را آزم ن میامایا .عام رد فرضیه صدفر
ار دو آزم ن ،ش ااای را داآ بر فرض عام امبسدتگی سدریالی و معتبدر بد دن ابزارادا
فراام میکخا.
E⌊EFi,t-s . (εi,t – εi,t-1) ⌋=0 for s≥2; t=3,…,T

1. Alonso-Borrego & Arellano
2. Blundell & Bond
3. Arellano & Bover
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 .3-2بعا از برآورد اولیه ماآ اصلی ،رویکرد اوآ ،این اسدت کده آثدار تقداطعی  FDIبدا

شاخص آزادی اقتصادی ) (FDIit× EFitبه عخ ان متغیر ت ضدیحی وارد معادلده  2گدردد.
این رویکرد ،به این دلیل ااجام میش د تا اشدان دادا کده اثدر  FDIبدر رشدا اقتصدادی
مشروط به سطح آزادی اقتصادی است .به عبارت دیگر FDI ،از طریق آزادی اقتصادی بر
رشا اقتصادی مؤثر است و با بهب د آزادی اقتصادی ،تأثیر آن ایدز افدزایش مدییابدا .بده
مخظ ر اطمیخان از ایخکه این متغیدر ،پروکسدی  FDIیدا آزادی اقتصدادی ایسدت ،ادر دو
متغیر اخیر ایز به ط ر مستقل در معادله گخجااا شا ااا .بخابراین نخااچه ضدری ایدن
متغیر معخادار باشا ،این باان معخی خ ااا ب د که اثر اهایی  FDIبر رشدا اقتصدادی بده
سطح آزادی اقتصادی بستگی دارد .در مطالعه حاضر ،برای بررسدی آثدار تقداطعی آزادی
اقتصادی و  FDIبا ت جه به رابطه پایه  2از رابطه زیر استفاد شا است:
()12
Yi,t = 𝛼𝛼Yi,t-1 + 𝛽𝛽1FDIit + 𝛽𝛽 2 (FDIit× EFit) + 𝛽𝛽 3Xit +𝜂𝜂 i + 𝜀𝜀 it

 .3-3در رویکرد دوم ،ابتاا برای ار سه گرو از کش راای بدا آزادی اقتصدادی بدا  ،بدا

آزادی اقتصادی با تر از مت سط و بدا آزادی اقتصدادی پدایینتدر از مت سدط متغیرادای
مجازی در اظر گرفته میش د .سی برای ار گرو متغیر ضدربی ،بدا اسدتفاد از متغیدر
 FDIبه شرح ذیل ایجاد میش د .یعخی این متغیرادای مجدازی بده مخظد ر اشدان دادن
اثرات  FDIبر رشا در سط ح م تلا آزادی با  FDIدر تعامل قرار گرفتهااا.
Yi,t = 𝛽𝛽0FDIit + 𝛽𝛽 1 (FDIit× UR) + 𝛽𝛽 2 (FDIit× UMR) + 𝛽𝛽 3 (FDIit×LMR)+ 𝛽𝛽 4Xit

()13
به ط ری که:
 URمتغیر مجازی مرب ط به کش راای با آزادی اقتصادی با
 UMRمتغیر مجازی مرب ط به کش راای با آزادی اقتصادی با تر از مت سط
 LMRمتغیر مجازی مرب ط به کش راای با آزادی اقتصادی پایینتر از مت سط

 .3-4در رویکرد س م ،کش راای ام اه به سه گرو کلی طبقه بخای شا ااا :کش راای

با آزادی اقتصادی با و با آزادی اقتصادی با تر از مت سط ،کش راای با آزادی اقتصادی
پایینتر از مت سط و کش راای با آزادی اقتصادی پایین .سی معادله  2بدرای ادر سده
گرو به ط ر جااگااه برآورد میگردد.
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 .3-5در رویکرد نهارم ،رویکرد دوم برای اجزای شاخص به کار میرود.

