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چکیده
با وجودی که سرمایه بهعنوان مهمترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه از اهمیت بسیاری
برای این کشورها برخوردار است و بهدلیل محدودیتهای موجود در جذب آن ،توجه بسیاری به
سرمایهگذاری خارجی نیز میشود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایهگذاری ،بهویژه
سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهد .ازجمله مهمترین این عوامل ،میزان فساد در کشور مقصد سرمایه
است .مطالعات بسیاری نشان دادهاند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایهگذاری در
کشورها دارد .لذا بهدلیل اهمیت این موضوع ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،این مطالعه به بررسی عوامل
مؤثر بر سرمایهگذاری (سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر
شاخص ادراک فساد ،کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیلکننده فساد که در حکمرانی دولتها و
لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند ،با استفاده از دادههای تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 03
کشور درحالتوسعه طی سالهای  2332تا  2312پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد
تأثیری بر سرمایهگذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنیداری بر آن میگذارد.
همچنین ،هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنیداری را بر سرمایهگذاری داخلی بخش
خصوصی داشتهاند .متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز بهعنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل
کننده فساد ،تأثیر مثبت و معنیدار بر سرمایهگذاری داشتهاند.
کلیدواژهها :سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرمایهگذاری داخلی بخشش خصوصشی ،ادراک فسشاد ،کنتشرل
فساد ،کشورهای درحالتوسعه ،مدل .Panel-var

