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چکیده
اين مطالعه ،ابتدا با به كارگیری يکی از كارآمدترين روشهای محاسبه فرار سرمايه كه توسط ديکومانا و بويس
معرفی شده ،به برآورد حجم فرار سرمايه در ايران طی دوره  1355-1397میپردازد ،سپس جهت تأيید وجود
يك رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمايه و عوامل مؤثر بر آن ،رويکرد آزمون كرانهها را كه توسط پسران و
همکاران بسط يافته ،با پیروی از متدولوژی اقتصاد سنجی كل به جزء ،مورد استفاده قرار میدهد .پس از تأيید
وجود چنین رابطهای ،با بهكارگیری روش  ،ARDLبه تخمین پارامترهای بلندمدت و كوتاهمدت آن میپردازد.
روش مذكور ،صرف نظر از اينکه متغیرهای تحت بررسی انباشته از درجه يك يا صفر باشد ،امکان استنباطهای
آماری بر پارامترهای بلندمدت و كوتاهمدت را فراهم میسازد .مروری بر نتايج به دست آمده ،نشان میدهد كه
طی سالهای اولیه انقالب و جنگ ،فرار سرمايه رقم قابل توجهی داشته است؛ به طوری كه سال  1358با حجم
 14/110میلیارد دالر فرار سرمايه ،رقم بااليی را در اين دوران به خود اختصاص داده است .همچنین نتايج
پژوهش ،حاكی از آن است كه بیشترين میزان فرار سرمايه در دوره مورد بررسی ،مربوط به سال  1390و
كمترين میزان ،مربوط به سال  1376است و روند فرار سرمايه در سالهای اخیر با توجه به نوسانات شديد
ارزی ،سیر صعودی داشته است .يافتههای اقتصادسنجی ،نشان میدهد كه بین فرار سرمايه و افزايش كسری
بودجه دولت و تورم ،رابطه مثبت وجود داشته و افزايش در خالص ذخاير ارزی خارجی ،كاهش فرار سرمايه را
به دنبال داشته است.
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فرار سرمايه را میتوان پديدهای با ريشه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دانست ،اما پديده فرار سرمايه
در تکانهها و بحرانهای اقتصادی ،دارای نقشی پررنگتر است .اين پديده سبب خروج سرمايه داخلی
به خارج از كشور و آسیبهای اقتصادی به كشورهای درگیر اين معضل میگردد.
مطالعات پیشین ،فرار سرمايه را از اروپا و اياالت متحده در اوايل قرن بیستم و حتی در مورد
اروپا ،طی قرن هفدهم يا قبلتر از آن ،مورد بررسی قرار دادهاند .در دهه  1930و بعد از جنگ جهانی
دوم ،دغدغههای زيادی مبنی بر فرار سرمايه از اروپا به اياالت متحده وجود داشت .در واقع فرار
سرمايه ،موضوعی جنجال برانگیز در نشستهای برتون وودز بوده و حتی مطالعات اخیر مسأله فرار
سرمايه را در كشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بررسی كردهاند .از جمله كشورهايی
كه دارای فرار سرمايه چشمگیری است ،میتوان كشور چین را نام برد كه دارای بیشترين فرار سرمايه
در میان  15كشور توسعه يافته جهان است.
تاكنون تعاريف متعدی از فرار سرمايه صورت گرفته است .طبق يك تعريف ،فرار سرمايه را
میتوان خروج منابع اقتصادی به خارج از كشور از طرق قانونی و يا غیرقانونی دانست ( Ndikumana
 .)et al., 2013فرار سرمايه دارای پیامدهای بد اقتصادی است .گرچه علل زيادی مسبب ايجاد اين
پديده است ،ولی خواستگاه اصلی اين پديده را میتوان نااطمینانی در محیط پیرامونی و شرايط حاكم
بر اقتصاد دانست .طبق تئوریهای اقتصادی ،سرمايهگذاران عقاليی به دنبال سود بیشتر و حداقل
كردن ريسك بازده سرمايه خود هستند .چشمانداز اقتصادی نامطمئن برای سرمايهگذاران ،سبب آن
میشود كه سرمايهگذاران ترجیح دهند كه در يك محیط اقتصادی مطمئنتر سرمايهگذاری و فعالیت
نمايند (.)Le and Zak, 2006
با اين وجود فرار سرمايه به طور خاص ،دغدغه خاطر كشورهای در حال توسعه میباشد .بهرغم
نیاز شديد كشورهای در حال توسعه به سرمايه در فرايند توسعه خويش ،اغلب اين كشورها در سه
دهه اخیر با پديده فرار عظیم سرمايه مواجه بودهاند؛ در حالی كه انباشت بدهیهای اين كشورها نیز
به فراخور آن ،افزايش يافته است.
