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 مقدمه -1
 1گذاري مستقیم خارجیدر زمینه سرمایههاي اقتصادي و همچنین مطالعات صورت گرفته نظریه

)FDIگذاري مستقیم خارجی تأثیر دارد که این دهد عوامل متعددي بر جذب سرمایه) نشان می
توان به صورت عوامل اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود. در رابطه با عملکرد عوامل را می

-ها در رقابت گستردهاشاره کرد که دولت توانیم ينه عوامل اقتصادیدر حال توسعه در زم يکشورها

، یلط بازار کار داخیل شرای، از قبياقتصاد يهااستیس يدیر عوامل کلییق تغیگر از طریکدیبا  يا
ت کشور خود در جذب یدر بهبود وضع یسع ،يسازیها و خصوصارانهی، ياتعرفه ها، موانعاتیمال

مختلف از  يهاشنهاد مشوقیحال توسعه ضمن پ در يدارند. کشورها یم خارجیمستق يگذارهیسرما
 ياقتصاد يهاو مشوق يژه اقتصادیس مناطق وی، تأسيتجار ي، آزادسازیاتیمال يهاتیل معافیقب
 کنند.یگر رقابت میکدیبا  یخارج يهاهیبر سر جذب سرما یگذاران خارجهیسرما يگر براید

 ت و عملکردیمتفاوت از وضع یکم یسایدر حال توسعه در رابطه با عوامل س يت کشورهایوضع
در حال توسعه در  يکشورها، مخصوصاً کشورها ياست. ساختار اقتصاد يآنها در مورد عوامل اقتصاد
، یامل داخلن عیبه عنوان مهمتر یاسیس یثباتیر است. بیپذار ضربهیبس یبرابر عوامل نامطلوب داخل

در  يد دارد. در کشورهایبر عوامل تول يرگذاریتأثدر  يت اقتصادین تعامل را با مفهوم امنیترکینزد
ل یز (از قبیآمخشونت يو انجام رفتارها یاسیس یثباتیب يکه در فضا ینانیحال توسعه، نا اطم

 کشور در جذب ییها، عدم توانايگذارهید، موجب کاستن از سرمایآید می) پدیستیترور يهاتیفعال
 یثباتیب يهاسم از جمله شاخصیده تروریگردد. پدیم هیو فرار سرما یخارج يهاهیموفق سرما

در  يالملل مخصوصاً کشورهانیاز مسائل حساس جامعه ب یکیباشد که امروزه به عنوان یم یاسیس
 الملل گسترده است. نیب یاسیو س يحال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحوالت روابط اقتصاد

 ، یم خارجیمستق يگذارهیان سرمایرگذار بر جریتأث یاسیو س يبا توجه به عوامل اقتصاد
 يژه مورد مطالعه قرار داد. به لحاظ عوامل اقتصادیک منطقه ویانه را به عنوان یتوان منطقه خاورمیم
اد یز تیاز جمع يبرخوردارسایر مناطق جغرافیایی جهان به دلیل  نسبت بهخاورمیانه د گفت که یبا

اران گذهیسرما يبرا يادیت زیاهم يدارا ییایژه جغرافیت ویو موقع راوانف منابع انرژيتر، بزرگ و بازار
اشد. بیبرخوردار نم يط مساعدین منطقه از شرای، ایاسیباشد. در مقابل به لحاظ ثبات سیم یخارج

حادثه  هزار 15) بالغ بر GTD( 2سمیترور یجهان يهاگاه دادهیبه عنوان مثال بر اساس گزارش پا
وسته است که یقا به وقوع پیانه و شمال آفریدر منطقه خاورم 2008تا  1970وره د یط یستیترور

قا یانه و شمال آفری)، منطقه خاورمیستیواقعه ترور هزار 17(با  یجنوب يکایباعث شده تا بعد از آمر

                                                                                                                   
1. Foreign Direct Investment (FDI) 

2. Global Terrorism Database (GTD) 
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سپتامبر  11ن حوادث ی. همچن1داشته باشد یستیزان وقوع حوادث تروریمقام دوم جهان را در م
اعث سم بیمبارزه با ترور توجیه ه به دو کشور افغانستان و عراق با و به دنبال آن حمل يدالیم 2001

 یاسیو س يژه مسائل اقتصادیوب یسم در مسائل جامعه جهانیده تروریشتر پدیر بیده تا شاهد تأثیگرد
 م.یانه باشیخاورم

سم (به یان تروریطه مراب یق حاضر به دنبال آن است تا چگونگیتحق ،با توجه به مطالب ذکر شده
 يگذاري مستقیم خارجی در کشورهاان سرمایهی) و جریاسیس یثباتیب يهااز شاخص یکیعنوان 

 ن صورت است که در ادامه و در بخش دومیمقاله بد ید. سازماندهیانه را مشخص نمایمنطقه خاورم

 يرهایمتغ یفیتوص یسبرر ،بخش سوم، در ینه تجربیشیو پ ينظر یات موضوع شامل مبانیادب ،تحقیق
و در بخش ق یتحق يهاافتهیل یه و تحلیتجز و مدل مورد استفاده یبخش چهارم معرفق، در یتحق

 ق ارائه شده است.یتحق يریگجهینت ت،یج و در نهایاستحکام نتا یبررسپنجم، 
 
 ات موضوعیادب -2
 ينظر یمبان -2-١

از  یبه عنوان بخش FDIاشت و مفهوم وجود ند FDIدر مورد  یخاص ي، تئور1960تا قبل از دهه 
 ينظرات ی، ادبFDIش حجم یجه افزایدر نت 1960شد. بعد از دهه یه مطرح میک سرمایه نوکالسینظر
که به  ییها، زمان وقوع آن و مکانFDIوقوع  يهازهین علل و انگییبه وجود آمد که در صدد تب یفراوان

ه یاز نظر یبه عنوان بخش FDIح ید. در رابطه با توضشدند، برآمدنیمطرح م FDI يزبان برایعنوان م
که نیظاهر شدند. اول ا 1960وجود داشت که عمالً بعد از دهه  یه، دو مشکل اساسیک سرماینئوکالس

FDI يهامهارت و  يل انتقال تکنولوژیاز قب يه بود و شامل مواردیفراتر از انتقال سرما يزیچ 
ان دو یه که انتقال مواد و وجوه در میان سرمایبر خالف جر کهآنشد. دوم یم یتیریو مد یسازمان

داد یم يک شرکت رویشتر در درون یانتقال ب FDIگرفت، در یبخش مستقل در بازار صورت م
)Dunning and Lundan, 2008: 82در خصوص  ياژهیات وین دو عامل سبب شد تا ادبی). اFDI 

 مطرح گردد. 

 يهاهیدسته، نظر 4توان در قالب یرا م FDIمطرح شده در ارتباط با  يهاهینظر یدر مجموع تمام     
بر  یمبتن يهاهیها و نظرهیر نظریناقص، سا يبر بازارها یمبتن يهاهی، نظر2بر فرض بازار کامل یمبتن

ات ینظر ی). با توجه به گستردگMoosa, 2002: 23نمود ( يبندمی، تقسFDIاثرگذار بر  3ر عواملیسا

                                                                                                                   
1. www.start.umd.edu/start/data, 2010 

2. Perfect Market 

3. Theories Based On Other Factors 
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 ریبر سا یمبتن يهاهین بخش فقط به ارائه نظریدر ا ،ت اختصاریو جهت رعا FDIنه یزم مطرح در
 پرداخته شده است. FDIعوامل مؤثر بر 

 

 FDIر عوامل مؤثر بر یبر سا یمبتن يهاهینظر
سک یتوان در قالب سه گروه شامل ریروند را میبه کار م FDIان یح جریتوض يکه غالباً برا یعوامل

و  کی؛ عوامل استراتژیو مقررات دولت يا، موانع تعرفهیاتیاست مالیسک کشور؛ سیو ر یاسیس
شتر با یب يسک کشوریو ر یاسیسک سیگروه ر ،ن موارد ذکر شدهینمود. از ب يبندمیبلندمدت تقس

 یاسیسک سیاز مفهوم ر یفینخست تعر ،ن بخشین در ایباشند. بنابرایق در ارتباط میموضوع تحق
سک یر يبرا یسم به عنوان شاخصیتروربخصوص ، یاسیسک سین رید و سپس رابطه بگردیارائه م