Yi,t = 𝛼𝛼Yi,t-1 + 𝛽𝛽0 FDIit + 𝛽𝛽 1 FDIit× EF1+ 𝛽𝛽 2 FDIit× EF2+ 𝛽𝛽3 FDIit× EF3+ 𝛽𝛽 4

()14

1

FDIit× EF4+ 𝛽𝛽5 FDIit× EF5+ 𝛽𝛽 6Xit +𝜂𝜂 i + 𝜀𝜀 it

 :EF1شاخص ااااز دولت
2
 :EF2شاخص حمایت از حق م مالکیت
3
 :EF3شاخص دسترسی به پ آ سالم
4
 :EF4شاخص تجارت بین المللی
5
 :EF5شاخص مقررات کار ،اعتبار و کس و کار

 .4بررس و مح ال نت ج

در این ب ش ،پیش از برآورد ماآ به تحلیل ت صیفی وضعیت متغیرادای اساسدی مد رد
استفاد در این تحقیق در ام اه م رد بررسی ،پرداخته میش د .در ام دار  1رابطده بدین
میااگین متغیر لگاریتم ت لیا ااخالص داخلی سرااه و میااگین متغیر  FDIدر کشد راای
م رد اظر و دور م رد بررسی ،به ص رت ام دار پراکخش ترسدیم شدا اسدت .امد دار 2
اشان داخا رابطه بین میااگین لگاریتم ت لیا ااخالص داخلدی سدرااه و میدااگین آزادی
اقتصادی در کش راای ام اه در دور م رد بررسی است .البته بایا ایدن اکتده را در اظدر
گرفت که با ت جه به ایخکه دور م رد بررسی  2000-2012میباشا ،بدرای ادر کشد ر،
مقاار مت سط این متغیراا محاسبه شا است .امان ط ر که مالحظه میگدردد ،ارتبداط
ضعیفی بین  FDIو رشا اقتصادی وج د دارد .اما ارتباط بین شداخص آزادی اقتصدادی و
رشا اقتصادی ق یتر است؛ اگرنه اد ع رابطده علدت و معلد لی دقیقداً مشد ص ایسدت.
میت ان استا آ کرد ،نخااچه شاخص آزادی اقتصادی در تعیدین اثدرات  FDIبدر رشدا
اقتصادی اقش مهمی داشته باشا ،آاگا میت ان ااتظار داشت که کشد راای بدا سدط ح
یکساای از  ،FDIسط ح درآمای (رشا اقتصادی) متفداوتی داشدته باشدخا .بدرای ایخکده
بت ان نخین احتمالی را در رابطه با تأثیر  FDIبر رشا اقتصادی بررسی ام د ،سه رویکرد
اصلی دراظر گرفته شا است.
1. Size of Government
2. Legal Structure and Security of Property Rights
3. Access to Sound Money
4. Freedom to Trade Internationally
5. Regulation of credit, labor and business
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نمودار  .1رابطه میااگین لگاریتم ت لیا ااخالص داخلی سرااه و میااگین )2012-2000( FDI
مخب  :محاسبات تحقیق

نمودار  .2رابطه میااگین لگاریتم ت لیا ااخالص داخلی سرااه و میااگین آزادی اقتصادی ()2012-2000
مخب  :محاسبات تحقیق

پ از بررسی مقاماتی رابطه بین متغیراای اصلی تحقیق ،در این ب ش با اسدتفاد
از روش گشتاوراای تعمیم یافته ،به برآورد ماآ پرداخته میش د .قبدل از بدرآورد مداآ
اصلی ،زم است که آزم ن ریشه واحا روی داد اا ااجام ش د .یکی از بحدثادای مهدم
برای برآورد ماآ اقتصادسخجی ،مااایی1داد اا است .اتایج حاصل از ااجام آزمد ن ریشده
واحا در جاوآ  1ارائه شا است .امان ط ر که مالحظه میگردد ،تمامی متغیراای بده
کار رفته در ماآ مااا استخا.
اتایج مرب ط به برآورد مداآ در جدااوآ  7 ،5 ،2و  9اشدان داد شدا  ،و جداوآ 2
بیااگر یک تحلیل مقاماتی در رابطده بدا تدأثیر  FDIو آزادی اقتصدادی بدر رشدا بد د ،
امچخین در جاوآ  2اتایج با در اظر گرفتن آثار تقاطعی  FDIو آزادی اقتصادی تحلیدل
شا است .در جاوآ  5از متغیراای مجازی بدرای اشدان دادن اثدرات  FDIبدر رشدا در
1. Stationary
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سط ح م تلا آزادی اقتصادی استفاد شا است .جاوآ  7اشدانداخدا رابطده  FDIو
رشا با استفاد از تفکیک ام اه بر مبخای آزادی به سه گرو است .در اهایت ،در جداوآ
 9اتایج با در اظر گرفتن آثار تقاطعی  FDIو آزادی بدا اسدتفاد از اجدزای شداخص کدل
آزادی اقتصادی تحلیل شا است.
ول  .1اتایج حاصل از آزم ن ریشه واحا
آز ون ر ا واح
3
Fisher
245/44
[]0/000
149/41
[]0/02
355/05
[]0/000
693/09
[]0/000
764/88
[]0/000
201/39
[]0/03
239/66
[]0/000
353/29
[]0/000
335/72
[]0/000
330/21
[]0/000
361/24
[]0/000
342/50
[]0/000
357/51
[]0/000