طبقهبندی .K4 ،F21 ،C23 :JEL

 .1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
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 .1مقدمه
سرمایهگذاری بهعنوان نیروی محرکه بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی برای تمامی کشورهای
جهان بهشمار میآید .تجمیع سرمایه و نرخ رشد بهعنوان مهمترین شاخص ارزیابی سیاستهای
اقتصادی و یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی بهشمار میآید .بهطوریکه از دیدگاه
اقتصاددانانی چون کینزینها ،سرمایهگذاری بهعنوان نیروی محرکه اصلی رشد و توسعه جوامع در نظر
گرفته شده است (شهنازی و قرگوز .)51 :4152 ،5بهدلیل وجود محدودیتهای تأمین مالی و جذب
سرمایه در کشورهای درحالتوسعه ،معموالً کمبود سرمایه امری مهم در این کشورها بهشمار میرود.
بهینهسازی تخصیص سرمایه نیاز به شناسایی دقیق ساختار سرمایهگذاری و عوامل مؤثر بلندمدت و
کوتاهمدت بر آن دارد و نیازمند بررسی عوامل اساسی تأثیرگذار بر جذب سرمایه ،بهویژه عوامل
ساختاری همچون فساد و حکمرانی است.
در این میان ،مسأله سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIو ایجاد فضای امن برای جذب آن از
جمله مباحث بسیار مهم مطرح شده در کشورهای درحالتوسعه میباشد؛ زیرا تأمین سرمایه از
مهمترین عوامل و گامهای ابتدایی جهت توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی است .از بین انواع
مختلف جریانهای سرمایه به کشورهای درحالتوسعه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهدلیل
برخورداری از خصوصیاتی مانند مدیریت برتر و کارا ،تکنولوژی پیشرفته ،دستیابی آسانتر به بازارهای
بینالمللی و سرمایه فراوان و ارزان از اهمیت بیشتری برخوردار است (کریمی موغاری و همکاران،
 .)55 :5111بهعالوه ،سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان مؤثرترین روش برای پیشبرد تولید به
حساب میآید .سرمایهگذاری بخش خصوصی نه تنها بخشی از تقاضای کل است ،بلکه بهعنوان منبع
رشد و ایجاد فرصتهای شغلی در آینده به حساب میآید .سالهای زیادی کشورهای آمریکای شمالی
و اروپایی غربی سهم بزرگی را در دریافت سرمایهگذاری مستیم خارجی داشتند؛ اما از دهه 5111
تغییرات قابلتوجهی در ورود سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است .انجام اصالحات اقتصادی،
تحوالت سیاستهای تجاری و حکمرانی در کشورهای درحالتوسعه منجر به سرعت بخشیدن در
جذب سرمایهگذاری خارجی در این گروه کشورها شده است .در سال  4151برای اولین بار اقتصادهای
در حال گذار و توسعه بیش از نیمی از جریانهای سرمایهگذاری خارجی را جذب نمودند (شکیب،4
.)417 :4152
در کشورهای درحالتوسعه همتراز ایران ،بهدلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی ،قیمتهای
نامتعادل ،ریسک باالی سرمایهگذاری به علت نوسانات شدید ارز و تورم ،سرمایهگذاری با مشکالت
زیادی روبهرو است .لذا بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در این کشورها را ندارد.
1. Shahnazi & Gharagoz
2. Shakib
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بهعالوه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
میباشد .دولتها نیز در این راستا از طریق کنترل عواملی چون فساد ،ایجاد ثبات سیاسی ،تضمین
حقوق مالکیت و غیره نقش مهمی را در ایجاد فضایی با ثبات و در نتیجه جذب سرمایههای خارجی بر
عهده دارند (اپافرا و ماسیو .)18 :4157 ،5نرخ فساد اداری یک عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در
سرمایهگذاری محسوب میشود که شامل شیوع فساد در کشور ،روابط مبتنی بر ارتباطات خانوادگی،
استفاده از قدرت به نفع دوستان در میان اعضای دولتی و مدیران رده باال و متوسط میباشد .در
سالهای اخیر موضوع فساد به دالیلی چون وجود فساد در سطوح باال در کشورهای صنعتی ،افزایش
آگاهی از هزینههای فساد در سراسر جهان و نیز تغییرات سیاسی و اقتصادی کشورها مورد توجه بسیار
قرار گرفته است (الوال.)5 :4117 ،4
فساد اغلب بهعنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور شده و بهدلیل نقش آن بر فعالیتهای
اقتصادی ،از اهمیت خاصی برخوردار است .اثرات فساد تا حد زیادی در ادبیات مختلف بررسی شده
است و روابط متفاوتی مطرح شده است .تمامی مطالعات به این موضوع دست نیافتهاند که فساد در
همه کشورها منجر به کاهش سرمایهگذاری میشود .برخی مطالعات نشان دادهاند که سطوح باالی
فساد یک اثر بازدارنده بر سرمایهگذاری دارد (ویر و بمیش454 :4112 ،1؛ کوارو و کاروزه41 :4118 ،2؛
وو و هو .)412 :4111 ،1درحالیکه برخی نیز هیچ رابطهای را میان فساد و سرمایهگذاری نیافتهاند
(مشیری و کیان پور .)47 :5115 ،بهعالوه برخی دیگر به این نتیجه دست یافتند که فساد میتواند
تأثیر مثبتی بر سرمایهگذاری داشته باشد .چرا که میتواند منجر به تسهیل بیش از حد قوانین شود
(آپارانا و کارتیکیا .)112 :4155 ،2توضیح برای این ناسازگاری میتواند این باشد که تمامی
سرمایهگذاران با یکدیگر برابر نیستند ،لذا فساد به یک میزان آنها را تحت تأثیر قرار نمیدهد و نیز
انتخاب کشور موردنظر ،از اهمیت باالیی در این نتایج برخوردار باشد .لذا انتخاب نوع کشورها و قیاس
آنها با یکدیگر ،دارای اهمیت است.
در اغلب مطالعات صورت گرفته ،تنها شاخصی که برای بررسی تأثیر فساد بر جذب سرمایه ب هک ار
رفته است ،شاخص ادراک فساد میباشد .درحالیکه مطالع ات مختلف ی نش ان دادهان د ک ه در می ان
شاخصهای حکمرانی خوب ،شاخص کنترل فساد میتواند تأثیر بسزایی در جذب سرمایه داشته باش د
(هاتف و کرباسی 18 :5114 ،و مهرآرا و اسدیان .)57 :5188 ،از ای نرو ،انتخ اب متغیره ایی ک ه ب ه
نوعی ترکیبات مختلف فساد را دربر گیرد و به فساد از جهات مختلف بنگرد ،مهم میباشد.
1. Epaphra and Masswe
2. Lawal
3. Voyer and Beamish
4. Cuervo-Cazurra
5. Woo and Heo
6. Aparna and Kartikeya
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با این توصیف ،هدف تحقیق حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری با تأکید بر شاخصه ای
ادراک فساد و کنترل فساد ،به همراه برخی دیگر از متغیرهایی میباشد که به ن وعی ،س طح فس اد در
جامعه را نشان می دهن د .همچن ین ،ب رخالف اغل ب مطالع ات پیش ین ک ه ت أثیر فس اد را تنه ا ب ر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی مدنظر قرار دادهاند ،مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فساد بر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و نیز سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی پرداخته اس ت و مقایس های ب ین ای ن دو
انجام میدهد .ویژگی دیگر این تحقیق ،در انتخاب نمونه مورد بررسی است .این مسأله در کش ورهای
درحال توسعه همتراز با ایران (کشورهای درحالتوسعه مشابه از نظر تولی د ناخ الص داخل ی و از نظ ر
سطح توسعه انسانی) مورد بررسی قرار گرفته است .لذا سؤال اصلی تحقیق این است ک ه "آی ا رابط ه
معناداری میان شاخصهای کنترل و ادراک فساد و نیز سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) وج ود دارد؟"
برای رسیدن به این منظور ،در ادامه به بررسی ادبیات موضوع پرداخته میشود .س س معرف ی روش
تحقیق بیان شده و یافتههای تجربی مدل م وردنظر مط رح م یگردن د .در انته ا ،ب ه جم عبن دی و
نتیجهگیری موضوع پرداخته میشود.
 .2مروری بر ادبیات و مطالعات پیشین
سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در پویایی رش د کش ورهای درح التوس عه ایف ا م یکن د.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی می توان د ح داقل س ه ش کاف توس عه را پ ر کن د :نخس ت" ،ش کاف
سرمایهگذاری" با تأمین سرمایه جهت سرمایهگذاری .دوم" ،شکاف ارز خارجی" 5با ارائه ارز خارجی از
طریق سرمایهگذاری و درآمد صادرات و در نهایت "مالیات بر شکاف درآمدی" 4ب ا تولی د درآم دهای
مالیاتی از طریق فعالیتهای اقتصادی .سرمایهگذاری مستقیم خارجی همچنین میتواند تسهیل انتقال
تکنولوژی و مهارتهای مدیریتی ،افزایش دسترسی به بازار جهانی برای کاالهای صادراتی و  ...را ب ه
وجود آورد .در سال  ،4154کشورهای درحالتوسعه بیش از نیم ی از جری ان جه انی س رمایهگ ذاری
مستقیم خارجی ( 711میلیارد دالر) را دریافت کردهاند و از میان  41کشور دریافتکننده 1 ،کشور ج ز
کشورهای درحالتوسعه بودند (قاضی.)414 :4152 ،1
سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند با افزایش بهرهوری و رقاب تپ ذیری ،موج ب ایج اد ی ک
اقتصاد رقابتیتر در بازار جهانی شده و در نتیجه رشد یک کشور را افزایش دهد .در کشور ایران نیز ب ا
اینکه حجم عمدهای از سرمایهگذاریها توسط دولت انجام میشود؛ ام ا ب ا رویک رد اف زایش حض ور