 رد. یگیقرار م یمورد بررس یم خارجیمستق يگذارهیان سرمای، و جریاسیس
تعریف ساده و مستقیم ریسک سیاسی این است که آن را بخشی از ریسک کشوري در نظر بگیریم 

سک یر يسک کشور به جایتر رعیمواقع مفهوم وس یخکه به عوامل سیاسی مرتبط است. در واقع بر
ان یرج يک کشور بر رویط یرد که اشاره به آثار بالقوه نامساعد محیگیمورد استفاده قرار م یاسیس

 يسک اقتصادیو عوامل ر یاسیسک سیاز عوامل ر یسک کشور خود ناشیدارد. ر FDIاز  یه ناشیسرما
 شود.یسک کشور شناخته میاز ر يارمجموعهیبه عنوان ز یاسیسک سیر ،ن رویباشد و از ایم یا مالی

گردند. عوامل ریسک یک کشور میدر  یاسیسک سیوجود دارند که منجر به ر يعوامل متعدد
) 1(  در جدول و يبند) طبقه1998عنوان مختلف توسط وافو ( 13آنها در  يسیاسی به همراه نمودها

 ارائه شده است.
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 ک سیاسینمودهاي ریس .1جدول 
 هانمود عوامل

 گذاران خارجیت بر ورود سرمایهیمحدود
 کند. يتواند آن را نگهداریاز سهام بنگاه که سرمایه گذار خارجی م يمحدودیت بر درصد

 د.یت  نمایطه فعالیتواند در آن حیگذار خارجی مها که سرمایهمحدودیت بر انواع حرفه
 محدودیت بر حق مالکیت

 FDIاي کنترل جریانات هایی بردستگاه

 غیر قانونی کردن یکسره صنایع منتخب
 FDIمعیارهاي مبهم درباره تأیید رسمی 

 هاي ضعیفمالیات زیاد و مشوق
 های بر حقوق صاحبان شرکتیهامحدودیت

 ن و قواعد مورد نیاز یقوان يبودن محتوا یمحل

 محدودیت بر مبادالت ارز 

 محدودیت بر سرمایه و بازگردانی سود
 محدودیت بر بازگردانی از طریق ارزش خالص

 محدودیت بر بازگردانی از طریق ارز 

 مداخله حکومت
 کنترل هاي قیمتی

 کنترل انحصارها
 بزرگ بودن بخش دولتی 

 بی ثباتی اجتماعی
 هاي اجتماعی شکنندهساختار

 سطح سازمانی ضعیف در جامعه
 فساد

 هاگ مدنی، نافرمانی مدنی، شورش، جرم، جنیستیترور يهاتیفعال خشونت سیاسی
 ناتوانی حکومت

 
 قادر نبودن به سامان دادن اصالحات اقتصادي و اجرایی

 کمبود نهاد ها و روحیه دموکراتیک

 روابط متالطم و نامساعد با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  المللیهاي بینیند با سازماناروابط ناخوش
 ن مللیند با سازمااروابط ناخوش

المللی و کمبود و فقدان تعهد به محیط بین
 ن کاریقوان

 

 5گذاران خارجی در یند با سرمایهاروابط ناخوش
 سال اخیر

 گذاري دوطرفهعدم تعهد به قواعد سرمایه
 کسب شده يرکانه سودهایغصب ز

 FDIنگرش خصمانه احزاب و جامعه به 
 

 ادعاهاي خصمانه احزاب
 هاي خصمانهبرنامه

 هاهاي خصمانه به خارجیشنگر
 

 هاخشونت علیه خارجی
 هایعدم تحمل خارج

 محدودیت بر نیروي کار بیگانه
هاي میزبان نسبت به آشکار کردن بیزاري کشور

 اطالعات قابل اعتماد
 فقدان شفافیت

 رازداري در مورد اغلب تصمیمات سیاسی و اقتصادي
 Wafo 1998: 18-20منبع: 

 

گ، ل جنیاز قب ییهاشامل مؤلفه یاسیسک سیتوان مشاهده نمود، ریز میل فوق نهمانگونه که در جدو
ر د کنندگانت مصرفیها، وضعینظمیها، ب، شورشیخارج يروی، اشغال توسط نیستیترور يهاتیفعال

، FDIن و مقررات ناظر بر یرات در قوانییزبان، تغیت دولت (حکومت) کشور میزبان، وضعیکشور م
ر توانند اثیذکر شده م يهامؤلفه یباشد. تمامیم یو بروکراس یمال يهایینتقال دارامسدود کردن ا
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وه ان بالقیاشاره به ز یاسیسک سیر یداشته باشند. به طور کل FDIاز  یه ناشیان سرمایبر جر یمنف
ه د خاطر نشان کرد کیزبان دارد. بایکشور م یرات منفییت نامناسب و تغیاز وضع یک شرکت ناشی

ار یاز عناصر بس یکیسم به عنوان یذکر شده، ترور يهان مؤلفهی، از بیاسین علوم سینظر محقق در
د از جهان بع يهاتنش یک منبع ثابت در تمامیمختلف مطرح و  يکشورها یاسیس یثباتیمهم در ب

 ). Blomberg et al., 2004: 1009دوم بوده است ( یجنگ جهان
 یستیورع تریوسته، اعمال کند. وقایکه در آن به وقوع پ يبه کشور را ییهانهیتواند هزیسم میترور

ب ی، تخریم خارجیمستق يگذارهیه، منحرف کردن سرمایق فرار سرمایاز طر ياقتصاد يامدهایپ يدارا
ا محدود کردن تجارت یت ین امنیبه سمت تأم یعموم يگذارهیت وجوه سرمایها، هدارساختیز
 ).Keefer and Loayza, 2008: 18باشد (یم

که ممکن است باعث به  یل وقوع جنگ داخلیاز قب یطی، همانند شرایستیبروز حوادث ترور
 ه به داخلیان سرمایاد در جریار زیتواند منجر به کاهش بسیه گردد، میده فرار سرمایوجود آمدن پد

همانند  یتسیع تروری). وقاEnders and Sandler, 1996; Enders et al.2006 ,ک کشور گردد (ی
 يبه طور ؛ل کندیه تحمیهمسا يبه کشورها یخارج یممکن است عوارض منف 1یداخل يهاتعارض

 ياه به کشورهیتواند موجب کاهش ورود سرمایه میک کشور همسایدر  یستیک حمله تروریکه وقوع 
ت یفعالتواند یسم میگردد. به عنوان مثال ترور ياقتصاد يهاتیکاهش فعال ،ه و به تبع آنیهمسا

صنعت بر  ،سپتامبر 11د، همچنان که حادثه یر قرار دهتأثمختلف تحت  يرا در کشورها یصع خایصنا
 ).Drakos, 2004; Ito and Lee, 2004د (ر بوثسم مؤیو تور ییمایهواپ

 ت آنان یکه متوجه فعال ییهاسکیر یمعموالً در تالشند تا از تمام یگذاران خارجهیسرما
بخصوص  ستین ین قاعده مستثنیز از ایسم نیاز ترور یناش يهاسکیشته باشند. ردا یآگاه ،باشدیم

 سم سببیترور يهاسکیباشد. ر یم خارجیمستق يگذارهیسرما یستیکه هدف حمله ترور یزمان
ت یعالمه فیت و بین امنیتأم يار برایبس يهانهیق صرف هزیانجام کسب و کار از طر يهانهیش هزیافزا

 باال  يز دستمزدهایرانه و نیشگینه بودن انجام اقدامات پی، پرهزياقتصاد
 ها بازده مورد انتظار نهین هزیشود. ایسک هستند، میکه در معرض ر یکارکنان يبرا

 ش یافزا ینیاز حد مع یستیسک تروریکه ردهد و چنانیرا کاهش م يگذارهیت سرمایفعال
 تر خواهد کردک کشور امنیخود به  هیاقدام به انتقال سرما یگذار خارجهیابد، سرمای
 )Keefer and Loayza, 2008: 38.( 

 
 

                                                                                                                   
1. Civil Conflicts 



 1393ستان زمـ  چهارمعه پایدار) ـ سال چهاردهم ـ شماره رشد و توس( فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

 
155

 پیشینه تحقیق-2-2
 شود. یم بررسیق ین بخش به طور خالصه مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد تحقیدر ا

 
  مطالعات خارجی -1-2-2

در  FDIسم بر جذب یترور اثر یدر مطالعه خود به بررس  (Enders and Sandler 1996)اندرز و ساندل
سم و خالص ین تروریب یج مطالعه آنها نشان داد که رابطه منفیونان پرداختند. نتایا و یاسپان يکشورها