آز ون ر ا
واح IPS
-2/01
[]0/02
-3/70
[]0/000
-6/92
[]0/000
-20/04
[]0/000
-61/35
[]0/000
-1/50
[]0/06
-2/57
[]0/005
-7/25
[]0/000
-6/41
[]0/000
-6/18
[]0/000
-7/53
[]0/000
-6/77
[]0/000
-7/14
[]0/000

2

آز ون ر ا
واح LLC
-11/63
[]0/000
-45/94
[]0/000
-22/92
[]0/000
-39/05
[]0/000
-112/74
[]0/000
-5/44
[]0/000
-15/40
[]0/000
-22/50
[]0/000
-24/35
[]0/000
-21/82
[]0/000
-23/88
[]0/000
-21/98
[]0/000
-21/15
[]0/000

1

ن م تغار
Ly
GER
FDI
LLIFE
PG
GCF
EF
FDIit× EFit
FDIit× EF1
FDIit× EF2
FDIit× EF3
FDIit× EF4
FDIit× EF5

مخب  :محاسبات تحقیق  -مقادیر داخل کروشه ،اشان داخا سطح معخیداری ار آزم ن میباشا.
1. Levin-Lin-Chu Unit Root Test
2. Im-Pesaran-Shin Unit-Root Test
3. Fisher-type Unit-Root Test Based on Augmented Dickey-Fuller Tests
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 .4-1اتایج حاصل از برآورد ماآ اصلی با استفاد از روش آر ا و بااا برای کدل ام اده

در جاوآ  2ارائه شا است .امااگ اه که مالحظه میگردد ،امه ضرای برآوردی مثبت
و معخیدار استخا .ضری متغیدر لگداریتم ت لیدا ااخدالص داخلدی سدرااه بدا یدک دور
وقفه ) ،(LYt-1مثبت و معخیدار است .ت لیا ااخالص داخلی سرااه با یک دور وقفه ،اثری
مثبت و معخیدار روی ت لیا ااخالص داخلی در دور جداری (رشدا اقتصدادی) دارد و بدا
افزایش یک درصا ت لیا ااخالص داخلی سرااه با یک دور وقفه ،رشا اقتصادی به میزان
 0/54درصا افزایش مییابا .این اتیجه با ااتظارات پیشین سازگار است ،نرا که طبیعدی
است با ب دن ت لیا ااخالص داخلی در یک دور مخجدر بده بدا بد دن ت لیدا ااخدالص
داخلی در دور اای بعا خ ااا شا.
ضری متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ) ،(FDIمثبدت و معخدیدار اسدت .ایدن
اتیجه با یافتهاای با س برمخیم و امکاران ( )1996و دی مل ( )1999ایز سازگار است.
باان معخا که اگر کش ر میزبان بت ااا  FDIرا جذب کخا ،آاگا رشا ایز افزایش مییابدا.
به ط ر کلی ،سرمایهگذاران خارجی ریسک گریزاا و تمایل دارادا در کشد راای بدازتر و
م رد اطمیخان سرمایهگذاری کخخا .بخابراین برای کش راای در حاآ ت سدعه بسدیار مهدم
است که مسیر را برای جریااات  FDIام ار امایخا ،به گ اهای که اعتمداد سدرمایه گدذار
خارجی در کش ر میزبان را افزایش داا (ک ازی.)2007 ،
ضری متغیر آزادی اقتصادی ) (EFایز مثبت و معخیدار است .این یافتده مطدابق بدا
تحقیق ااجام شا ت سط دی اان و اسدتروم ( )2000اسدت کده اتیجده گرفتخدا :آزادی
اقتصادی برای رشا اقتصادی ضروری است .رابطه بدین آزادی و رشدا بسدیار قد ی مدی
باشا؛ یعخی صرف اظدر از ام ادهادای اات داب شدا از کشد راا و اد ع شداخص آزادی
اقتصادی ،ام ار رابطه ای مثبت و مستقیم بین این دو متغیر وج د دارد .امدا امااگ اده
که ذکر شا رابطه بین  FDIو رشا میت ااا مثبت و یا مخفی باشا.
در این مطالعه ،برای آزم ن اعتبار متغیراای ابزاری از آزم ن سارگان اسدتفاد شدا
است و برای بررسی عام خد د امبسدتگی بدین جمدالت اخدالآ آزمد ن آر اد و باادا
( )1991به کار رفته ،و اتایج دومین آزم ن در جااوآ  3و  4گزارش شدا اسدت .فدرض
صفر مبخی بر عام وج د امبستگی سدریالی مرتبده دوم در سدطح  0/05رد امدیشد د؛
امچخین فرض صفر مبخی بر معتبر ب دن ابزاراا را ایز امیت ان در سطح  0/05رد کدرد.
اتایج این دو آزمد ن حداکی از آن اسدت کده متغیرادای ابدزاری معتبدر بد د و مشدکل
خ دامبستگی مرتبه دوم ایز بین جمالت اخالآ وج د ااارد.
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ول .2اتایج حاصل از برآورد ماآ به روش  GMMو ت مینزن آر ا و بااا و آزم ن سارگان
تغار وابقت LY:

ZStatistics

28/12
-2/40
17/12
3/66
40/33
20/20
2/90
47/43

Arelanobond test

0/0029
()0/000
-0/0028
()0/017
0/7943
()0/000
0/0080
()0/000
0/0040
()0/000
0/0350
()0/000
0/0004
()0/004
0/5386
()0/000

تغار ی
موضاح

ZStatistics

GER

34/14

FDI

9/27

LLIFE

16/15

PG

3/96

GCF

38/66

EF

25/54

Arelanobond test

تغار ی
موضاح

0/0029
()0/000
0/0005
()0/000
0/7679
()0/000
0/0074
()0/000
0/0040
()0/000
0/0375
()0/000

GER
FDI
LLIFE
PG
GCF
EF

FDIit× EFit

-

-

×FDIit
EFit

LYt-1

49/01

0/5408
()0/000

LYt-1

67/839
()0/414

66/612
Sargan
test
()0/455
نبع :محاسبات تحقیق  -اعااد داخل پرااتز ،اشانداخا سطح معخیداری میباشا.
-

Sargan
test

ول  .3اتایج حاصل از آزم ن خ دامبستگی مرتبه اوآ و دوم آر ا و بااا

Order
First
Second

Z-Statistics

-2/603
0/601

مخب  :محاسبات تحقیق

P-Value

0/009
0/547

ول  .4اتایج حاصل از آزم ن خ دامبستگی مرتبه اوآ و دوم آر ا و بااا

Order
First
Second

Z-Statistics

-2/649
0/698

مخب  :محاسبات تحقیق

P-Value

0/008
0/484

 .4-2امچخین جاوآ  2اشان داخا اتایج با در اظر گرفتن آثار تقداطعی  FDIو آزادی
اقتصادی است .ضری مخفی و معخیدار متغیر  FDIبیدااگر آن اسدت کده  FDIبدر رشدا
اقتصادی کش اای م رد بررسی اثر مخفی دارد .این اتیجه ،با یافتهاای آلفارو و امکداران
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( )2004و دوراددام ( )2004ایددز سددازگار اسددت .ضددری متغیددر ( ،)FDIit×EFمثبددت و
معخادار ،باان معخی که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معخاداری بر میزان اثرگذاری  FDIبدر
رشا داشته است .این یافته ،با مطالعات اخیر سازگار است که اشان داد ااا اثدر  FDIبدر
رشا به ظرفیت جذب کش راای میزبان بستگی دارد .بخدابراین ،ایدن یافتده از ایدن ایدا
حمایت میکخا که بهب د آزادی فعالیتاای اقتصادی (به عخد ان یکدی از عخاصدر اصدلی
ظرفیت جذب) ،سب تسهیل سدرریزاای  FDIمدیشد د .از ایدن رو ،مزایدای حاصدل از
آزادی اقتصادی ،ام به ص رت مستقیم (اثدر مثبدت آزادی اقتصدادی روی رشدا) و ادم،
غیرمستقیم است .در حقیقت آزادی اقتصادی عالو بر اثر مسدتقیمی کده بدر روی رشدا
دارد ،به ط ر غیر مستقیم ایز از طریق تسهیل  FDIبر رشا تأثیر مثبت میگدذاردFDI .
و آزادی اقتصادی در تسهیل رشا مکمل اسدتخا .بده عبدارت دیگدر ،جریاادات  FDIبده
تخهایی رشا کش ر میزبان را تسری امیکخخا؛  FDIتخها زماای بر رشا اثر مثبت خ اادا
داشت که یک سطح آستااهای از آزادی اقتصادی به دست آمدا باشدا .ایدن اتیجده ،بدا
اتایج مطالعات ا رث ( )1990و ا رث و ت ماس ( )1973ایز سازگار است.
ول .5اتایج حاصل از برآورد ماآ به روش  GMMو ت مینزن آر ا و بااا و آزم ن سارگان
تغار وابقت LY:
آ راZ