بخش خصوصی در اقتصاد که در سالهای اخیر اعم ال ش ده اس ت ،اهمی ت س رمایهگ ذاری بخ ش
1. foreign exchange gap
2. tax revenue gap
3. Rahim M. Quazi
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خصوصی و در کنار آن جذب سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش اهمیت یافته است .بهمنظ ور ج ذب
سرمایههای خارجی و ایجاد زمینه برای بهبود سرمایهگذاری داخلی ،به شرایط خاصی نی از اس ت ک ه
امروزه از آن بهعنوان فضای کسبوکار یاد میشود .فضای سرمایهگذاری داخلی و همچنین مجموع ه
مزیت نسبی محصوالت بینالمللی ،جذابیت ی ک کش ور را ب رای س رمایهگ ذاری خ ارجی در س طح
بازارهای جهانی تعیین میکنند .هدف اولیه و اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد سود از طریق
سرمایهگذاری است و هر عاملی که باعث عدماطمینان باالتر و ریسک بیشتر سرمایهگذاری م یش ود،
الزاماً باعث کاهش سرمایهگذاری خواهد شد .از آنجا که فضای سرمایهگذاری برآیند عوامل سیاس ی،
اقتصادی ،اجتماعی و فناوری است ،بنابراین مالحظات صرفاً اقتصادی تنها عامل مؤثر بر تصمیمگیری
سرمایهگذاران خارجی نیست .ثبات سیاسی کشور میزبان ،فضای اقتصاد کالن و توسعه نهادی عوام ل
مهمی هستند که بر تصمیم سرمایهگذاری خارجی تأثیرگذار هستند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحالتوسعه در تکمیل پ ان دازهای داخل یش ان از
طریق سرمایه در دسترس خارج کشور کمک میکند .این عوامل بسیار ح ائز اهمی ت اس ت چ را ک ه
بازارهای سرمایه داخلی در این کشورها معموالً برای تأمین مالی بخشی از شرکته ا ناک افی هس تند
(آدیو .)15 :4111 ،5مطالعات تجربی چشمگیری ،عوامل مؤثر ب ر س رمایهگ ذاری مس تقیم خ ارجی و
سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی را مورد مطالعه قرار دادهاند .اغلب مطالعات تجربی محیط اقتصاد
داخلی ،اندازه بازار ،زیرساختها ،سرمایه انسانی ،باز بودن اقتصاد ،بازگشت سرمایه ،ثبات سیاس ی و ...
در میان عوامل کلیدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و س رمایهگ ذاری داخل ی شناس ایی ک ردهان د.
بسیاری از مطالعات اخیر بر تأثیر فساد بر سرمایهگذاری متمرکز شدهاند .از لحاظ تئوری ،فساد میتواند
بهصورت افزایش عدماطمینان و هزینههای معامالتی که مانع جذب سرمایه میشود بروز کند.
شفافیت بینالمللی فساد را سو استفاده از قدرت واگذار شده برای کسب من افع خصوص ی تعری ف
میکند .عالوه بر این ،سازمان شفافیت بینالمللی نشان میدهد که فساد ش امل چه ار س طح :فس اد
سیاسی ،فساد اداری ،فاسد قضایی و فساد مالی میباش د ک ه پیام د آن ،عملک رد ض عیف اقتص ادی،
بهویژه در اقتصادهای درحالتوس عه اس ت .فس اد در سراس ر جه ان در کش ورهای درح التوس عه و
توسعهیافته بهطور یکسان وجود دارد که حجم و کارایی س رمایهگ ذاری و رش د اقتص ادی را ک اهش
میدهد و بسیاری از اقتصاددانان مانند آلمو ،)4154( 4وو )4151( 1و آپاران ا و کارتیکی ا )4155( 2بی ان
کردهاند که سطح باالی فساد مانع جریان سرمایهگذاری است.
1. Adeoye
2. Alemu
3. Woo
4. Aparna and Kartikeya
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مدلسازی فساد بهدلیل پیچیدگی و ماهیت چندبعدی آن کار چن دان س ادهای نیس ت .بس یاری از
مطالعاتی که در این زمینه وجود دارد ،دادههای مورد نیاز ب رای فس اد را از مؤسس ات و س ازمانه ای
بینالمللی چون  WB4 ،TI5و  ICDGE1تأمین کردهاند .الزم به ذکر است که دادههای مورد اس تفاده
برای فساد در این مطالعات ،عمدتاً ترکیبی از شاخصهای اقتصادی ،سیاسی و حقوقی اس ت ک ه ای ن
دادهها فقط به دولت محدود نمیشود .براساس نظریه کامسوس 2و همک اران ( )4151فس اد م یتوان د
اثرات مثبت و منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته باشد .به لحاظ نظری ،دو نقطه مختلف از
نظر توضیح رابطه بین فساد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود دارد .یک نقطهنظر نشان م یده د
که در کوتاهمدت ،هزینههای سرمایهگذاری یک شرکت فساد را افزایش میدهد .زمانی که شرکته ا
مجبور به پرداخت رشوه شوند و همچنین زمانیکه آنها به فعالیتهای رانتخواری مش غول هس تند.
عالوه بر این ،فساد بهرهوری نهادهای عمومی را کاهش میده د ک ه ب ه نوب ه خ ود باع ث ک اهش
جذابیت مکانی کشور میگردد (بویکو 1و همک اران581 :5111 ،؛ المس دروف 425 :4111 ،2و راوی،7
 .)514 :4151در مقابل ،نقطهنظرات نشان میدهد که در کشورهای بروکراتیک ،فس اد م یتوان د ب ه
شرکتهای خارجی در باال بردن سرعت معامالت از قبیل مجوز صادرات ،پروانه و حتی بهدست آوردن
قراردادهای دولتی از طریق پرداخت رشوه به مقامات کمک کند (ل ی777 :5181 ،8؛ ب اردهن:5117 ،1
.)5121
فساد تنها محدود به بخش دولتی نیست ،بلکه در بسیاری از کشورها بخش خصوصی نیز در فس اد
نقش دارد .شواهد مربوط به فساد در سیستمهای سازمانی در بسیاری از کشورها نشان م یده د ک ه
فساد ،سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهشدت کاهش میدهد .بسیاری از کشورهایی که از فساد رنج
میبرند ،انگیزه مالیاتی قابلتوجهی برای فریب دادن شرکتهای چن دملیتی دارن د .آنه ا م یتوانن د
همان میزان سرمایهگذاری بینالمللی را از طریق انگیزههای مالیاتی کنترل فساد جذب کنند (شهنازی
و قرگوز .)48 :4152 ،فساد عدالت و توسعه اقتصادی را ضعیف میکند و اعتماد عمومی به دول ت را از
بین میبرد و تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد .در نتیج ه ممک ن
است منجر به کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین باعث کارآمدی کمتر پ روژهه ا ش ود
(اپافرا و ماسو.)15 :4157 ،
1. Transparency International
2. Word Bank
3. International Country Risk Guide
4. Campos et al
5. Boycko et al
6. Lambsdorff
7. Ravi
8. Lui
9. Bardhan
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مطالعات تجربی مختلفی برای بررسی تأثیر فساد بر جذب سرمایهگ ذاری خ ارجی ص ورت گرفت ه
است .پژوهشهای انجام شده در این زمینه نتایج متناقضی را نش ان م یده د ،ب هط وریک ه برخ ی
مطالعات رابطه مثبت بین فساد و  FDIرا تأیید کردهاند.
مهرآرا و اسدیان ( )5188به بررسی مقاله تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایهگ ذاری مس تقیم خ ارجی
برای  51کشور با درآمد متوسط در بازه زمانی  4111-5112پرداختهان د .آنه ا ب ا تفکی ک ش اخص
حکمرانی خوب به اجزای آن یعنی حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی ،کیفیت قوانین
و مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد نشان دادند که در میان این مؤلفهها ،فساد مهمت رین عام ل
بازدارنده سرمایهگذاری خارجی است.
کیانپور و همکاران ( )5115به بررسی مقالهی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بهصورت بین کشوری ( )4117-5181پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که متغیرهای هزین هه ای
دولت ،فساد و نرخ تورم تأثیر معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نداشتهاند.
موریسی 1و همکاران ( )4154در مقاله خود تحت عن وان حاکمی ت ،س رمایهگ ذاری خصوص ی و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحالتوسعه با استفاده از دادههای ساالنه ک ل ب رای 51
کشور درحالتوسعه در قلمرو زمانی  4111-5112به بررس ی رابط ه ب ین ش اخصه ای حکمران ی و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که میزان تأثیر مس تقیم فس اد ب ر
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سایر شاخصهای حکمرانی ک ه ش امل ثب ات سیاس ی ،ع دم
خشونت ،کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون است بیشتر میباشد.
شهنازی 2و همکاران ( )4152در مقالهای به بررسی اثر فساد بر سرمایهگذاری بخش خصوص ی در
کشورهای درحالتوسعه پرداختهاند .آنها با استفاده از دادههای پانل برای  14کش ور درح التوس عه در
یک دوره  55ساله ( )4151-4111از روش گشتاوری تعمیم ( )GMMاستفاده کردهان د .نت ایج نش ان
میدهد که شاخص ادراک فساد اثر مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی داخلی دارد .متغی ر ت ورم و ن رخ
بهره اثر منفی و معناداری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد.
شکیب )4152( 1در مقالهای با عنوان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فساد با استفاده از روش پانل
دیتا به مطالعه  28کشور در بازه زمانی  5118تا  4152پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است که رابطه
منفی بین فساد بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود دارد .متغیرهای کنترل دیگر ازجمله تولید
ناخالص داخلی سرانه ،نرخ رشد جمعیت ،بازبودن تجارت ،دموکراسی و قانون اثر مثبت و قابلتوجهی
بر سطح فساد دارند.