تاكنون برای مفهوم بیثباتی سیاسی ،تعاريف متعددی صورت گرفته اما شايد بتوان سادهترين
و در عین حال جامعترين تعريف برای اين پديده را "كامالا ناتوان بودن از حفظ خود به عنوان يك
عضو از جامعه بینالمللی" دانست ( .)Hermes and Lensink, 1992مفهوم ثبات سیاسی دارای
ارتباط تنگاتنگی با امنیت اقتصادی و فعالیت عامالن اقتصادی است .عدم ثبات سیاسی ،يکی از چند
چالش مهم پیش روی كشورها و نیز يکی از مهمترين داليل عمده فرار سرمايه است .امروزه محیط
سیاسی كشورها به عنوان يکی از عوامل مهم سرمايهگذاری كه امنیت سرمايه را تأمین میكند ،مطرح

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال بیستم ـ شماره سوم ـ پايیز 1399

81

 .2ادبیات تحقیق
 .2-1تعريف فرار سرمايه
تعاريف گوناگونی از فرار سرمايه وجود دارد كه هر يك ،كم و بیش با هم اختالف دارند .هر چند هیچ
يك از اين تعاريف را نمیتوان بالمنازعه دانست ،با اين وجود میتوان سه معیار سنجش مجزا برای
فرار سرمايه كه در مطالعات مختلف صورت گرفته در نظر گرفت .اولین معیار« ،معیارِ سنجش
گسترده» 1از فرار سرمايه میباشد كه شامل جريانات خروج سرمايه بلندمدت و كوتاهمدت و نیز
سرمايهگذاریهای پورتفولیو میباشد .دومین معیار« ،معیار سنجش غیر بانکی» 2است كه دارايیهای
1. Broad Measure
2. Non-Bank Measure
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است .بیثباتی سیاسی ،فضايی بد و به شدت شکننده را برای سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادی ترسیم
نموده و موجب ايجاد انگیزه برای خروج سرمايه از كشور و عدم توازن اقتصادی میگردد ،از اين رو،
صاحبان سرمايه ،تمايل به جابهجايی سرمايه خود از كشور مربوط به محلی خارج از كشور به منظور
تأمین اطمینان بیشتر خواهند داشت (.)Collier, 1999
با توجه به اينکه سرمايهگذاری خارجی و عامل سرمايه ،عضو الينفك رشد و توسعه اقتصادی
برای هر كشوری است و از دست دادن آن ،به معنی از دست دادن منابع بالقوه رشد و توسعه میباشد.
بررسی و تحقیق پیرامون اين موضوع و علل و آثار آن ،با توجه به نیاز مبرم كشور به سرمايه در فرايند
رشد و توسعه ،ما را در شناخت اين پديده و معضل اقتصادی و كم كردن آثار منفی آن و نیز كمك
به اصالح ساختار اقتصادی كشور ،ياری خواهد نمود.
از اين رو ،هدف از انجام اين پژوهش ،محاسبه و بررسی علل فرار سرمايه برای كشور ايران در
دوره زمانی  1355-1397است و نوآوری پژوهش حاضر ،آن است كه از روشی جديد جهت تخمین
فرار سرمايه در ايران بهره میگیرد كه تابهحال در هیچ پژوهش داخلی مورد بهره برداری قرار نگرفته
است و دوره زمانی بلندمدت پژوهش نیز امکان ارزيابی بهتری از فرار سرمايه را برای محققان فراهم
می سازد .در همین راستا ،پژوهش حاضر ،به دنبال پاسخ به اين سؤاالت است كه اوالا ،فرار سرمايه در
ايران در گذر زمان به چه میزان بوده است؟ و ثانیاا ،عوامل اثرگذار بر فرار سرمايه در كشور كداماند؟
از اين رو ساختار مقاله حاضر ،بدين صورت است كه پس از مقدمه ،در بخش دوم ،ادبیات
تحقیق ،در بخش سوم ،روش تحقیق ،در بخش چهارم ،نتايج حاصل از روش پژوهش و در بخش
پنجم ،نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه میگردد.