10/40
7/12
7/77
2/43
30/76
27/19
5/68
8/11
-9/94

Arelano-bond test

0/0970
()0/000
0/0034
()0/000
0/966
()0/000
0/0028
()0/015
0/137
()0/000
0/562
()0/000
0/0003
()0/000
0/0021
()0/000
-0/0038
()0/000

تغار ی موضاح
LGER
LFDI
LLIFE
LPG
LGCF
LYt-1
UR
UMR
LMR

43/401
Sargan test
statistic
()0/985
مخب  :محاسبات تحقیق  -اعااد داخل پرااتز ،اشانداخا سطح معخیداری میباشا.
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 .4-3جاوآ  5اشان داخا اتایج در رابطه با اثرات  FDIبر رشدا اقتصدادی در سدط ح

متغیر مجازی مربد ط بده FDI

م تلا آزادی اقتصادی باون تفکیک ام اه است .ضری
در کش راای با آزادی اقتصدادی بدا ) ،(FDIit× URمثبدت و معخدیدار ،ضدری متغیدر
مجازی مرب ط به  FDIدر گرو کش راای با آزادی اقتصدادی مت سدط بده بدا ×(FDIit
) ،UMRایز مثبت و معخیدار ،ضری متغیر مجدازی مربد ط بده  FDIدر کشد راای بدا
آزادی اقتصادی مت سط به پایین ) ،(FDIit× UMRمخفی و معخیدار ،و علت آن است که
در این کش راا آزادی اقتصادی بسیار پایین است.
ول  .6اتایج حاصل از آزم ن خ دامبستگی مرتبه اوآ و دوم آر ا و بااا
Order

Z-Statistics

P-Value

First

-2/191

0/028

Second

0/686

0/492

مخب  :محاسبات تحقیق

 .4-4جاوآ  7اشانداخا اثر  FDIبر رشا اقتصادی با تفکیک ام اه به سه گرو مجدزا

است .براساس این رویکرد ،تصریحات مجزایی از معادله  2به ص رت جااگااده بدرای ادر
سه گرو برآورد شا ااا .ضری متغیر  ،FDIدر کش راای بدا آزادی اقتصدادی بدا و بدا
آزادی اقتصادی با تر از مت سط مثبت و معخادار است که اشدان داخدا ایدن اسدت کده
 FDIاثر مثبت و معخاداری بدر رشدا در ایدن کشد راا دارد .امدا ضدری متغیدر  ،FDIدر
کش راای با آزادی اقتصادی پایین معخیدار ایست .امچخین این ضری در کش راای با
آزادی اقتصادی مت سط به پایین معخیدار امیباشا .ایدن اتدایج بیشدتر از ایدن دیداگا
حمایت میکخخا که  FDIتخها زماای بر رشا اثر مثبت خ اادا داشدت کده سدطح آزادی
اقتصادی به میزان کافی با باشا .در واق  ،با ت جه به این اتیجه میت ان گفت ادر نده
آزادی اقتصادی در کش ری با تر باشا میزان اثر  FDIبدر رشدا اقتصدادی در آن کشد ر
با تر خ ااا ب د.
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ول .7اتایج حاصل از برآورد ماآ به روش GMM

و ت مینزن آر ا و بااا و آزم ن سارگان
تغار وابقت LY:

آ را
Z

7/46
0/23
1/41
-1/33
5/79

آزادی
پ ان

آ را
Z

0/004
()0/000

2/99

0/000
()0/815
0/260
()0/158
-0/012
()0/183
0/001
()0/000

آزادی توسط
ب پ ان

آ را
Z

0/003
()0/003

5/80

-0/000
()0/953

-0/06

2/064
()0/007

2/70

0/014
()0/281

1/08

0/005
()0/000

10/88

7/08
7/86
-11/52
34/15

آزادی ب ال
و توسط
ب ال

0/0008
()0/000
0/0002
()0/000
0/814
()0/000
-0/018
()0/000
0/009
()0/000

23/22

0/582
()0/000

4/72

0/465
()0/000

69/15

0/710
()0/000

16/176
()1/000

-

11/041
()1/000

-

29/367
()1/000

-

مخب  :محاسبات تحقیق  -اعااد داخل پرااتز ،اشان داخا سطح معخیداری میباشا.