FDI منجر به کاهش  یستیع تروریزان وقایدر م يک درصدیش یکه افزا يبه نحو ؛وجود دارد يورود
   گردد.یونان میبه کشور  يدرصد 9/11ا و کاهش یبه کشور اسپان يورود FDIدر خالص  يدرصد 5/13

) VAR( يون برداریبا استفاده از روش خود رگرس (Blomberg et al 2004)بلومبرگ و همکاران 
کردند.  یبررس 2000تا  1968 یدوره زمان یکشور ط 177سم را در یترور يکالن اقتصاد يامدهایپ

 و مخارج  يرشد اقتصاد يبررو يداریو معن یسم اثر منفیج مطالعه آنها نشان داد که ترورینتا
ارج از مخ ياقتصاد يهاتیر جهت در فعالییک تغیبا  یستیع ترورین وقایدارد. همچن يگذارهیسرما
کاسته شده و بر  يگذارهیکه از مخارج سرما ین معنی، بدهمراه است به مخارج دولت يگذارهیسرما

 شود.یمخارج دولت افزوده م
 FDIان یر جرییبر تغ یالمللنیسم بیاثر ترور یبه بررس (Enders et al 2006)اندرز و همکاران 

 یدار اندکیسپتامبر اثر پا 11آنها نشان داد که حادثه  یج بررسیر کشورها پرداختند. نتاین سایکا بیآمر
به را تجر يمتعدد یستیع تروریکه وقا ییاز کشورها یکا داشته است. تنها برخیآمر FDIان یبر جر
 یقته مویکشور ترک يز به استثناین کاهش نیاند که اکا بودهیآمر FDIان ی، شاهد کاهش جراندکرده

دار یمعنار یبس OECD يکا در کشورهایآمر FDIبر حجم  یستیع ترورین حال اثر وقایبوده است. با ا
ج ین نتایا اند.کا را تجربه کردهیآمر FDIن کاهش در حجم یشتریونان بیه و یکه ترک يباشد. به نحویم

 کا مؤثر بوده است.یآمر FDIبر محدود کردن  یستیترور يهاتیدهد که فعالینشان م
-ریسک سیاسی، نهادها و سرمایه"اي با عنوان در مطالعه(Busse and Hefeker 2007)باس و هفکر 

انجام گرفته،  2003تا  1984دوره  یکشور درحال توسعه ط 83که براي  "گذاري مستقیم خارجی
ه طور ب ،هاي درونی و گرایشات قومی و قوانین بیمهاند که ثبات دولت، عدم وجود کشمکشداده نشان
 گذاري مستقیم خارجی ارتباط دارند.داري با جریانات سرمایهمعنی

، با استفاده از FDIان یسم و جریبا عنوان ترور يادر مطالعه (Kang and Lee 2007) یکانگ و ل
-2000دوره  یافتند که طیپرداختند. آنها در FDIسم و ین تروریرابطه ب یرسبه بر ییتابلو يهاداده

وجود  یم خارجیمستق يگذارهیان ورود سرمایسم و جرین تروریب يداریو معن یرابطه منف 1980
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در  يدرصد 3/0 -6/0سم موجب کاهش یش در شاخص تروریک واحد افزایکه  يبه طور ؛دارد
  اند.مؤثر FDIدر جذب  يبه اندازه عوامل اقتصاد ين است که عوامل نهادیانگر ایشود و بیم FDI يموجود

 یسک ناشیاثر ر یدر مطالعه خود به بررس(Abadie and Gardeazabal 2008)زابل یو گارد يعباد
کشور جهان پرداختند. آنها  110در  یم خارجیمستق يگذارهیسرما يسم بر خالص ورودیاز ترور

ب موج ینانیش نااطمیق افزایاز طر یستینشان دادند که حوادث ترور يق بحث نظرینخست از طر
ازه به اند ین نشان دادند که اگر اقتصاد جهانیگردد. همچنیم يگذارهیکاهش بازده مورد انتظار سرما

ه یان سرمایرات بزرگ در جرییتواند سبب تغیم یستیر در شدت حوادث ترورییآنگاه تغ ،باز باشد یکاف
ش در یار افزایک انحراف معین بود که یاز ا یز حاکیج حاصل از برآورد مدل نیردد. نتان کشورها گیب
در نمونه مورد  FDI يدر خالص ورود يدرصد 5موجب کاهش  یستیاز حوادث ترور یسک ناشیر

 گردد.یمطالعه م
 FDIسم و ین تروریدر مطالعه خود رابطه ب (Bandyopadhyay et al 2011)و همکاران  يایوپادیبند

ج مطالعه نشان ی. نتا1قرار دادند یمورد بررس 2008 -1984دوره  یکشور در حال توسعه ط 78ن یرا ب
در   FDIانیالملل) سبب کاهش جرنیسم بیو چه حوادث ترور یسم داخلیسم (چه تروریداد که ترور

جهت  یارجخ يهان بود که مساعدتیاز ا یج حاکین، نتایگردد. عالوه بر اینمونه مورد مطالعه م
 یت فراوانیل حائز اهمیبه دو دل یستیو کل حوادث ترور یسم داخلیاز ترور یسک ناشیکاهش ر

در حال توسعه مربوط به  يدر کشورها یستیاز حوادث ترور یکه سهم قابل توجهنیا ،اول :است
ده یدمقابله با پ يبرا یکاف ییدر حال توسعه توانا يکشورها ،گریان دیاست. به ب یسم داخلیترور
 يگذارهیسرما ،اً یثان باشند؛یر کشورها میسا يهاازمند مساعدتین نیندارند و بنابرارا  یسم داخلیترور

                                                                                                                   
 از سه جهت قابل بیان است:  Bandyopadhyay et al. (2011). تمایز مطالعه حاضر با مطالعه 1

 ،کشور در حال توسعه را مورد مطالعه قرار داده 78حدود  Bandyopadhyay et al. (2011)نمونه مورد مطالعه: 
در حالی که مطالعه حاضر به طور ویژه بر منطقه خاور میانه تمرکز داشته است. با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه 

 تري ازتواند نتایج دقیقلذا مطالعه مجزاي این منطقه می د،ان در مورد تعداد حوادث تروریستی را داررتبه دوم جه
 . در این منطقه را به دست دهد FDIرابطه بین حوادث تروریستی و جریان 

) استفاده GMMاز روش گشتاورهاي تعمیم یافته ( Bandyopadhyay et al. (2011)روش تخمین: در مطالعه 
. در باشدمیدر بین مشاهدات نمونه  N>Tاست که از شرایط اولیه براي استفاده این روش برقراري رابطه  شده

لذا ضمن انجام وانباشتگی وجود داشته  هاي همبرقرار بوده و امکان استفاده از تکنیک T>Nشرط  T مطالعه حاضر
 ) برآورد شده است.OLSابت (هاي ریشه واحد پانلی، مدل نهایی با استفاده روش اثرات ثآزمون

مورد  Bandyopadhyay et al. (2011)تري را نسبت به مطالعه دوره زمانی وسیع دوره مورد مطالعه: مطالعه حاضر
 بررسی قرار داد. 
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ه در حال توسع يباشد و کشورهاین کشورها میار مؤثر در توسعه ایبس يهااز مؤلفه یم خارجیمستق
 باشند.    یم FDIت در جذب یازمند انجام اقدامات مؤثر جهت موفقین

 
 یمطالعات داخل -2-2-2

 یدر داخل صورت گرفته است ول FDIدر مورد اثر عوامل مختلف بر جذب  يمتعدد یمطالعات تجرب
ن حال در یاند. با انپرداخته FDIسم و جذب یرابطه ترور یک از مطالعات انجام گرفته به بررسیچیه
شاره مورد ا ،ق دارندیتحق ن ارتباط را با موضوع موردیشتریکه ب یاز مطالعات تجرب ین بخش برخیا

 اند.قرار گرفته
-هیخوب بر جذب سرما یر حکمرانیبا عنوان تأث يا) در مطالعه1387و همکاران ( یعادل يمهدو

ر یتأث، یبیترک يهابا درآمد متوسط با استفاده از روش داده يدر کشورها یم خارجیمستق يگذار
برآورد کردند.  2004تا  1996 يهان سالیب يرکشو 34 يانمونه يرا برا FDIخوب بر جذب  یحکمران