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1. Narrow Measure
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خارجی بخش بانکی را از معیار سنجش گسترده حذف میكند .سومین معیار« ،معیار سنجش
محدود» 1است كه تنها جريانات خروج سوداگرانه ،كوتاهمدت را لحاظ میكند.
معیار سنجش گسترده ،فرار سرمايه را به عنوان باقیمانده جريانات ورودی سرمايه (افزايش بدهی
خارجی ناخالص به اضافه سرمايهگذاری مستقیم خارجی) و استفاده از سرمايه (افزايش در ذخاير پول
خارجی رسمی به اضافه كسری حساب جاری ( )World Bank, 1985محاسبه میكند .اين روش
اختالف بین جريانات ورودی خالص سرمايه و مصارف سرمايه را به عنوان يك سنجش از فرار سرمايه
در نظر میگیرد ،چراكه هرگونه اختالف بین اين دو ،اساساا منعکسكننده نوعی استفاده غیرقانونی و
گزارش نشده از فرار سرمايه است .محدوديت عمده اين روش ،آن است كه بین جريانات خروج نرمال
سرمايه كه منافع بلندمدت صورت مسبب آن بوده و فرار سرمايه غیرنرمال سرمايه كه مسبب آن،
منافع سوداگرانه كوتاهمدت است ،تمايز قائل نیست.
معیار سنجش غیر بانکی نیز مبتنی بر روش باقیمانده است ،به استثنای اينکه در آن ،افزايش
دارايیهای خارجی كوتاهمدت سیستم بانکی خصوصی را از محاسبات حذف میكند ( Guaranty,
 .)1986اين معیار سنجش ،يك فرض قوی مبنی بر اينکه بانكهای خصوصی در فرار سرمايه دخیل
نیستند ،در نظر میگیرد .بهعالوه ،در انتخابات بین بانکی ،انگیزهای برای خروج به شکل فرار سرمايه
وجود ندارد ،بلکه آنها اجزای اساسی واسطهگریهای مالی بینالمللی میباشند .با اين حال ،منتقدينی
چون نیلور ،استدالل كردهاند كه بانكهای خصوصی گاهی اوقات با استفاده از توان خود در انتقال
منابع مالی به خارج ،در فرار سرمايه نقش ايفا میكنند (.)Naylor, 1984
در نهايت ،معیار سنجش محدود ،فرار سرمايه را به عنوان استهالك دارايیهای خارجی كوتاهمدت
توسط بخش خصوصی غیر بانکی تعريف میكند .برخالف دو معیار سنجش قبلی كه روش باقیمانده
را بهكار میبرند ،اين معیار از روش تراز پرداختها استفاده میكند .اين روش ،فرار سرمايه را مستقیماا
از دادههای تراز پرداختها با اضافه كردن مقدار خطاها و از قلم افتادگی به جريانات خروج سرمايه
كوتاهمدت محاسبه میكند (.)Cuddington, 1986
به طور كلی ،نتايج حاصل از مطالعات تجربی در مورد عوامل مؤثر بر فرار سرمايه را میتوان به
دو گروه طبقهبندی كرد :گروه اول ،عوامل داخلی و گروه دوم ،عوامل خارجی .عوامل داخلی سبب
میگردد كه شرايط در داخل كشور برای فعاالن اقتصادی مهیا نباشد ،لذا اين افراد ،ترجیح دهند كه
سرمايه خود را به خارج از كشور منتقل كنند و از جمله عوامل مهم داخلی فرار سرمايه ،میتوان
ويژگیهای ساختاری اقتصاد (كشور از نظر دارا بودن منابع طبیعی و همچنین وابستگی و عدم
وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی) ،محیط اقتصاد كالن (به عنوان مثال ،رشد اقتصادی و تورم) ،محیط
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عوامل مؤثر بر فرار سرمايه
فرار سرمايه را به طور كلی میتوان معلول شرايط و جو حاكم بر بازار دانست؛ چراكه فقط يك عامل
در به وجود آمدن فرار سرمايه مؤثر نیست و طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و سیاسی ،در به وجود
آمدن اين پديده مؤثر هستند .از اين رو در اين بخش ،به صورت مختصر مجموعه عواملی كه سبب
فرار سرمايه میشود ،ارائه میگردد.