1. Morrissey
2. Shahnazi
3. Shakib
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اپافرا و ماسیو ( )4157با هدف بررسی تأثیر فساد بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،ترکیبی از
روشهای اقتصادسنجی براساس دادههای پانل از  1کشور شرق آفریقا با طول دوره  4151-5112را
مدنظر قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد زمانی که تولید ناخالص داخلی سرانه از رگرسیون حذف
میشود ،سطح فساد در کشور میزبان اثر منفی بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد.
نکات حائز اهمیت در بررسی مطالعات تجربی این حوزه را میتوان در سه مورد خالصه کرد.
نخست ،عدم لحاظ تأثیر متغیرهای فساد ،بهطور همزمان بر سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛ دوم ،در
اغلب موارد استفاده از تک شاخص فساد (شاخص ادراک فساد یا شاخص کنترل فساد) بهعنوان
سطحی از فساد در کشورها که با توجه به وجه متفاوت و مفهوم متمایز این دو شاخص ،عمالً ذکر
یک شاخص خاص ،وجه دیگر را با نقصان مواجه میسازد .سوم ،عدمتمرکز خاص بر انتخاب نمونهی
کشورها (البته در مطالعات بین کشوری) ،بهطوریکه توجه چندانی به روش انتخاب کشورها با
سطحی هم تراز ،هم از نظر درآمد سرانه و هم از نظر سطح توسعه انسانی ،نشده است .با این توضیح،
مطالعه حاضر در تمامی سه مورد فوق ،متمایز از مطالعات تجربی این حوزه است.
 .3روش پژوهش
در مطالعه حاضر با توجه به مبانی نظری و مطالعات گذشته ،برای دستیابی به اطالعاتی در خصوص
تأثیر فساد بر میزان جذب سرمایه در کشورهای درحالتوسعه (اعم از سرمایهگذاری مستقیم خارجی
( )FDIو سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی ( ،))DPاز متغیرهای ادراک فساد ( ،)CPIکنترل فساد
( ،)COCثبات سیاسی ( ،)PSنرخ تورم ( ،)INتولید ناخالص داخلی سرانه ( )GDPPCو آزادی
اقتصادی ( )EFاستفاده شده است .توضیحات ذیل ،استداللی بر انتخاب متغیرهای منتخب در مطالعه
میباشد.
ازجمله شاخصهایی که معموالً بهصورت بسیار گسترده در اندازهگیری فساد بهکار برده میشوند،
عبارت از شاخص ادراک فساد و شاخص کنترل فساد بانک جهانی میباشند .همچنین ،نرخ تورم،
اندازه بازار ،آزادی اقتصادی نیز از شاخصهایی هستند که بر سرمایهگذاری اثرگذار بوده و به نوعی
پدیدآورنده فساد نیز میباشند (بذرپاچ و ترابی2 :5181 ،؛ مشیری و کیانسور54 :5115 ،؛ رزمی و
همکاران .)182 :5188 ،همچنین ،از میان شاخصهای حکمرانی خوب ،دو شاخصی که بیشترین تأثیر
را بر سرمایهگذاری داشتهاند معموالً ثبات سیاسی و کنترل فساد بودهاند (موریسی و همکاران:4154 ،
.)225
مطابق مبانی نظری و مطالعات تجربی ،با افزایش نرخ تورم ،میزان رقابتپذیری کاهش یافته و
هزینههای تولید افزایش مییابد .بهعالوه ،تورم منجر به افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش
متوسط سررسید وامهای تجاری و اختالل در اطالعات منتقل شده بهوسیله قیمتها میشود.
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همچنین تورم نشانه بیثباتی و عدمکنترل سیاستهای کالن است که میتواند در جذب
سرمایهگذاری خارجی اثر منفی بگذارد .لذا تمایل سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در کشور کاهش
مییابد.
هرچه اندازه بازار بزرگتر باشد ،سطح تقاضا و همچنین سطح دسترسی به بازار نیز بیشتر میشود.
براساس نظریه اندازه بازار رابطه مثبتی بین تولید ناخالص داخلی سرانه و جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی وجود دارد و افزایش اندازه بازار باعث افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری خواهد شد (مهرآرا و
اسدیان .)57 :5188 ،تقاضای داخلی در کشورهای میزبان میتواند نقش مهمی در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته باشد.
آزادی اقتصادی بهعنوان ترکیبی از متغیرهای آزادی کسب و کار ،آزادی تجاری ،آزادی مالیاتی،
اندازه دولت ،آزادی پولی ،آزادی سرمایهگذاری ،آزادی تأمین مالی ،حقوق مالکیت فکری ،رهایی از
فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار (بیگی و پناهی )48 :5181 ،سهولت در انتقال سرمایه و تجارت در
یک کشور را نشان میدهد .مطابق ادبیات نظری ،بهبود این عوامل یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار
بر جذب سرمایه خواهد بود .شاخصهای سنجش آزادی اقتصادی ،زمینهساز فساد بوده و لذا تأثیر
قابلتوجهی بر سرمایهگذاری خارجی خواهد داشت .بهعنوان مثال ،نظام مالیاتی (آزادی مالیاتی) ،اندازه
دولت ،سیستم پولی و حقوق مالکیت فکری همگی بر فساد اثرگذار هستند و اختالل در ساز و کار
آنها ،عمالً فساد را متأثر میسازد .از سوی دیگر ،این متغیرها بر سرمایهگذاری خارجی نیز اثرگذار
بوده و لذا آزادی اقتصادی را میتوان بهعنوان شاخص ترکیبی از برخی اجزای فساد دانست که بررسی
تأثیر آن بر میزان جذب سرمایه خارجی ،در مطالعات مختلفی همچون قاضی 5و همکاران ( )4152و
کاپوریا ( )4117انجام گرفته است.
ثبات سیاسی ( )GFعاملی مهم دیگری در جذب سرمایه خارجی برای کشور میزبان است .بیثباتی
سیاسی/عدماطمینان معموالً شرایط کسب و کار نامطلوبی را ایجاد میکند که بهطور جدی اعتماد
سرمایهگذاران خارجی را برای سرمایهگذاری از بین میبرد (قاضی .)414 :4152 ،برای انجام
سرمایهگذاری ،وجود فضایی باثبات ،بهویژه در ساختار سیاسی و رفتار مقامات سیاسی ،اهمیت بسیاری
دارد.
کنترل فساد )COC( 4میزان استفاده مقام دولتی برای منافع شخصی ازجمله فساد خرد و کالن را
اندازهگیری میکند (فاضلی و جلیلی .)11 :5115 ،شناسایی فساد اداری و میزان استفاده مقامات دولتی
از جایگاه خود برای منافع شخصی ،یکی دیگر از اجزای فساد در جامعه است .شاخص ادراک فساد1
( )CPIکه تقاضای فساد را نشان میدهد شاخص ترکیبی است که بهوسیله اندازهگیریهای گوناگون
1. Quazi
2. Control of corruption
3. Corruption perception index
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میدانی و اسنادی بهدست میآید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار ،تحلیلگران اقتصادی،
سیاست مداران و مدیران بخش دولتی است .دوره زمانی اطالعات استفاده شده برای محاسبه شاخص
معموالً دو سال است .براساس اعالم سازمان شفافیت بینالمللی  ،CPIشاخصی برای بیان فساد مالی
و فقط رشوه را اندازهگیری میکند (دفتر مطالعات اقتصادی .)5181 ،عدد این شاخص تا سال 4155
بین  1و  51و از سال  4154به بعد  1تا  511میباشد .کشورهای با کمترین نمره دارای باالترین
درجه فساد و بالعک کشورهای با باالترین نمره دارای کمترین درجه فساد میباشند (بذرپاچ و ترابی،
 .)51 :5181بهدلیل تمایز این شاخص با شاخص کنترل فساد و سایر متغیرهای مدل ،در کنار سایر
متغیرها وارد مدل می شود .این شاخص متمرکز بر میزان رشوه گرفتن کارکنان دولتی است ،شاخص
کنترل فساد میزان استفاده شخصی مقامات از جایگاه خود را نشان میدهد و سایر متغیرها نیز هرکدام
به بخشهای دیگری از فساد در کشورها متمرکز هستند.
در این مطالعه ،میزان اثرگذاری شاخصهای ادراک فساد ،کنترل فساد و ثبات سیاسی بهعنوان
بخشی از اجزا تشکیلدهنده فساد در کنار یکدیگر وارد مدل شده و تأثیر آنها بهطور همزمان بر
سرمایهگذاری داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است .شیوه انتخاب کشورها در این مطالعه به
شرح ذیل میباشد .ابتدا بهدلیل تناسب سطح توسعه کشورها و قرارگیری کشور ایران در میان
کشورهای با درآمد متوسط رو به باال ،این کشورها (کشورهای با درآمد متوسط و درآمد متوسط رو به
باال) در نظر گرفته شدند ( 82کشور) .از سوی دیگر ،بهدلیل تأثیری که سرمایهگذاری (اعم از خارجی
و داخلی) بر سطح تولید و رشد اقتصادی کشورها میگذارد ،سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت
برای این کشورها تعیین شده و آن دسته از کشورهایی که تفاوتهای چشمگیری از تولید ناخالص
داخلی سرانه ایران داشتهاند ،کنار گذاشته شدند .دلیل این امر این بوده است که مقایسه رتبه شاخص
توسعه انسانی در سالهای مختلف بهویژه در مورد کشورهای نفتی نشان میدهد که افزایش این رتبه
نمیتواند بهعنوان بهبود در کیفیت زندگی شهروندان تلقی شود؛ زیرا شاخص توسعه انسانی از میانگین
سه معیار امید به زندگی ،تحصیالت و درآمد سرانه به دست میآید و درآمد سرانه خود یکی از اجزا
شاخص توسعه انسانی است .افزایش قیمت نفت موجب افزایش درآمد سرانه شده و این افزایش
موجب باال رفتن شاخص توسعه انسانی شده و رتبه شاخص توسعه انسانی را باال میبرد ،بدون اینکه
لزوماً تغییر عمدهای در امید به زندگی و پیشرفت آموزشی حاصل شده باشد .لذا میتوان گفت تأکید بر
بهبود رتبه شاخص توسعه انسانی در طی یک دوره زمانی ،بهویژه در مورد کشورهای نفتی میتواند
بسیار گمراهکننده باشد .در واقع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد و در سیاستگذاری استفاده شود
شکاف بین رتبه درآمد سرانه و رتبه شاخص توسعه انسانی و یا لحاظ نمودن تولید ناخالص داخلی
سرانه بدون نفت است (بیگی و پناهی .)11 :5181 ،در گام دوم با در نظر گرفتن کشورهایی که
تناسب بیشتری با تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت ایران داشتهاند ،در مجموع  12کشور از 82
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کشور انتخاب شدند .از میان این  12کشور ،تعداد  2کشور به دلیل نبود دادههای اصلی نظیر کنترل
فساد و سرمایهگذاری خارجی از میان کشورها حذف گردیده و در نهایت  11کشور درحالتوسعه شامل
آلبانی ،الجزیره ،ارمنستان ،بالروس ،کیپورد ،5چین ،کلمبیا ،جمهوری دمنیکن ،اکوادور ،مصر،
السالوادور ،گرجستان ،گویان ،گواتماال ،اردن ،جامائیکا ،ایران ،عراق ،لیبی ،مقدونیه ،مغولستان ،موراکو،
نامیبیا ،پاراگوئه ،پرو ،صربستان ،سریالنکا ،تایلند ،تون و اکراین طی دوره زمانی 4151-4111
بهعنوان نمونه مورد بررسی در نظر گرفته شده است .دادههای کالن اقتصادی و دادههای حکمرانی
دولت از بانک جهانی گردآوری گردیده ،داده آزادی اقتصادی از بنیاد هریتیج و داده ادراک فساد از
سازمان شفافیت بینالمللی 4استخراج شده است .بازه زمانی نیز طوالنیترین بازه زمانی میباشد که
دادههای مربوطه ،در اخت یار میگذارد .در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی panel-var
( )p-varو نرمافزار  EVIEWS 7اثرات متقابل فساد و سرمایهگذاری داخلی و خارجی مورد بررسی
قرار گرفته است.
براساس روش خودرگرسیون برداری ،هنگامی که رفتار چند متغیر مورد بررسی قرار میگیرد ،الزم
است به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلههای همزمان توجه شود .اگر
معادلههای این الگو شامل وقفههای متغیرها نیز باشد ،در اصطالح آن را الگوی سیستم معادلههای
همزمان پویا 55مینامند .درصورتیکه مشکل هم خطی بین متغیرهای مدل وجود نداشته باشد ،از این
مدلها استفاده میشود ،چرا که در صورت وجود هم خطی بین متغیرها ،مقداری از اطالعات حذف
میشود .قبل از برآورد چنین الگویی الزم است اطمینان حاصل شود که معادلههای این سیستم
شناسا هستند .آنچه که برای محقق کردن شرط شناسایی معمول است ،آن است که فرض شود
تعدادی از متغیرهای از پیش تعیین شده تنها در بعضی از معادالت الگو وارد میشوند .به گفته سیمز
( )5111اگر واقعاً بین متغیرهای الگو همزمانی وجود داشته باشد ،باید همه متغیرها را به یک چشم
نگریست و پیش قضاوت در مورد اینکه کدام درونزا و کدام برونزاست ،صحیح نیست .در همین
راستاست که وی الگوی خودتوضیح برداری ( )VARرا ارائه نمود .روش کار بسیار ساده است و در
عین حال محقق را درگیر تمیز بین متغیرهای درونزا و برونزای مدل نمیکند .زیرا به استثنای
عرض از مبدأ ،متغیر روند و متغیرهای مجازی که گاهی اوقات وارد الگو میشوند ،همه متغیرها
درونزا هستند .به هر حال در تخمین مدلهای خودرگرسیون برداری در دادههای تابلویی باید شیوه
تخمین مدل مورد توجه قرار گیرد.