 یخارج میمستق يگذارهیخوب از عوامل مؤثر در جذب سرما یدهد که حکمرانیها نشان منیج تخمینتا
 با درآمد متوسط است. يدر کشورها
ح یتوض يمختلف برا يبه برآورد الگوهاGLS ) در مطالعه خود با استفاده از روش 1385( یدرگاه

-دهه یافته و در حال توسعه طیتوسعه  يدر کشورها یم خارجیمستق يگذارهیسرما يدان ورویجر

، اندازه بازار و رشد ياقتصاد ينشان داد که آزاد يج مطالعه ویپرداخت. نتا يالدیم 1980-90 يها
 یدستمزد باال اثر منف يهان نرخیو همچن یاسیو س ي، اقتصادیمال يهاسکیاثر مثبت و ر ياقتصاد
 دارند.    FDIب بر جذ

کشور  31در  FDI، عوامل مؤثر بر جذب یپانل يها) با استفاده از داده1384نجارزاده و همکاران (
ج به دست آمده نشان داد که گسترش یمورد مطالعه قرار دادند. نتا 1995 –2000دوره  یرا ط یاسالم

 ز کاهشیبودجه و ن ياهش کسر، کاهش نرخ تورم، کیمناسب بازرگان يهااستیس ياندازه بازار، اجرا
 باشد.یم یاسالم يدر کشورها FDIمثبت بر جذب  ياثر يدارا ،دولت یخارج يهایبده
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 قیتحق يرهایروند متغ یبررس -3
 در جهان یم خارجیمستق يگذارهیروند سرما -1-3

وجه بل تگذاري مستقیم خارجی در سه دهه پایانی قرن بیستم، حاکی از سهم قابررسی روند سرمایه
 يورود یم خارجیمستق يگذارهی) روند سرما1المللی سرمایه است. نمودار (آن در نقل و انتقاالت بین

مستقیم  گذاريروند سرمایه 1970دهد. در اوایل دهه ینشان م 1970 -2009ه دور یدر کل جهان را ط
گذاري ورودي سرمایه رشد جریان 1973خارجی رشد قابل توجهی را تجربه کرد، به طوري که در سال 

 درصد نیز رسید. 40مستقیم خارجی تا مرز 
 

 
 WDI, 2011: أخذم

 
گذاري مستقیم خارجی به شدت کاهش یافت و در سال پس از شوك نفتی اول، جریان سرمایه

بار دیگر روند افزایشی آن ادامه یافت و با بیش از  ،پس از آن و درصد رسید -17رشد آن به  1976
رسید. در  1980ارد دالر در سال یلیم 54به  1976میلیارد دالر در سال  22فزایش، از برابر ا 4/2

و همچنین بحران  1979که مصادف با پیامد هاي شوك نفتی دوم در سال  1980نیمه اول دهه 
هاي به ترتیب، نرخ 1983و  1982هاي گذاري خارجی، در سالها بود، جریان ورودي سرمایهبدهی
گذاري جریان سرمایه 1980درصد را تجربه کرد. به طور کلی، در نیمه اول دهه  -13و  -16رشد 
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گذاري مستقیم خارجی مستقیم خارجی از یک روند نزولی برخوردار بود و کل جریان ورودي سرمایه
میلیارد دالر کاهش یافت. در نیمه دوم  13به میزان  1981نسبت به سال  1985در جهان، در سال 

 نیا ؛ هر چند که درگذاري مستقیم خارجی در جهان بار دیگر افزایش یافتند سرمایهرو 1980دهه 
 1990در سال  یم خارجیمستق يگذارهی. در کل جریان ورودي سرمابود یدوره شاهد نرخ رشد نوسان

 برابر شد.  7/3درصد رشد ساالنه، تقریباً  24با  1985نسبت به سال 
گذاري مستقیم سرمایه يجریان ورود 1991-1992هاي المقارن با جنگ اول خلیج فارس در س

ارد یلیم 166تا  1990میلیارد دالر در سال  207خارجی نیز در دنیا کاهش یافت و از رقمی معادل 
که بحران جنوب شرقی آسیا نیز در این  1993-2000کاهش پیدا کرد. در دوره  1992دالر در سال 

 223برابر شد و از  6ش از یگذاري مستقیم خارجی در دنیا بیهدوره اتفاق افتاد، جریان ورودي سرما
هاي گذاري مستقیم خارجی در سالمیلیارد دالر رسید. در این دوره جریان ورودي سرمایه 1401به 

هاي رشدي که مصادف با پایان بحران مالی کشورهاي آسیاي است، به ترتیب، نرخ 1999و  1998
 کرد. درصد را تجربه  53و  45معادل 

 یم خارجیمستق يگذارهیسرما يان ورودیجر 2003تا  2001 يهاسال یو ط 2000بعد از سال 
 انیمذکور، رشد جر يهاسال یب طیکه به ترت يبه نحو شده،مواجه  ید و رشد منفیبا کاهش شد

درصد بوده است. کاهش مشاهده شده  -9و  -23، -41برابر با  یم خارجیمستق يگذارهیسرما يورود
را  2007تا  2004سپتامبر دانست. از سال  11از شوك حوادث  یتوان ناشیها را من سالیر اد
در کل  یم خارجیمستق يگذارهیسرما يان ورودیجر يبه عنوان دوره بهبود برا یتوان به نوعیم

 2004ارد دالر در سال یلیم 732زان یاز م یم خارجیمستق يگذارهین دوره سرمایا یجهان دانست. ط
ن دوره متعلق یزان نرخ رشد در این میشتریبالغ گشت. ب 2007ارد دالر در سال یلیم 2100زان یبه م

درصد را تجربه  48برابر با  يرشد یم خارجیمستق يگذارهیباشد که در آن سرمایم 2006به سال 
 کرده است.

ار یک مقدار بسیاز  یم خارجیمستق يگذارهیان سرمای، جریو مال ياقتصاد يهاجه بحرانیدر نت
ارد دالر در جهان یلیم 1770به  يدرصد 15ک کاهش یبا  2007ارد دالر در سال یلیم 2100 يباال
که در سال  يبه نحو افت؛یادامه  يشتریبا شدت ب 2009ن کاهش در سال یا د.یرس 2008سال  یط

 يدرصد 37ک کاهش ی، با 2008سه با سال یدر مقا یم خارجیمستق يگذارهیسرما يورود 2009
 روبرو بود. 
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 یستیروند حوادث ترور -2-3
) 2در نمودار ( 2008تا  1970 يهاسال یانه طیدر جهان و منطقه خاورم یستیروند حوادث ترور

 1970از سال  يک روند صعودیدهنده در جهان نشان یستیحوادث ترور ینشان داده شده است. بررس
 1970حادثه در سال  659زان یجهان از م یستیترورکه کل حوادث  يبه نحو باشد؛یم 1992تا سال 

در  1998تا سال  یک روند نزولی 1992بعد از سال  وده یرس 1992حادثه در سال  5120زان یبه م
ن دوره با دوره یدر ا یستیروند حوادث ترور یوجود داشته است. هماهنگ یستیزان حوادث تروریم

انه روند یسه با جهان، منطقه خاورمیرد. در مقاتأمل دا يجا 1991ان آن درسال یجنگ سرد و پا
 تجربه کرده است. یستیرا در خصوص حوادث ترور یثابت
 

 
 سمیترور یجهان يهاداده مأخذ: پایگاه

 
ن بوده و ییدر سطوح پا یک روند نوسانیشاهد  یستیحوادث ترور 2004تا  1998 يهاسال یط

دهد یرا نشان م يریسال گذشته کاهش چشمگ 20ن دوره نسبت به یدر ا یستیزان حوادث تروریم
بر  یر چندانییتغ 2004ز تا سال یو حمله به افغانستان ن 2001سپتامبر  11از حوادث  یو شوك ناش

در جهان به  یستیزان حوادث تروریم 2004نداشته است. پس از سال  یستیان حوادث تروریجر
از  یار اندکیزان بسیبه م یستیدثه ترورحا 4668با  2008که در سال  يافته به نحویش یشدت افزا

 2008تا  1970 يهاسال یسال گذشته فاصله داشته است. در کل ط 39ن مقدار خود در یشتریب
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هزار  199جه آنها یوسته که نتیدر نقاط مختلف جهان به وقوع پ یستیهزار حادثه ترور 90ش از یب
 بوده است.  یهزار زخم 245کشته و در حدود 