 .2-1-1بدهی خارجی و فرار سرمايه
يکی از عوامل مهم در سرمايهگذاری عالوه بر ريسك و بازده سرمايهگذاری ،چشمانداز اقتصادی و
حمايتهای دولت است .افزايش بدهیهای خارجی سبب میگردد كه سرمايهگذاران داخلی همواره
احساس كنند كه دولتها خود را موظف و مسؤول به پرداخت بدهی خارجی به نسبت ،بیشتر از
بدهیهای داخلی میدانند و در نتیجه ،به نوعی موجب ايجاد چشمانداز بد اقتصادی برای فعاالن
اقتصادی میگردد .از سوی ديگر ،افزايش بدهیهای خارجی ،موجب ايجاد فشار بر نرخ ارز هر كشور
و كاهش ارزش پول كشور مذكور میگردد كه موجب انتقال دارايیهای داخلی به خارج و فرار سرمايه
میگردد (.)Fatehi, 1994
از آنجا كه با خروج دارايیها از كشورها هیچ مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد ،به مرور زمان به
كاهش درآمدهای دولت منجر میشود و سبب استقراض دولت و افزايش بدهیهای خارجی میگردد
كه نشان از تضعیف منابع مالی میدهد؛ عالوه بر اين ،فرار سرمايه در بحرانهای مالی ،نقش مهمی
را ايفا میكند و موجب كاهش سرمايهگذاری ،افزايش بیکاری و كاهش نرخ رشد اقتصادی میگردد
(.)Wu and Tang, 2000
 .2-1-2نرخ ارز و فرار سرمايه
نرخ ارز هر كشور را شايد بتوان يکی از متغیرهای كالن اقتصادی دانست؛ چرا كه ارزش و قدرت خريد
پول هر كشور بر حسب پول ساير كشورها را نشان میدهد .بین نرخ ارز و باز بودن تجارت ،رابطه معنیدار
و منفی وجود دارد چون نوسانات نرخ ارز موجب نوسانات اقتصادی میگردد (.)Ndikumana, 2015
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سیاسی و امنیتی كشور (به عنوان مثال ،جنگ داخلی و گروهای معاند و يا اختالفات داخلی بین گروها
و احزاب) ريسك و بازده در سرمايهگذاری (برای مثال ،كاهش ارزش پول ،بیثباتی مالی ،نرخ مالیات
داخلی) ،ساختار دولتی كشور (مانند فساد و بوروكراسی و قوانین مالیاتی) ،شرايط اجتماعی و فرهنگی
حاكم بر جامعه (ساختارهای فرهنگی و آداب رسوم و مذهب) را نام برد .دسته دوم ،عوامل خارجی فرار
سرمايه را میتوان شامل محیط خارج از كشورها ،جنگ خارجی ،عوامل با ريشه خارج از كشور (به عنوان
مثال ،تحريم و يا جنگ) و قوانین بینالمللی نام برد (.)Smarzynska and Wei, 2000
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 .2-1-3بیثباتی سیاسی و فرار سرمايه
تئوریهای تعیینكننده عوامل فرار سرمايه ،نشان میدهند كه رفتار بخش عمومی ،يکی از مهمترين
عوامل تعیینكننده فرار سرمايه است و اين رفتار به طور مستقیم ،به بیثباتی اقتصاد كالن و بیثباتی
سیاسی مربوط میشود ( .)Hermes and Lensink, 2001; Hope, 2000عوامل ديگر مانند
بیثباتی سیاسی و جنگ ،به فرار سرمايه بیشتر منجر میگردند .دموكراسی و آزادی سیاسی با
سرمايهداری ارتباط كمتری دارد و همچنین بین دو متغیر ثبات سیاسی و فرار سرمايه ،رابطه معکوس
وجود دارد (فاتحی)1994 ،؛ چرا كه افزايش بیثباتی سیاسی ،به افزايش ريسكهای ژئوپلیتیك و
ريسكهای غیرسیستمی منجر میشوند كه امکان آسیب به دارايی و يا كاهش ارزش دارايی به دلیل
شرايط خاص جهانی و داخلی را افزايش میدهد .لذا ثبات سیاسی در ابتدا ،از طريق افزايش ريسك
دارايی و از طريق كاهش مجموعه متغیرهای پولی و مالی همچون نرخ ارز ،موجب كاهش ارزش
سرمايه و دارايی و درنتیجه ،افزايش فرار سرمايه میشود.