1. Capoverde
2. Heritage Foundation
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 .4یافتههای پژوهش
قبل از برآورد مدل الزم است که مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد و پ از اطمینان از مانایی،
به برآورد مدل پرداخته شود .بدین منظور از آزمون ریشه واحد ایم-پسران و شیم استفاده شده است و
نتایج مبنی بر مانایی متغیرها در جدول ذیل آمده است .بدینترتیب که متغیر تورم در سطح و با عرض
از مبدأ مانا بوده است .در مقابل ،متغیرهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تولید ناخالص داخلی سرانه
(بهعنوان اندازه بازار) و ثبات سیاسی با یک بار تفاضلگیری و با عرض از مبدأ مانا میباشند .سایر
متغیرها ازجمله کنترل فساد ،ادراک فساد ،سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی و آزادی اقتصادی با
دو بار تفاضلگیری و عرض از مبدأ مانا شدهاند.
جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد  IPSبرای متغیرهای تحقیق
()Im, Pesaran and Shin W-stat
متغیرها
)D(COC,2
)D(CPI,2
)D(DP,2
)D(EF,2
IN
)D(LFDI
)D(LGDPPC
)D(PS

LEVEL
Trend
Intercept
and
Intercept
131245
137111
137115
137721
138781
138111
132115
137127
131115
131114
131118
131172
135417
131187
131218
131711