 2008 -1970دوره  یجهان ط یستیهم مناطق مختلف جهان را از کل حوادث ترور) س3نمودار(
 دهد.ینشان م

 
 1970 -2008دوره  یط یستیسهم مناطق مختلف جهان از کل حوادث ترور .3 نمودار

 
 سمیترور یجهان يهاداده مأخذ: پایگاه

 
د که باشیم یجنوب يکایمربوط به آمر یستیزان حوادث ترورین میشتریدوره مورد مطالعه ب یط

در جهان را به خود اختصاص داده  یستیحادثه)  از کل حوادث ترور هزار18درصد (در حدود  20
 یستیحادثه ترور 460ش از یهر سال ب يسال گذشته به طور متوسط برا 39 یگر طیاست. به عبارت د

انه یتعلق به منطقه خاورمم یجنوب يکاین منطقه رخ داده است. رتبه دوم جهان بعد از منطقه آمریدر ا
جهان اتفاق  یستیدرصد از کل حوادث ترور 17ن منطقه در حدود یباشد. در ایقا میو شمال آفر
 افتاده است.
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 2008 -1970دوره  یجهان ط یستیانه را از کل حوادث تروری) روند سهم منطقه خاورم4نمودار (
 دهد. ینشان م

 
 سمیترور یجهان يهاداده پایگاه مأخذ:

 

جهان  یستیانه از حوادث تروریشود، سهم منطقه خاورمی) مشاهده م4همانگونه که در نمودار (
درصد  2/4با  1970ن مقدار آن مربوط به سال یکه کمتر يبوده به نحو يادیار زیرات بسییتغ يدارا
ن جالب توجه است یدرصد بوده است. همچن 44با  2005ز متعلق به سال یزان آن نین میشتریو ب

 90انه شاهد رشد ی، خاورممسیمبارزه با ترور توجیهبا  2003کا به عراق در سال یکه بعد از حمله آمر
 بوده است. 2003نسبت به سال  2004در سال  یستیزان حوادث تروریدر م يدرصد

-1970دوره  یدر جهان ط یستیبه لحاظ نوع حمله ترور یستیو سهم اقدامات ترور يرتبه بند
 ) نشان داده شده است.5(در نمودار  2008
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 سمیترور یجهان يهاداده مأخذ: پایگاه

 
درصد از  40ش از یتوان مالحظه نمود که بی) م5با توجه به اطالعات ارائه شده در نمودار (

درصد  25رد و در حدود یگیصورت م يگذارق بمبیانه از طریدر جهان و خاورم یستیاقدامات ترور
رد. قتل عمد در رتبه سوم قرار گرفته و یگیق حمله مسلحانه انجام میطرز از ین یستیاقدامات ترور

ز ش ایان نمود که بیتوان بیشود. در مجموع میرا شامل م یستیترور يهاتیدرصد فعال 15ش از یب
، حمله مسلحانه و قتل عمد يگذارق بمبیدر جهان از طر یستیترور يهاتیدرصد کل فعال 80

 رد.  یگیصورت م
انه یجهان و خاورم یستیترور يهاتیدرصد فعال 90ش از ی) سهم اهداف مختلف که ب6ر (نمودا
 دهد.یمتوجه آنها بوده است را نشان م 2008تا  1970در دوره 

بمب گذاری حملھ 
مسلحانھ قتل عمد

حملھ بھ 
زیرساخت 

ھا

گروگان 
گیری ناشناختھ حملھ با 

سالح سرد
ھواپیما 
ربایی

جھان 43.69 24.68 15.24 6.88 5.46 2.92 0.69 0.44
خاورمیانھ 49.26 24.22 15.62 4.40 3.57 1.60 0.81 0.51
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 سمیترور یجهان يهاداده مأخذ: پایگاه

 

در  یستیترور يهاتین اهداف فعالین سهم را در بیشتریب ي)، شهروندان عاد6مطابق نمودار (
در جهان و  یستیدرصد از اقدامات ترور 20که  يبه نحوتصاص داده، انه به خود اخیجهان و خاورم

بوده است.  يه شهروندان عادیعل 1970-2008دوره  یانه طیدرصد در منطقه خاورم 29ش از یب
ن رابطه در منطقه یدوم تا پنجم را در ا يهارتبه ،بیبه ترت ،سیحکومت، کسب و کار، ارتش و پل

، یی، خطوط هوایتوان اماکن عمومیم یستیترور يهاتیر اهداف فعالیسا يانه دارا هستند. برایخاور م
 را برشمرد. یین آب و مواد غذایو منابع تام یزات ارتباطیگردشگران، تجه

 
 هاافتهیل یه و تحلیق، برآورد مدل و تجزیمدل تحق -4

ان نمود. همانگونه که در ی) ب1توان به صورت رابطه (یق را میتحقمورد استفاده در این  یمدل اصل
 يبندمیگروه تقس 4به  FDIات مطرح شده در خصوص ینظر ،ق ذکر شدیتحق ينظر یبخش مبان

در گروه  FDIان یاز عوامل اثرگذار بر جر یکیبه عنوان  یاسیسک سیکه رنیشود. با توجه به ایم
 يهاتی) مورد اشاره قرار گرفته و فعالFDIان یامل مؤثر بر جرر عویات مربوط به سایچهارم (نظر

فاده مدل مورد است ينظر يلذا مبنا ،مطرح است یاسیسک سیر ياز نمودها یکیبه عنوان  یستیترور
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. به 1دانست FDIان یر عوامل مؤثر بر جریات مربوط به سایتوان در گروه نظریق را مین تحقیدر ا
)، نجارزاده 1385( یق حاضر بر گرفته از مطالعات درگاهیده شده در تحقز مدل استفاین یلحاظ تجرب

و همکاران  يایوپادیو بند )Kang, S. J., and H. S. Lee. 2007( ی)، کانگ و ل1384و همکاران (
)Bandyopadhyay, S., et al 2011( باشد.یم 
)1( 

 
بوده و در آن،  یتمیلگار ری) به صورت مقاد1مورد استفاده در معادله ( يرهایمتغ یتمام 

FDI/GDP ید ناخالص داخلیاز تول يبه صورت درصد يورود یم خارجیمستق يگذارهیانگر سرمایب ،
GDPpc 2000(به قیمت ثابت دالر  سرانه ید ناخالص داخلیتول ،(OPEN و  يدرجه باز بودن تجار

TERROR آمار و اطالعات الزم به است 2در نمونه مورد مطالعه یستیزان حوادث تروریانگر میز بین .
العه ن مطیز در ایسم نیگرفته شده و در مورد ترور یت بانک جهانیسم از سایترور يهاداده ياستثنا

 یت هر کشور در نمونه مورد مطالعه طیوسته به جمعیبه وقوع پ یستیع تروریاز نسبت تعداد کل وقا
ز یاستفاده و اطالعات آن ن یستیترور يهاتیزان فعالیبه عنوان متغیر نمایندة م 2008تا  1970دوره 
 سم استخراج شده است.یترور يهاداده یگاه جهانیاز پا

ابتدا از ایستا بودن متغیرها  بایدمی ،که در تخمین مدل دچار رگرسیون کاذب نشویمبراي این
هند اها مشکل رگرسیون ساختگی را نخواطمینان حاصل کنیم. چنانچه متغیرها ایستا باشند، تخمین
رهاي انباشتگی بین متغیر وابسته و متغیداشت ولی چنانچه متغیرها ایستا نباشند، بایستی رابطه هم

هاي ریشه واحد در مطالعات پانلی، آماره آزمون لوین، ترین آماره آزمونجیمستقل را بررسی کنیم. از را
ن مطالعه ی). در اSong et al.2 ,008: 386باشند () میIPS(4و ایم، پسران و شین )LLC(3لین و چو

ن آزمون مورد یمدل با ا يرهایشه واحد در متغیاکتفا شده و وجود ر IPSبه استفاده از آماره آزمون 
 ) ارائه شده است.2ن آزمون در جدول (یج اینتا وقرار گرفته  یبررس

                                                                                                                   
) اشاره کرد که در آن یک بازي دو 2011توان به مطالعه بندیوپادیاي و همکاران (. به عنوان یک بحث نظري می1

کشور میزبان اقدامات مقابله با تروریسم را انتخاب کرده و در مرحله  ،شده که در مرحله اول نظر گرفته اي درمرحله
اي هگیرد. آنها نشان دادند که افزایش فعالیتگذاري مستقیم خود تصمیم میبنگاه خارجی نسبت به سرمایه ،دوم