 .2-1-4نوسانات اقتصادي و فرار سرمايه
نوسانات اقتصادی و عدم ثبات اقتصادی ،موجب ايجاد شوك و نوسان در چرخههای تجاری شده و
همچنین میتواند باعث كاهش ارزش پول هر كشور و در نتیجه ،كاهش سرمايهگذاری و افزايش
مالیات شود ،لذا افزايش نوسانات اقتصادی ،موجب افزايش فرار سرمايه از طريق تغییرات نرخ ارز و
سرمايهگذاری میگردد ( .)Levine and Gordon, 1989فرار سرمايه ،به صورت مستقیم ،به رفتار
ريسك گريزی افراد مربوط میشود كه به منظور حداكثر كردن بازدهی ،به تنوعگرايی دارايی اقدام
میكنند (.)Hope, 2000
نوسانات اقتصادی تا حد زيادی ،باعث افزايش ريسك و بازده مورد انتظار دارايیهای اقتصادی
میگردد و از آنجا كه افزايش عدم اطمینان اقتصادی میتواند به طور مستقیم ،به افزايش فرار سرمايه
منجر شود ،افزايش عدم اطمینان و ريسك حاصل از نوسانات اقتصادی ،موجب میگردد كه بازده
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از اين رو صاحبان سرمايه ،طبق اصل اقتصادی عقالنیت ،همواره به دنبال كاهش ريسك دارايی،
حداكثر كردن سود و افزايش دارايی خود هستند .پژوهشی كه توسط برودا و همکار ( Broda and
 )Romalis, 2011برای كشورهای عضو ( )OECDانجام پذيرفت ،نشان داد كه افزايش  10درصدی
در درجه باز بودن تجارت ،به  3درصد كاهش بیثباتی نرخ واقعی ارز در اين كشورها منجر میگردد.
سیاستهای اقتصاد كالن و سیاستهای درآمدی ،به عنوان سیاستهای مؤثر بر نرخ ارز هستند كه
ارزشگذاری باالتر از حد نرخهای ارز ،كسری بودجه باال ،تورم ،نرخ بهره و مالیات داخلی و سیاستهای
تجارت ،عوامل مهم ايجاد كننده فرار سرمايه میباشند (;Mulino, 2002; Cuddington, 1986
;.)Bhattacharya, 1999; Hermes and Lensink, 1992; Boyce, 1992
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 .2-1-5فساد و فرار سرمايه
فساد موجب افزايش هزينههای اقتصادی و نیز نرسیدن تأمین مالی به بخشهای هدف در اقتصاد
میگردد و باعث كاهش انگیزه سرمايهگذاران برای فعالیتهای اقتصادی میگردد؛ لذا ،فساد با فرار
سرمايه ،دارای رابطه مستقیم و معنیداری است ( .)Mulino, 2002ثبات سیاسی به دلیل وجود
متغیرهای مختلفی همچون فساد ،ثبات دولت و كیفیت قوانین ،رابطه معنیداری با فرار سرمايه دارد
(.)Yang and Baek, 2008
فساد همواره دارای عواقب منفی بر كل اقتصاد است؛ اما اگر فساد در بخش دولتی رخنه كند،
میتواند موجب عدم كارآيی و يا كیفیت پايین خدمات ارائه شده توسط دولت گردد و در نتیجه،
موجب عدم رضايت سرمايهگذاران و نیز عدم استفاده يا استفاده از امکانات با كیفیت پايین برای
فعاالن اقتصادی میشود كه نتیجه نهايی آن ،افزايش فرار سرمايه است ( ;Bardhan, 1997
.)Smarzynska and Wei, 2000
 .2-2مروري بر مطالعات پیشین
در اين بخش ،به بررسی مطالعات صورت گرفته در ارتباط با فرار سرمايه توسط پژوهشگران خارجی
و داخلی پرداخته میشود كه در بخش اول ،مطالعات خارجی به همراه نتايج و متغیرها و بازه زمانی
انجام پژوهش به صورت مختصر بیان میگردد .بخش دوم ،شامل مطالعات داخلی و نتايج آنها است
كه توسط پژوهشگران و محققان داخلی صورت گرفته است.