1st DIFFERENCE
Trend
Intercept
and
Intercept
131551
134227
131411
132272
135171
132117
131114
132282
134827
131511
135577

131114
1
131114

2st DIFFERENCE
Trend
Intercept
and
Intercept
1
135111
131115
135151
1
134881
1
134121
-

منبع :یافتههای تحقیق

همچنین آزمون هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد که نتایج
آزمون در جدول ذیل آمده است .با توجه به نتایج آزمون هم انباشتگی انگل گرنجر ،متغیرهای مدل با
استفاده از آماره  ADFمعنادار هستند.
جدول  :2نتایج آزمون هم انباشتگي انگل گرنجر
آزمون

آماره

سطح معناداری

انگل گرنجر

-731111

131111

منبع :یافتههای تحقیق

جهت رسیدن به یک مدل بهینه که برازش مناسبی از متغیرهای مدل را ارائه دهد ،دانش نسبت به
وقفه بهینه مدل و متغیرهای موجود در آن الزامی است .جهت تعیین وقفه بهینه مدل اقتصادسنجی
کلیه متغیرها در قالب یک معادله  PVARبرازش میشود .بهمنظور تعیین تعداد بهینه وقفه در برآورد
معادالت از یکی از معیارهای مختلف اطالعاتی که از لگاریتم تابع راستنمایی محاسبه میگردد،
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استفاده میشود .در جدول ذیل نتایج مربوط به آزمونهای تعیین وقفه بهینه مدل ارائه شده است؛ که
با توجه به محدودیت دادهها ،معیار شوارتز مناسبترین معیار در تعیین وقفه بهینه میباشد که بر
اساس آن ،یک وقفه ،برای مدل بهدست میآید.
جدول  :3نتایج معیارهای آکائیک و شوارتز در تعیین وقفهی بهینهی مدل
HQ

SC

AIC

FPE

LR

Log L

21311

*21321

*21342

11+e2347

NA

-5827

1

41322

42374

41322

131441

5727

-811

5

44311
41351
41358
44381
44352
51377
*51377

41341
42322
47384
48312
11351
48311
48311

45311
41377
41317
58311
52377
51322
51322

134187
135755
135121
131118
131111
131554
*131554

582
551
555
551
25
*82
81

-717
-214
-111
-228
-171
-11
-11

4
1
2
1
2
7
8

وقفه

عالمت * نشاندهنده وقفه بهینه مدل است.
منبع :یافتههای تحقیق

پ از انجام آزمونهای ریشه واحد الزم است که آزمونهای تشخیصی مربوطه برای تعیین نوع
مدل تخمینی انجام شود برای این کار از آزمون  Fاستفاده میشود که فرض صفر آن مبتنی بر همگن
بودن مقاطع است و فرض مقابل آن مبتنی بر غیرهمگن بودن مقاطع میباشد .حال اگر فرض صفر
در این آزمون پذیرفته شود ،از روش تلفیقی برای برآورد مدل استفاده خواهد شد و در غیر این صورت
از روش پانل دیتا استفاده میشود .در اینجا سطح معناداری بهدست آمده کمتر از  1311میباشد .از
اینرو ،فرض صفر رد میشود و بنابراین باید از پانل دیتا استفاده کرد.
جدول  :4نتایج آزمون اف لیمر
آزمون

آماره

سطح معناداری

اف لیمر

515382

131111

منبع :یافتههای تحقیق

پ از اینکه مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی قابل لحاظ کردن
است و روش دادههای ترکیبی برای برآورد مناسب است ،باید مشخص شود که خطای تخمین ،ناشی
از تغییر در مقاطع است یا اینکه در طی زمان رخ داده است .در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهایی با
دو اثر ثابت و اثر تصادفی مواجه هستیم .از آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر ثابت و تصادفی
استفاده میشود.
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جدول  :5نتایج آزمون هاسمن
آزمون

آماره

سطح معناداری

هاسمن

12/87

131111

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون هاسمن با استفاده از توزیع آماری خیدو انجام میشود .با توجه به اینکه سطح معناداری
کمتر از  1311میباشد ،پ فرضیه  H0مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد و فرضیه مقابل مبنی بر وجود
اثرات ثابت تأیید میشود.
 .5نتایج و بحث
جدول بعدی ،نتایج مدل تخمین زده شده به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی ،ادراک فساد ،کنترل فساد و سایر متغیرها یعنی
ثبات سیاسی ،اندازه بازار ،تورم و آزادی اقتصادی را نشان میدهد.
جدول  :6نتایج حاصل از تخمین الگو به روش خودرگرسیون برداری
(تأثیر متغیرها بر سرمایهگذاری مستقیم خارجي)
PS
131128