تغار ی

موضاح

GER

FDI
LLIFE
PG
GCF
LYt-1
Sargan
test
statistic

ول  .8اتایج حاصل از آزم ن خ دامبستگی مرتبه اوآ و دوم آر ا و بااا
آزادی ب ال و توسط ب ب ال

آزادی توسط ب پ ان
آزادی پ ان

Order

Z-Statistics

P-Value

First

-2/493

0/012

Second

-1/863

0/062

First

-1/483

0/137

Second

1/104

0/269

First

-1/803

0/071

Second

0/261

0/793

مخب  :محاسبات تحقیق
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شایان ذکر است که استفاد از شاخص کل آزادی اقتصادی ،نخاان امیت اادا بدرای
تاوین سیاستگذاریاا مفیا باشا؛ زیرا آن جخبهادای م تلدا آزادی را کده مدیت ااخدا
اثرات متفاوتی بر رابطه  FDIو رشا داشته باشخا ،اشان امیداا .این شداخص متشدکل
از  42متغیر مستقل است که به  5ب ش اصلی طبقهبخای میشد اا .بده عبدارت دیگدر،
اجزای اصلی شاخص عبارتخا از ااااز دولت ،سداختارحق قی و امخیدت حقد م مالکیدت،
دسترسی به پ آ سالم ،آزادی تجارت با خارجیان و مقررات بدازار .بخدابراین ،ایدن مسداله
بایا م رد بررسی قرار گیرد که کاامیک از اجزای ایدن شداخص در رابطده  FDIو رشدا
مهم استخا .به اظر میرسا اتایج درخص ص اثرات متقابل بین  ،FDIرشا و جخبهادای
متفاوت آزادی ،می بایا برای سیاستگذاران در تابیر سیاسدتادایی بده مخظد ر تسدهیل
سرریزاای  FDIمفیاتر باشخا.
از این رو ،در بیان علت ایخکه نرا در کش راایی که آزادتراا ،اثر  FDIبر رشا مثبدت
است ولی در کش راای با آزادی اقتصادی پایین تر ایخگ اه ایست و ت ضدیح ایدن مسداله
که آزادی اقتصادی از طریق نه مکاایسماایی و نگ اه میت ااا ایدن فرایخدا را تسدهیل
کخا ،بایا به ط ر دقیقتر اجزای این شاخص را م رد بررسی قرار داد.
 .4-5جاوآ  9اشان داخا اتایج با استفاد از آثار تقاطعی  FDIبا ار یک از پدخج جدزء

شاخص است .اتیجه این تحلیل آن است که اجدزای حقد م مالکیدت ،آزادی تجدارت بدا
خارجیان و مقررات بازاراا ع امل تسدهیل کخخدا بسدیار مهمدی بدرای سدرریزاای FDI
استخا.
ضری متغیدر ) ،(FDI×EF2مثبدت و معخدیدار اسدت .امدان طد ر کده جاورسدیک
( )2004بیان کرد است ،کش راایی که حمایت بهتری از حق م مالکیت فدراام آورادا،
به دلیل جذب  FDIبا ظرفیت تکخ ل ژیکی با تر ،از اثدرات سدرریز بیشدتری مدیت ااخدا
بهر مخا ش اا .اثر  FDIاز طریق بهب د آزادی تجارت بدینالمللدی ) (FDI×EF4بدر رشدا
اقتصادی ،مثبت و معخیدار است .بخا به گفته اتکدن و امکداران ( ،)1997آزادی تجدارت
بینالمللی به بخگا اای داخلی کمک میکخا تا بهتر بت ااخا به بازاراای بینالمللی بدرای
ااااف صادراتیشان اف ذکخخا FDI .از طریق ارتقاء مقررات کدار ،اعتبدار و کسد و کدار
) ،(FDI×EF5اثر مثبت و معخیداری بر رشا دارد؛ باین معخدی کده بدا کدااش مقدررات
دست و پاگیر (بهب د مقررات کار ،اعتبار و کس و کار) ،فرصتاای بیشتری بدرای رشدا
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اقتصادی فراام میش د .در حقیقت ،کااش محاودیتاای اظارتی (کار ،کسد و کدار و
اعتبار) برای سرریزاای  FDIضروری است.
ول .9اتایج برآورد ماآ به روش  GMMو ت مینزن آر ا و بااا و آزم ن سارگان
تغار وابقت LY:

آ را Z

Arelano-bond test

9/44

0/0007
()0/000

-5/67

-0/0034
()0/000
0/016
()0/252
-0/0169
()0/000
0/0024
()0/000
0/0442
()0/000
0/0001
()0/031
0/0005
()0/000
-0/0016
()0/000
0/0013
()0/000
0/0003
()0/000
0/9594
()0/000