 FDI يمقابله با تروریسم موجب افزایش ورود که افزایش در اقداماتدر حالی ،شودمی FDIتروریستی سبب کاهش 
 شود. می
تعریف بانک جهانی از خاور میانه به عنوان مرجع در نظر گرفته شده و با توجه به اطالعات در  ،در مطالعه حاضر. 2

 د.هددسترس، کشورهاي ایران، بحرین، مصر، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه نمونه مورد مطالعه را تشکیل می
3. Levin, Lin & Chu 

4. Im, Pesaran & Shin 

itititit
it

TERRORLOPENLGDPpcL
GDP
FDIL ����� ����� )()()()( 4321
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 مدل يرهایبراي متغ IPSنتایج آزمون ریشه واحد  .2جدول 
 سطح

 ریمتغ
 عرض از مبدأ یوند زمانعرض از مبدأ و ر

967/3- 
)000/0( 

327/2- 
)010/0( 

 
L(fdi/gdp) 

 

851/1- 
)032/0( 

192/2- 
)985/0( 

 
L(gdppc) 

 

175/2- 
)014/0 ( 

741/1- 
)040/0( 

 
L(open) 

240/4- 
)000/0 ( 

970/3- 
)000/0( 

 
L(terror) 

 باشند.اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آزمون می
 سبات تحقیقمأخذ: محا

 

 يگذارهیتم سرمایلگار يرهایدهد که متغی) نشان م2در جدول ( IPSشه واحد یج آزمون رینتا
ر هم با در نظ ،یستیتم تعداد حوادث تروریو لگار يتم درجه باز بودن تجاری، لگاریم خارجیمستق

تم یلگار ریباشند. متغیستا میا یبا در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند زمان ،گرفتن عرض از مبدأ و هم
ر حالت د یستا بوده ولیز با در نظر گرفتن عرض از مبدأ، در سطح ناایسرانه ن ید ناخالص داخلیتول

ج یبق نتان، طیباشد. بنابرایستا می، در سطح ایبا در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند زمان یعنیکامل، 
رفت جه گیتوان نتیرفته نشده و میاحد پذشه ویبر وجود ر یه صفر مبنی، فرضIPSشه واحد یآزمون ر

 باشند.یستا میمدل در سطح ا يرهایهمه متغ که
جه گرفت که در یتوان نتیمدل، م يرهایمتغ ییستایبر ا یمبن IPSج آزمون یبا توجه به نتا

 م شد.ینخواه یون ساختگیدچار مشکل رگرس یپانل يهان مدل به روش دادهیتخم
دار یهاي تابلویی براي برآورد مدل با استفاده از آزمون معناده از روش دادهدر ادامه ابتدا لزوم استف

ن آزمون از روش یشود. در صورت رد فرضیه صفر ا) آزمون میFبودن اثرات گروه (آماره آزمون 
 ياهاز بین روش يشود و الزم خواهد بود که در گام بعدهاي تابلویی براي برآورد مدل استفاده میداده
است،  2و روش اثرات تصادفی 1هاي تابلویی که به دو صورت روش اثرات ثابتف تخمین دادهمختل

                                                                                                                   
1. Fixed Effect 

2. Random Effect 
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یی از هاي تابلویکی انتخاب شود. براي تعیین روش تخمین (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) در داده
ش رو شود. بر اساس این آزمون، رد فرضیه صفر، بیانگر استفاده ازاستفاده می 1آماره آزمون هاسمن

 ) ارائه شده است.  3و هاسمن در جدول ( F يهاج آزمونیباشد. نتااثرات ثابت می

 
 )2008تا  1970) (دوره 1-5براي مدل ( Fنتایج آزمون  .3 جدول

 به کار گرفته شده آماره مقدار آماره آزمون ).Probارزش احتمال(
 F آماره 5085/19 )0000/0(

 Chi-squareآماره   5899/18 )0003/0(
 (هاسمن)

       مأخذ: محاسبات تحقیق

 

، بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم Fدار بودن اثرات گروه با استفاده از آماره آزمون ینتایج آزمون معن
انگر رد ین نتایج به دست آمده از آزمون هاسمن بیباشد. همچنمی یهاي پانلاستفاده از روش داده

کاراتر از روش با اثرات  ،براي برآورد مدل روش با اثرات ثابتدهد که فرضیه صفر بوده و نشان می
نتایج برآورد مدل و ) با استفاده از روش با اثرات ثابت برآورد 1( باشد. لذا در ادامه، مدلتصادفی می

) 1در مدل ( 2008تا  1970دوره  یانه طیق به روش اثرات ثابت براي کشورهاي منتخب خاورمیتحق
 است.ده شده ) نشان دا4جدول (

  ند.عالمت مورد انتظار يب دارایضرا یشود، تمامی) مالحظه م4( گونه که در جدول همان

 سرانه ید ناخالص داخلیر تولیمطالعه، عالمت متغ یو دوره زمان یبا توجه به نمونه مورد بررس
)GDPpcدار یاثر معن يرادا ،اندازه بازار هر کشور به کار گرفته شده است يبرا ی) که به عنوان شاخص

 باشد. بر اساسیانه میمنتخب خاورم يدر کشورها یم خارجیمستق يگذارهیبر جذب سرما یو مثبت
رانه در س ید ناخالص داخلینسبت به تول يورود یم خارجیمستق يگذارهیج برآورد، کشش سرماینتا

 د ناخالصیش در تولیصد افزاک دری يکه به ازا ین معنیباشد. به ایم 06/3برابر با  ینمونه مورد بررس
ش یدرصد افزا 06/3در نمونه مورد مطالعه  يورود یم خارجیمستق يگذارهیزان سرمایسرانه، م یداخل

ذب برخوردار هستند، در ج يکه از ساختار بازار بزرگتر ییتوان گفت کشورهاین میافت. بنابرایخواهد 
 يگذارهیداشت و سهم آنها از جذب سرماخواهند  يترعملکرد موفق یم خارجیمستق يگذارهیسرما
در مقابل سرانه  FDIنمودار پراکنش ورود  یشتر خواهد بود. بررسیز بیدر منطقه ن یم خارجیمستق

 مذکور است. يرهاین متغیاز رابطه مثبت ب یز حاکیمه مقاله) نی(ضم ید ناخالص داخلیتول

                                                                                                                   
1. Hausman  
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رآورد، ج بیدار است. بر اساس نتایعنز مطابق انتظار، مثبت و مین ير باز بودن تجاریعالمت متغ
 یدر نمونه مورد بررس ير باز بودن تجارینسبت به متغ يورود یم خارجیمستق يگذارهیکشش سرما

 زانی، ميزان باز بودن تجاریش در میک درصد افزای يکه به ازا ین معنیباشد. به ایم 07/2برابر با 
ش خواهد یدرصد افزا 07/2انه یتخب خاورممن يدر کشورها یم خارجیمستق يگذارهیورود سرما

و  يبودن تجار ن بازید رابطه مثبت بیز مؤیمه مقاله نیافت. نمودار پراکنش گزارش شده در ضمی
 است. FDIزان ورود یم

ج یامطابقت دارد. نت یو مطالعات تجرب ينظر یز با مبانین یستیزان حوادث تروریر میعالمت متغ
در نمونه مورد  یستیزان حوادث تروریش در میک درصد افزای يه ازان است که بیاز ا یبرآورد حاک

درصد کاهش مواجه خواهد شد. حوادث  -30/0با  یم خارجیمستق يگذارهی، جذب سرمایبررس
ق یانجام کسب و کار از طر يهانهیش هزیسم شده و سبب افزایسک تروریمنجر به بروز ر یستیترور

قدامات نه بودن انجام ای، پرهزيت اقتصادیمه نمودن فعالیت و بیمنن ایتأم يار برایبس يهانهیصرف هز
ها نهیزن هیشود. ایسک هستند، میکه در معرض ر یکارکنان يباال برا يز دستمزدهایرانه و نیشگیپ

 ینیاز حد مع یستیسک تروریدهد و چنان که ریرا کاهش م يگذارهیت سرمایبازده مورد انتظار فعال
ب یتر خواهد کرد. ضرک کشور امنیه خود به یاقدام به انتقال سرما یگذار خارجهیابد، سرمایش یافزا

  ی) است که به بررس2011و همکاران ( يایوپادیجه حاصل از مطالعه بندیسازگار با نت ،رین متغیا
 پرداخته 2008تا  1984دوره  یکشور در حال توسعه ط 78ن یدر ب FDIسم و ین تروریرابطه ب