LGDPPC
131112

LFDI
132111

IN
13111

EF
131147

DP
131147

CPI
131128

COC
1314774

()13152

()13111

()13581

()13142

()13545

()13115

()13422

()13115

[]5381

[]5327

[]4321

[]5315

[]4312

[]5315

[]5342

[]5311

)LFDI(-5

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ،متغیر ادراک فساد با یک وقفه تأثیر معناداری بر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ندارد .مطالعاتی مانند مشیری و کیانپور ( ،)5115هریسون ( )4151و وادنز ()4152
نیز رابطهای بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فساد پیدا نکردهاند .بیمعنی بودن اثر فساد در جذب
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این معنی است که برخی کشورها با وجود فساد باال ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی باالیی نیز جذب کردهاند .همچنین ،نرخ تورم نیز با یک وقفه اثر معنیداری بر FDI
نداشته است .این نتیجه با یافتههای آسیودا ( )4114و مشیری و کیانپور ( )5115نیز سازگار است.
دلیل این نتایج (بیمعنی بودن ادراک فساد و نرخ تورم) میتواند به این موضوع برگردد که در صورت
پوشش دادن نااطمینانیهای ناشی از وجود فساد و تورم بهوسیلهی نرخ بازگشت سرمایه،
سرمایهگذاران خارجی نباید نگران سرمایهگذاریهای خود در کشورهایی باشند که از سیستم سیاسی و
اقتصادی پایداری برخوردار نبوده یا دارای تورم باال هستند .بهعبارتدیگر آنچه برای یک سرمایهگذار
اهمیت دارد ،مثبت و باال بودن نرخ بازگشت خالص سرمایه است که بهصورت تفاوت نرخ بازگشت
اسمی سرمایه و نرخهای زیان ناشی از فساد و تورم تعیین میشود (مشیری و کیانپور.)41 :5115 ،
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اثر شاخصهای کنترل فساد ،ثبات سیاسی ،آزادی اقتصادی ،سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی
و اندازه بازار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است .معموالً سرمایهگذاری مستقیم
خارجی زمانی که فساد کنترل میشود افزایش مییابد .این نتیجه ،نتایج بسیاری از مطالعاتی را که
رابطه منفی میان فساد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان دادهاند تأیید میکند .همچنین،
سرمایهگذاران خارجی معموالً ترجیح میدهند در اقتصادهایی سرمایهگذاری کنند که از ثبات سیاسی و
اجتماعی برخوردار باشند .ثبات سیاسی در مقابل سایر شاخصهای حکومتی از طرق مختلف بر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار است و از آنجا که فساد را تحتالشعاع قرار میدهد ،دارای
اهمیت خاص است .بهویژه ،به نظر میرسد که ثبات سیاسی منجر به جذب باالترین سطح  FDIبا
بیشترین تأثیر بر سرمایهگذاری کل میشود .تا زمانیکه ثبات سیاسی در کشوری برقرار نباشد ،جذب
سرمایهگذاری خارجی و یا رفتوآمدها برای این سرمایهگذاری به هر کشوری مثبت و نتیجهبخش
نخواهد بود .اغلب سرمایهگذاران خارجی ترجیح میدهند در کشوری سرمایهگذاری کنند که سود آنها
تضمین شده بوده و کمترین ریسک سرمایهگذاری را داشته باشند.
نتایج نشان داد که آزادی اقتصادی سبب افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود؛ زیرا
اقتصادهایی که از آزادی بیشتری برخوردار هستند از پتانسیل تخصیص کاراترین منابع و رفاه
اقتصادی بیشتری نیز برخوردار میباشند .همچنین با ارتقا شاخص آزادی اقتصادی از روشهایی مانند
کاهش سهم تصدیگری دولت ،احترام به حقوق مالکیت ،تضمین قراردادها ،مدیریت صحیح درآمد
ارزی و وضع مقررات شفاف ،میزان سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد .به بیانی دیگر ،نبود آزادی
اقتصادی میتواند توانایی شرکتها برای جذب تکنولوژیهای جدید و کشورهای توسعهیافته را
افزایش دهد .بهعالوه ،آزادی اقتصادی بیشتر بهعنوان یک پروکسی برای سرمایهگذاری داخلی بهتر،
حجم بازار بزرگتر ،بازده بیشتر سرمایهگذاری و تغییرات بیشتر در جذب سرمایهگذاری خارجی
میتواند منجر به افزایش جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی شود (کاپوریا و فورمان.)511 :4117 ،5
سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی در این مطالعه همانند نتایج مطالعات صورت گرفته در این
زمینه (التور و موریاب )41 :4154 ،4تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد .این
اثر زمانی که کشورها از سطوح پایین توسعه بهسمت باال حرکت میکنند ،بسیار قویتر است.
سرمایهگذاری داخلی یک کاتالیزور خوب برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در  DCاست و به نظر
میرسد یک پیشبینیکننده مناسب آن میباشد .در این راستا ،ارتقا و توسعه شرکتهای خصوصی
میتواند منجر به جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی شود .کشورهای درحالتوسعه اهداف
تشویق سرمایهگذاری داخلی بهرهمند خواهند شد و عملکرد سرمایهگذاری بهتر داخلی میتواند
1. Kapuria-Foreman
2. Lauter & Moreaub
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بهعنوان محرک  FDIباشد .شواهد نشان میدهد (نوننکمپ )4114 ،5که بهطور اخص سیاستهای
صنعتی ،با هدف افزایش سودآوری و وسعت دادن به سرمایهگذاری داخلی ،خواهند توانست جریان
ورود  FDIبه کشور را افزایش دهند .بسیاری از کشورها تالش دارند تا سرمایهگذاری مستقیم خارجی
را از طریق اعطای یارانه و مشوقها بیشتر جذب کنند .رقابت بین دولتها برای جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی سبب انتقال سود و رفاه از کشورهای میزبان به کشورهای خارجی چندملیتی میشود،
درحالیکه تحقیقات تجربی نشان میدهند مشوقهای سرمایهگذاری بینالمللی تنها میتوانند نقش
حاشیهای در تعیین الگوی بینالمللی  FDIبازی کنند؛ بنابراین ،انتخاب سیاستهای کارآمدتر خواهد
توانست بودجههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به سیاستهای صنعتی انتقال دهد ،یا هرگونه
اقدامی جهت توسعه سرمایهگذاری داخلی ،میتواند محرکی برای شرکتهای سرمایهگذاری باشد.
همچنین ،اندازه بازار میتواند در شرایطی که شرکتهای چندملیتی قصد تولید برای بازار محلی داشته
باشند بهعنوان جذابیتی برای سرمایهگذاری باشد .بازار بزرگتر برای کشورها میتواند فرصتهای
بهتری را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد و بنابراین میتواند سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتری
را جذب نماید .سرمایه خارجی میتواند به کشورهایی سرازیر شود که از بازار بزرگتر و قدرت خرید
بیشتری برخوردار است (ال سادیگی.)411 :4111 ،4
جدول  :7نتایج حاصل از تخمین الگو (تأثیر متغیرها بر سرمایهگذاری داخلي بخش خصوصي)
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تأثیر متغیرهای مدل بر سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار
گرفت .براساس نتایج بهدست آمده ،ادراک فساد ،کنترل فساد ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،اندازه
بازار و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنیداری بر سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی داشتهاند .برخی
مطالعات نشان میدهند بنگاههایی که در جایگاه باالتر ارزشی قرار دارند و از سهم باالی
سرمایهگذاری برخوردار هستند ،بیشترین رشوهها را به منظور تصمیمگیری سریع پرداخت میکنند .لذا
فساد کارایی تخصیصی را بهبود میبخشد .همچنین در بسیاری از مطالعات (بذرپاچ و ترابی:5181 ،
 )51در کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته ارتباط مثبت بین فساد و سرمایهگذاری مشاهده