1/15
-16/95
26/79
26/95
2/16
8/21
-12/84
10/66
3/62
470/93
66/581
()0/795

-

تغار ی موضاح
GER
FDI
LLIFE
PG
GCF
EF
FDIit× EF1
FDIit× EF2
FDIit× EF3
FDIit× EF4
FDIit× EF5
LYt-1
Sargan test
statistic

مخب  :محاسبات تحقیق  -اعااد داخل پرااتز ،اشان داخا سطح معخیداری میباشا.
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ول  :10اتایج حاصل از آزم ن خ دامبستگی مرتبه اوآ و دوم آر ا و بااا
Order

Z-Statistics

P-Value

First

-3/354

0/000

-1/354

Second

مخب  :محاسبات تحقیق

0/175

اتایج حاصل از ااجام آزم ن امااباشتگی ایز در جاوآ  11ارائده شدا اسدت .اتدایج
حاصل از ااجام آزم ن ریشه واحا بر روی جمالت اخدالآ معداد ت ،بیدااگر عدام وجد د
ریشه واحا در جمالت اخالآ ،و بخابراین ،به برآورد ماآ پرداخته شا است.
ول  .11اتایج آزم ن امااباشتگی
آز ون ر ا

آز ون ر ا واح

واح Fisher

IPS

آز ون ر ا

واح LLC

نم

ل

272/54
[]0/000

-7/84
[]0/000

-11/49
[]0/000

ل1

(برآورد اولا )

275/75
[]0/000

-7/41
[]0/000

-5/17
[]0/000

ل( 2رو کرد

آث ر مخ طل )

213/55
[]0/000

-8/37
[]0/000

-20/38
[]0/000

تغار ج زی)

125/20
[]0/000

-5/64
[]0/000

-9/97
[]0/000

62/69
[]0/007

-3/15
[]0/000

-4/59
[]0/000

90/70
[]0/000

-18/17
[]0/000

-77/54
[]0/000

276/15
[]0/000

-8/17
[]0/000

-14/20
[]0/000

ل( 3رو کرد

ل( 4كاور ی

ب آزادی ب ال و

ب المر از توسط)

ل( 4كاور ی

ب آزادی پ ان)

ل( 4كاور ی

ب آزادی پ انمر از
توسط)

ل( 5رو کرد

آث ر مخ طل ا زاء)

مخب  :محاسبات تحقیق  -مقادیر داخل کروشه ،اشان داخا سطح معخیداری ار آزم ن میباشا.
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 .5یالص  ،نتاج گاری و پاانه دات