  .1است

  

                                                                                                                   
)، بندیوپادیاي 1384)، نجارزاده و همکاران (1385. ضرایب سایر متغیرها نیز با نتایج حاصل از مطالعات درگاهی (1

 )  سازگار است. 2011و همکاران (
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 ریسک تروریسم) =متغیر توضیحی  =نتایج استحکام مدل (حوادث تروریستی  .4 ولجد
  )1مدل( )2مدل( )3مدل( )4مدل( )5مدل(

612/72- 
)*62/9-( 

225/39- 
)*63/6-( 

498/66- 
)*63/9-( 

576/36- 
)*85/6-( 

817/37- 
)*25/8-( C 

356/3 
)*57/4( 

012/3 
)*84/3( 

146/3 
)*30/4( 

887/2 
)*75/3( 

061/3 
)*79/4( 

Ln(GDPpc) 

558/2 
)*12/5( 

331/2 
)*36/4( 

026/2 
)*83/4( 

039/2 
)*48/4( 

076/2 
)*66/4( Ln(OPEN) 

187/0- 
)**01/2-( 

324/0- 
)*25/3-( 

170/0- 
)***80/1-( 

311/0- 
)*14/3-( 

304/0- 
)*12/3-( Ln(TERROR) 

878/0- 
)*58/3-( 

212/0- 
)22/1-( 

073/1- 
)*711/4-( 

362/0- 
)*83/2-( - Ln(P�) 

448/1 
)*70/6( 

- 386/1 
)*44/6( 

- - Ln(ELEC) 

189/0 
) ***93/1( 

101/0 
)04/1( 

- - - Ln(EX) 

73/0 75/0 74/0 72/0 70/0 R2 
42/14 

)000/0( 
53/13 

)000/0( 
06/19 

)000/0( 
01/14 

)000/0( 
7/20 

)000/0( 
 F آماره

(prob) 

462/30 
)000/0( 

389/16 
)000/0( 

621/42 
)000/0( 

835/32 
)000/0( 

589/18 
)000/0( 

 Chi-squareآماره  
(prob) 

 تعداد  مشاهدات 230 225 218 225 218
 تعداد کشورها 8 8 8 8 8

 باشند.می tدهنده آماره آزمون اعداد داخل پرانتز نشان

 باشد.درصد می 90و  95، 99دار بودن در سطح * ، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی
           محاسبات تحقیق مأخذ:

 

) 5جمالت اختالل حاصل از برآورد مدل ( ين اجزایب یاحتمال وجود خودهمبستگ یجهت بررس
) ارائه شده 5ن آزمون در جدول (یج اینتااستفاده، و  )Wooldridge, J. M. 2002(جیاز آزمون وولدر

  است.

 
 )1970-2008وره ) (د1نتایج آزمون خودهمبستگی وولدریج براي مدل ( .5 جدول

 نوع آزمون به کار گرفته شده آماره يدرجه آزاد مقدار آماره آزمون ).Probارزش احتمال(
 F Wooldridge يآماره )1و  7( 491/0 )5063/0(

test 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
  

ن است که بر اساس شواهد موجود در نمونه مورد یانگر ای) ب5ج در جدول (یج آزمون وولدرینتا
 مرتبه اول در جمالت اختالل یبر عدم وجود خودهمبستگ یه صفر مبنیرد فرض يبرا یلی، دلیرسبر

 ون وجود ندارد.یمدل رگرس
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 ت  نتایجیل حساسیتحل -5
 یج به کار گرفته شده است. نخست برخیاستحکام نتا یجهت بررس یمختلف يهاروش ،ن مطالعهیدر ا

م یقمست يگذارهیمرتبط با عوامل مؤثر بر جذب سرما ينظر یمهم، که برگرفته از مبان يرهایاز متغ
 یاصلباشد، به مدل یق مینه موضوع مورد تحقیانجام گرفته در زم یز مطالعات تجربیو ن یخارج

ه تورم، ب توانیرها مین متغیاند. از جمله اقرار گرفته یمورد بررس یب مدل اصلیق اضافه شده و ضرایتحق
 یستیها در حوادث ترورر تعداد کشته شدهین متغید برق اشاره کرد. همچنیزان تولیارز و م ینرخ واقع

 یستیحوادث ترورزان یم ين برایر جانشیبه عنوان متغ 2008تا  1970دوره  یدر نمونه مورد مطالعه ط
  .1اندقرار گرفته یابیمختلف مجدداً مورد ارز يهاج برآورد مدلیبه کار برده شده و نتا

انگر یب یحیر توضیبه عنوان متغ یستیکه حوادث ترور یمختلف، در حالت يهالج برآورد مدینتا 
 ) ارائه شده است. 4باشد، در جدول (یسم میسک تروریر

 2 يهالبرآورد شده (مد يهامدل یگردد در تمامی) مالحظه م4همانطور که در جدول (  
 يکه به لحاظ نظر ییرهایمتغ ق حفظ شده و ورودیتحق یمدل اصل يرهایب متغی) عالمت ضرا5 یال
 يداریدر عالمت و معن يرییاثرگذار باشند، تغ یم خارجیمستق يگذارهیتوانند بر جذب سرمایم

 جاد نکرده است. یق ایتحق یاصل يرهایمتغ
ه ان ثبات اقتصاد کالن استفادیب يبرا یر تورم به عنوان شاخصیاز متغ یغالباً در مطالعات تجرب 

از کاهش ثبات در  یک جامعه که حاکیش تورم در ین است که افزاین انتظار بر ایگردد. بنابرایم
گردد.  یم خارجیمستق يگذارهیباشد، سبب کاهش جذب سرمایط اقتصاد کالن آن جامعه میمح

برآورد شده که به عنوان کشش  -362/0برابر با  2) در مدل �LNPر تورم(یب متغیمقدار ضر
ش یافزا ک درصدین است که یانگر ایباشد و بینسبت به تورم م يورود یم خارجیمستق يگذارهیسرما

م یمستق يگذارهیسرما يان ورودیدرصد در جر 362/0تورم در نمونه مورد مطالعه موجب کاهش 
تورم مطابق ر یز عالمت متغی) ن5تا  3 يهاها (مدلر مدلیان ذکر است که در سایگردد. شایم یخارج

 باشد.یدار میک درصد معنی)) در سطح 4مدل ( ي(به استثنا يظ آمارانتظار بوده و به لحا
ها به کار رساختیت زیفیک يبرا ی) به عنوان شاخصLNELECد برق (یزان تولیتم میر لگاریمتغ 

 یم خارجیمستق يگذارهیبر جذب سرما یاثر مثبت ير داراین متغین است که ایبرده شده و انتظار بر ا
 يشتر برایت بیک کشور موجب به وجود آمدن جذابیها در رساختیاسب زچرا که سطح من ؛باشد

ن است که یانگر ایب 5و  3 يهاج برآورد مدلیخواهد شد. نتا یم خارجیمستق يگذارهیورود سرما
ده ب برآورد شیباشد. مقدار ضریدار میمعن يز مطابق انتظار بوده و به لحاظ آماریر نین متغیعالمت ا

                                                                                                                   
هاي گزارش شده نیز حاکی از عدم وجود مشکل مالت اخالل مدل. نتایج بررسی خودهمبستگی در ج1

 ها بود.خودهمبستگی در این مدل
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 یم خارجیمستق يگذارهیبه دست آمده که کشش سرما 38/1، برابر با 3ر در مدل ین متغیا يبرا
جاد یا اید برق (یش تولیک درصد افزای ،گریدهد. به عبارت دید برق را نشان مینسبت به تول يورود

 یم خارجیمستق يگذارهیدر جذب سرما يدرصد 38/1ش یها) سبب افزارساختیت زیفیبهبود در ک
 گردد.یم

 یبررس يق براین تحقیاست که در ا ییرهایز از جمله متغی) نLNEXارز ( یر نرخ واقعیمتغ 
عدد مت يهالاق کانیاز طر یم خارجیمستق يگذارهیج به کار گرفته شده است. سرمایاستحکام نتا

ن کانال، کاهش ارزش یتردر حال توسعه مهم يرد. در کشورهایگیارز قرار م یر نرخ واقعیتحت تأث
د یه تولد نسبت بیگر عوامل تولیو د یکار داخل يروینه نیل هزیاست که باعث تقل یپول داخل یواقع