میشود .لذا میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که تأثیر مثبت و معنیدار ادراک فساد بر سرمایهگذاری
داخلی بخش خصوصی به معنای این است که در کشورهای درحالتوسعه هر قدر پرداخت رشوه
1. Nunnenkamp
2. Al-Sadig
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بیشتر باشد بهدلیل باال بودن کارایی تخصیصی ،میزان سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی نیز
افزایش مییابد .فساد اقتصادی تنها با کشف و نابود کردن عوامل و ریشههای آن از بین خواهد رفت.
مبازره با فساد موضوعی بسیار مهم در تمامی اقتصادهای در حال رشد است .در برخی موارد فعاالن
بخش خصوصی جهت سریع تر رسیدن به اهداف خود و کسب سود بیشتر حاضر به پرداخت رشوه
میشوند .به عبارتی وجود فساد سبب میشود که بنگاههای خصوصی سود بیشتر را از طریق پرداخت
رشوه و دور زدن برخی موانع قانونی به دست آورند و لذا سرمایهگذاری در این بخش افزایش مییابد.
در چنین شرایطی مبارزه با فساد از ریسک باالیی برخوردار است .اگر با فساد مقابله نشود مشکالت
جدی اقتصادی را به وجود خواهد آورد و در صورت مبارزه با آن امکان کاهش سرمایهگذاری داخلی
بهوجود میآید (شهنازی و قرگوز)48 :4152 ،؛ و نیز زمانی که سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی
افزایش یابد ،فضای رقابتی برای سرمایهگذاری ایجاد مینماید که این مسأله خود سبب کنترل فساد
خواهد شد .لذا موارد فوق ،تأثیر مثبت و معنادار کنترل فساد بر سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی
را تأیید میکند .همچنین ،هر چه ثبات سیاسی بیشتر و فساد کمتر باشد ،سرمایهگذاری خصوصی
افزایش مییابد و در کشورهایی که در این گروه قرار گرفته و قانون حاکمیت بیشتری بین افراد جامعه
دارد امکان انجام سرمایهگذاری خصوصی نیز افزایش مییابد .افزایش این شاخص منجر به افزایش
رابطه مکملی بین سرمایهگذاری خصوصی و خارجی خواهد شد (هاتف و کرباسی.)14 :5114 ،
بهعبارتی نااطمینانی سیاسی بر سرمایهگذاری داخلی تأثیر خواهد گذاشت و براساس نتایج مطالعات
گذشته سبب کاهش سرمایهگذاری داخلی میشود .زیرا سطوح باالی تغییرپذیری در ظرفیت سیاسی
منجر به افزایش نااطمینانی سیاسی بهدلیل عدم اطمینان سرمایهگذاران داخلی بخش خصوصی و لذا
کاهش سرمایهگذاری داخلی میشود؛ زیرا در بسیاری از موارد زمانی که سرمایهگذاران داخلی با عدم
ثبات سیاسی در کشور خود مواجه میشوند ترجیح میدهند برای تضمین سودآوری و نرخ بازگشت
سرمایه در کشورهای مجاور و یا کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها پایینتر است سرمایهگذاری
نمایند لذا سرمایههای داخلی از کشور خارج میشوند .بهطورکلی ،سرمایهگذاران ترجیح میدهند در
کشوری که از محیط سیاسی پایدار ،قابل پیشبینی و قابلقبول سرمایهگذاری نمایند.
در خصوص سرمایهگذاری خارجی میتوان اذعان داشت که سرمایهگذاری مستقیم خارجی از
طریق معرفی محصوالت و روشهای جدید به کشورها و استفاده از آموزش روشها و تکنیکهای
مدرن و جدید مدیریتی موجب افزایش سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی خواهد شد .اغلب
کشورهای درحالتوسعه با کمبود منابع مالی برای توسعه طرحهای اقتصادی خود مواجه هستند؛
بنابراین ،سرمایهگذاران خارجی ،سرمایهگذاران داخلی را از طریق مشارکت در برنامههای
سرمایهگذاری کمک میکنند .همچنین ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی موجب بهبود فضای کسب و
کار شده و لذا سرمایهگذاری داخلی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
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اندازه بازار نیز براساس نتایج بهدست آمده رابطه مثبت و معناداری را با سرمایهگذاری داخلی بخش
خصوصی دارد .این امر نشاندهنده این است که هر قدر اندازه بازار بزرگتر باشد ،میزان
سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی نیز بیشتر است؛ زیرا سرمایهگذاران زمانی که بدانند با بازار
بزرگتری روبهرو هستند و تعداد افراد بیشتری برای درخواست تولید آنها وجود دارد بیشتر تمایل به
ورود به چنین بازاری دارند .در مقابل ،نرخ تورم اثر منفی و معناداری را داشته و نیز کنترل فساد و
آزادی اقتصادی اثر معناداری را بر سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی نداشتهاند .دلیل اثر منفی و
معنیدار تورم این است که افزایش تورم منجر به کاهش تعادل پولی میگردد که در نتیجه نرخ بهره
افزایش مییابد و در نهایت سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش مییابد .در بیشتر مطالعات صورت
گرفته نیز تورم تأثیری معنادار و منفی بر سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی داشته است.
نتیجهگیری
بر اساس نتایج این تحقیق ،ادراک فساد بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تأثیر معناداری نداشته
است .این مسأله میتواند به این موضوع برگردد که اگر نرخ بازگشت سرمایه نااطمینانیهای ناشی از
وجود فساد را پوشش دهد ،سرمایهگذاران خارجی نباید نگران سرمایهگذاریهای خود در کشورهایی
باشند که از سیستم سیاسی و اقتصادی پایداری برخوردار نبوده یا دارای تورم باال هستند .بهعبارت
دیگر آنچه برای یک سرمایهگذار اهمیت دارد ،مثبت و باال بودن نرخ بازگشت خالص سرمایه است
که بهصورت تفاوت نرخ بازگشت اسمی سرمایه و نرخهای زیان ناشی از فساد و تورم تعیین میشود؛
اما کنترل فساد تأثیر معناداری را بر این متغیر داشته است؛ زیرا اغلب سرمایهگذاران خارجی ترجیح
میدهند در کشوری سرمایهگذاری کنند که سود آنها تضمین شده بوده و هیچ خطری سرمایهگذاری
آنان را تهدید نکند .در مقابل هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد تأثیر مثبت و معناداری بر
سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی داشتهاند؛ زیرا در کشورهای درحالتوسعه هر قدر پرداخت رشوه
بیشتر باشد بهدلیل باال بودن کارایی تخصیصی ،میزان سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی نیز
افزایش مییابد و فساد اجازه میدهد تا ادارات دولتی سود و منافع مخفیانه دریافت نمایند .زمانیکه
سرمایهگذاری داخلی بخش خصوصی افزایش یابد ،فضای رقابتی برای سرمایهگذاری ایجاد مینماید
که این مسأ له خود سبب کنترل فساد خواهد شد .لذا رابطه مثبت کنترل فساد بر سرمایهگذاری داخلی
بخش خصوصی قابلقبول است .لذا همانطور که مشخص است ،بهطورکلی فساد بر سرمایهگذاری
اثرگذار است .برخی معتقدند که راهحلی برای کنترل فساد وجود ندارد اما برخی دیگر اعتقاد دارند که
مجازات مفسدین تنها راه مقابله با فساد اقتصادی است .فساد اقتصادی از بین نمیرود مگر با کشف و
نابود کردن ریشهها و عوامل آن .مبازره با فساد یک موضوع جدی در تمامی اقتصادهای در حال رشد
است .برای حرکت سریع به سوی اهداف بلندمدت و دادن امتیاز برای ورود بخش خصوصی و
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سرمایهگذار خارجی در فعالیتهای اقتصادی ،نیاز به ایجاد چالشهایی در رفتار مبتنی بر قوانین
اقتصادی در جهت کسب سود بیشتر است .در چنین شرایطی باید با فساد اقتصادی با خطرات باال
مبارزه شود .اگر مبارزه با فساد جدی گرفته نشود ،بیماریهای اقتصادی بهطور فزایندهای رشد میکند.
درحالیکه مبارزه غیرمنطقی میتواند سرمایهگذاران تهدید نموده و منجر به تخریب سیستم امنیتی
سرمایهگذاری شود.
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