ااف اصلی در این مقاله ،بررسی جخبه جایدای از ظرفیدت جدذب تحدت عخد ان آزادی
اقتصادی است که رابطه متخاقض  FDIو رشا را ت ضیح میداا .در حقیقت ،این م ض ع
م رد بررسی قرار گرفته اسدت کده :آیدا اثدر اهدایی  FDIبدر رشدا اقتصدادی ،بده آزادی
فعالیتاای اقتصادی در کش راای میزبان بستگی دارد؟
در ایددن مقالدده ،بددا اسددتفاد از روش  ،GMMرابطدده  ،FDIآزادی اقتصددادی و رشددا
اقتصادی در  84کش ر در دور  2000تا  2012م رد بررسی قرار گرفت .اتایج حاصدل از
برآورداا اشان می داا که  FDIبه خ دی خ د ،اثر مثبتی بر رشا اقتصدادی اداارد .دوم
ایخکه ،آزادی اقتصادی کاااآ مهمی برای رشا بلخامات است .اهایتداً ،اثدر  FDIبدر رشدا
مشروط به سطح آزادی اقتصادی اسدت .امچخدین کشد راایی کده آزادی فعالیدتادای
اقتصادی را ارتقاء داخا (کش راای با آزادی اقتصدادی بدا ) ،بده طد ر قابدل تد جهی از
حض ر بخگا اای نخاملیتی مخفعت میبراا و ظرفیت جدذب بیشدتری خ ااخدا داشدت.
بخابراین آزادی اقتصادی میت ااا ت ضیح بااا که نرا مزایای ااشی از  FDIبدرای برخدی
کش راا بیشتر است و برای برخی دیگر ایست .عالو بر این ،تحلیل بیشتر با اسدتفاد از
اجزای شاخص ،اشانداخا این است که امخیت حق م مالکیت ،آزادی مبادله و مقدررات
بازار ،از اجزای اصلی ظرفیت جذب یک کش ر استخا.
بر این اسداس ،پیشدخهاد مدی شد د کده بده مخظد ر بهبد د کیفیدت آزادی مبداد ت،
سیاستگذاران بایا تالش کخخا تا م اا تعرفهای و غیرتعرفهای تجداری را کدااش داخدا.
نخین اقاامی اه تخها باعث میش د تا بخگا اای داخلدی بده بازارادای بدینالمللدی افد ذ
کخخا ،بلکه شرایطی فراام می کخا که بت ااخا در سدطح جهداای ایدز بیشدتر بده رقابدت
بیردازاا .دولت ایازمخا است که مقررات حاکم بر فعالیتادای کسد و کدار را از طریدق
تسهیل رواا شروع کس و کاراا ،کااش ب روکراسی دولتی ،کخترآ قیمت و فعالیتاای
راات ج یی بهب د داا .بازار کار میت ااا از طریق تسهیل فرایخااای است اام و اخدراج،
بهب د یابا .بازار اعتبار از طریق کااش مشارکت دولت در ت صیص سرمایه ایز میت اادا
ت سعه یابا .ایجاد فضای رقابتی بااکی ،س م دادن اعتبارات بیشتر به ب دش خص صدی و
اجتخاب از کخترآ ارخ س د ،به اثرات سرریز بیشتری مخجر خ ااخا شدا .امخیدت حقد م
مالکیت و ساختار قاا ای را میت ان از طریق ارتقداء اسدتقالآ قضدایی ،ایجداد ندارن ب
قاا ای م رد اطمیخان برای کس و کاراای خص صی و کااش مااخالت اظامی در روادا
حاکمیت قاا ن و رواا سیاسی ،بهب د ب شیا.
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از طرف دیگر ،دخالت دولت و اقش سیاستاا در حااکثر کردن پتااسدیل سدرریزاا،
ام از طریق تش یق بخگا اای نخاملیتی به ااتقاآ تکخ ل ژیادا و ادم ،از طریدق بهبد د
ظرفیت جذب بخگا اای داخلی ضروری است .در این زمیخه ،سیاسدتگذاران بایدا ازیخده
سیاستاایی که به داباآ جذب  FDIاستخا را بدا سیاسدتادای ارتقداء داخدا سدطح
آزادی اقتصادی بسخجخا .به عالو  ،تاوین استراتژیاای سیاستی در جهت جدذب ،FDI
میبایا تا حا ممکن با سیاستاای ارتقاء داخا آزادی فعالیدتادای اقتصدادی مخطبدق
ش اا ،زیرا آزادی اقتصادی بیشتر ،مخاف بزرگتری را م ج میش د.
به مخظ ر جذب بیشتر  ،FDIدولدتادای کشد راای میزبدان ایداز دارادا کده آزادی
اقتصادی خ د را بهب د ب شخا .البته ااجام اصالحات و ات داذ سیاسدتادایی کده سدب
آزادی اقتصادی بیشتری میش اا ،رواای دش ار و مستلزم تعهاات بلخامدات اسدت؛ بده
ط ری که در برخی از کش راا ،میت ااا در ک تا مات پرازیخه باشا اما مخاف اقتصدادی
بلخامات آن بسیار کالن خ ااا ب د که بسیار مهدمتدر و بیشدتر از ارگ اده ازیخدهادای
سیاستی ک تا مات است.
بخابراین ،دااش بهتر از ع امل تعیینکخخا  FDIبرای تابیر استراتژیاایی کده رشدا
اقتصادی بلخامات را در کش راای در حاآ ت سعه ترویج میداخا ،ضروری است .بخا بده
اظر بااک جهاای ( ،)2001تخها کش راای با بیشترین ظرفیت جذب میت ااخدا از وجد د
سرمایهاای خارجی اف ببراا.
ن بع
 رزمی ،سیا علی اکبر؛ رزمی ،سیا محما ج اد و شدهرکی ،سدارا .)1388( .تداثیر
آزادی اقتصادی بر رشا اقتصادی با رویکرد مکت اهادگرا :بررسی علی .داادش و
ت سعه.127-157 :)28(16 ،
 شددا آبددادی ،اب الفضددل و محمدد دی ،عباالدده .)1385( .تعیددین کخخددا اددای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایدران .اشدریه جسدتاراای اقتصدادی:)5( 3 ،
.89-126
 کازروای ،علیرضا و سج دی ،سکیخه .)1387( .اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی
و آزادی بازرگاای بر رشا اقتصادی ایدران :روش آزمد ن باادا .مااخامده اطالعدات
سیاسی-اقتصادی 255 ،و .270-285 :256
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