 کی یم خارجیمستق يگذارهیارز و سرما ین نرخ واقعیرود که بیشود. در واقع انتظار میدر خارج م
 يذارگهیه بر سرمایق کانال بازار سرماین از طریمثبت وجود داشته باشد. نرخ ارز همچن یهمبستگ

ش ثروت یباعث افزا یارزش پول داخل یکاهش واقع ،ن حالتیگذارد. در ایاثر م یم خارجیمستق
 يارگذهیجه ورود سرمایشود و در نتیم یگذاران داخلهینسبت به سرما یگذاران خارجهیسرما ینسب

 ی) حاک4( در جدول 5و  4 يهاج برآورد مدلی). نتا1385، یابد (درگاهییش میافزا یم خارجیمستق
ش یش نرخ ارز سبب افزایک درصد افزایز مطابق انتظار بوده و یر نرخ ارز نیب متغین است که ضریاز ا
 ). 5گردد (مدل یم یم خارجیمستق يگذارهیدر جذب سرما يدرصد 19/0

ر یغبه عنوان مت یستیشدگان در حوادث ترورکه تعداد کشته یمختلف، زمان يهاج برآورد مدلینتا     
 ) ارائه شده است. 6سم به کار گرفته شده، در جدول (یسک تروریانگر ریب یحیوضت

شدگان در حوادث ر تعداد کشتهین است که عالمت متغیاز ا یجدول حاکاین ج گزارش شده در ینتا
  یبه کار گرفته شده، در تمام یستیزان حوادث تروریر میمتغ ي، که به جایستیترور

 بوده -15/0) جدول مذکور برابر با 1( ب در مدلین ضریزان ایم وانتظار  برآورد شده مطابق يهامدل
 ش در تعداد یک درصد افزای يبه ازا FDIدر ورود  يدرصد -15/0کاهش  یکه به معن

 یستیورشدگان حوادث ترر تعداد کشتهیب متغین بودن ضرییاست. پا یستیشدگان حوادث ترورکشته
-هیرمااز نظر س ممکن استح داد که یتوض گونهن یتوان بدیرا م یتسیسه با تعداد حوادث تروریدر مقا
له اول صرفاً به هگذاران در وهیسرما ،گریاست. به عبارت د یستیمهم عدم وقوع حوادث ترور ،گذاران

شته نظر از کصرف یستیحوادث ترور يکه انعکاس خبر يبه نحو ؛توجه دارند یستیوقوع حوادث ترور
 کند.یگذاران عمل مهیسرما يث به عنوان عامل بازدارنده بران حوادیا یط یشدن کس
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شدگان به عنوان متغیر توضیحی نتایج بررسی استحکام مدل (تعداد کشته .6 جدول
 بیانگر ریسک تروریسم)

  )1مدل( )2مدل( )3مدل( )4مدل( )5مدل(
102/74- 

)*85/9-( 

686/39- 
)*61/6-( 

036/68- 
)*97/9-( 

581/37- 
)*95/6-( 

068/39- 
)*39/8-( C 

403/3 
)*61/4( 

057/3 
)*87/3( 

194/3 
)*35/4( 

956/2 
)*79/3( 

170/3 
)*86/4( 

Ln(GDPpc) 

558/2 
)*11/5( 

317/2 
)*27/4( 

044/2 
)*86/4( 

086/2 
)*53/4( 

124/2 
)*71/4( Ln(OPEN) 

112/0- 
)62/1-( 

164/0- 
) **18/2-( 

100/0- 
)45/1-( 

159/0- 
)**13/2-( 

148/0- 
)**03/2-( Ln(KILLED) 

911/0- 
)**72/3-( 

204/0- 
)14/1-( 

09/1- 
)*88/4-( 

115/0- 
)82/0-( 

- 
Ln(P�) 

497/1 
)*01/7( 

- 433/1 
)*75/6( 

- 
- 

Ln(ELEC) 

183/0 
) ***86/1( 

080/0 )81/0( - - 
- 

Ln(EX) 

86/0 87/0 87/0 82/0 84/0 R2 

01/14 
)0000/0( 

41/12 
)0000/0( 

78/18 
)0000/0( 

92/12 
)0000/0( 

32/19 
)0000/0( 

 F آماره

(prob) 

672/18 
)000/0( 

918/11 
)000/0( 

873/22 
)000/0( 

441/28 
)000/0( 

381/11 
)003/0( 

 Chi-squareآماره  
(prob) 

 تعداد  مشاهدات 230 225 218 225 218
 تعداد کشورها 8 8 8 8 8

 شند.بامی tدهنده آماره آزمون اعداد داخل پرانتز نشان

 باشد.درصد می 90و  95، 99دار بودن در سطح * ، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 شدگانر تعداد کشتهیمتغ يبرا tب یقدر مطلق ضرا ،فوق يالبته الزم به ذکر است که در همه مدل ها
از  یتواند بخشیر میمتغن یاز آن است که ا ین حاکیک بوده و ایبزرگتر از  یستیدر حوادث ترور

 ين زده شده برایمدل تخم 5ن از یدهد. همچنح یرا توض یم خارجیمستق يگذارهیرات سرماییتغ
 ياز نظر آمار درصد 95نان یر فوق در سطح اطمیب متغیدر سه مورد ضر ت،یل حساسیحالت تحل

 ينظر يهاراه بحثبه هم یافته تجربین یگفت بر اساس ا توانیباشد. در مجموع میدار میمعن
توان به یرا م یستیشدگان در حوادث تروربوده و تعداد کشته يمربوطه حضور آن در مدل ضرور

 در نظر گرفت.  یم خارجیمستق يگذارهیاز عوامل موثر بر سرما یکیعنوان 
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 گیرينتیجه -6
ه ک یارد و تالشدر حال توسعه د يکشورها يبرا یم خارجیمستق يگذارهیکه سرما یتیرغم اهمیعل

از  ین حال بخش اعظمیرد، با ایگیصورت م یخارج يهاهیجذب سرما ين کشورها برایتوسط ا
 ين رابطه کشورهایان دارد. در ایجر یصنعت يان کشورهایدر م یم خارجیمستق يگذارهیان سرمایجر

 يم کشورهاسه 2009که در سال  يبه نحو ؛قرار ندارند یت مناسبیز در وضعیانه نیمنطقه خاورم
در  یم خارجیمستق يگذارهیسرما يان ورودیدرصد از کل جر 5انه تنها در حدود یمنطقه خاورم

 جهان بوده است. 
م یقمست يگذارهیشتر کشورها از عوامل مؤثر بر جذب سرمایهر چه ب یرسد کسب آگاهیبه نظر م

 يگذارهیبه سرما یابیستت در دیموفق يمناسب و اقدامات الزم برا يهااستیجهت اتخاذ س یخارج
ات نسبت به تبع یجاد آگاهیژه در صدد ایوق حاضر بیباشد. تحق يادیت زیاهم يدارا یم خارجیمستق
ر جذب سم بیاثر ترور ،ج آنیبرآمده که بر اساس نتا یم خارجیمستق يگذارهیسم بر جذب سرمایترور
 يراانه بیخاورم ين کشورهاینابرابوده است. ب یمطابق انتظار و منف یم خارجیمستق يگذارهیسرما

باشند. یده مین پدیجهت کاهش ا ییجاد ساز و کارهایازمند ایسم نیده تروریاز پد یسک ناشیغلبه بر ر
ه توان نسبت بیسم نمیبروز ترور يهاشهیاز علل و ر ین است که بدون آگاهیآنچه که مسلم است ا

 مقابله مؤثر با آن اقدام نمود. 
سم و یده تروریعلل بروز پد ییشناسا ،سمیگام کشورها جهت مقابله با ترور نین نخستیبنابرا

ست که منحصر در ین يادهیسم پدین تروریباشد. همچنیسپس انجام اقدامات در جهت حذف آن م
سم یورتر یاساس يهااز جنبه یکیالملل به عنوان نیسم بیک کشور باشد. امروزه بحث تروری يمرزها

طلبد. در رابطه با یمختلف را م يکشورها يسم همکارین مقابله کامل با تروریمطرح است. بنابرا
 یاسیس يهایژگیو و يو اقتصاد یفرهنگ یدگیل در هم تنیز به دلیانه نیمنطقه خاورم يکشورها

 باشد. یات میسم جزو ضروریآنها جهت مقابله با ترور ين منطقه، لزوم همکاریا يخاص کشورها
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