ديکومانا و سار ( )Ndikumana and Sarr, 2019در مقالهای ،به بررسی ارتباط میان فرار
سرمايه ،سرمايه گذاری مستقیم خارجی و منابع طبیعی در آفريقا پرداختند .نتايج حاصل از تجزيه و
تحلیل اقتصاد سنجی بر اساس نمونهای از  30كشور آفريقايی طی دوره زمانی  1970تا  ،2015نشان
میدهد كه جريانهای  FDIبه طور مثبت بر فرار سرمايه اثرگذار هستند .همچنین رانت زياد منابع
طبیعی ،با فرار سرمايه باال در ارتباط میباشد.
گانتر ( )Gunter, 2017در مقالهای ،به بررسی رابطه فرار سرمايه و هزينه خانوار برای كشور چین
در دوره زمانی  1984-2014پرداخت .نتايج پژوهش وی ،حاكی از آن است كه كنترل سرمايه ،اثری
طوالنی مدت بر فرار سرمايه دارد و نیز با دادهای كشور چین ،نشان داد كه تورم سبب فرار سرمايه
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مورد انتظار در سرمايهگذاریهای داخلی به نسبت دارايی خارجی كمتر گردد كه ماحصل نهايی آن
را میتوان كاهش سرعت اقتصادی داخلی دانست؛ لذا دارندگان دارايی داخلی ،اقدام به انتقال
دارايیهای خود به خارج میكنند كه در نهايت ،سبب فرار سرمايه میگردد (Gunter, 1994
;.)Bloom, 2014
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میگردد و فرار سرمايه ،پديدهای ناپايدار است كه دارای اثرات نامطلوبی اقتصادی همچون رشد
اقتصادی آهسته و بدهی خارجی و از دست دادن سرمايه است.
لی و رايشی ( )Le and Rishi, 2006در مقالهای ،به بررسی رابطه بین فساد به عنوان يکی از
شاخصهای حکومتداری و ثبات سیاسی با فرار سرمايه پرداختند .نتايج پژوهش آنان ،حاكی است كه
فساد ،رابطه مستقیم و معنیداری با فرار سرمايه دارد كه با افزايش فساد ،فرار سرمايه نیز افزايش میيابد.
لی و زاك ( )Le and Zak, 2006در مقالهای ،به بررسی اثر ثبات سیاسی بر فرار سرمايه با
استفاده از دادههای پنل برای  45كشور در حال توسعه طی بیش از  16سال پرداختند .نتايج پژوهش
آنان ،حاكی از آن است كه بیثباتی سیاسی میتواند فرار سرمايه را سرعت ببخشد.
گانتر ( )Gunter, 2004در مقالهای ،به بررسی رابطه فرار سرمايه و تراز پرداخت برای كشور چین
در دوره زمانی 1984-2001پرداخت .نتايج تحقیق وی نشان داد كه افزايش بدهیهای دولتی ،به
فرار سرمايه از طريق كسری بودجه و تغییر در نرخ ارز منجر میشود.
دمیر ( )Demir, 2004جهت تخمین فرار سرمايه ،از دادههای سری زمانی طی سالهای -2000
 1974و از روش باقیماندهها ،برای كشور تركیه استفاده میكند و نیز جهت آزمون وجود يك رابطه
دو طرفه بین بدهیهای خارجی و فرار سرمايه ،الگوی اقتصاد سنجی معادالت همزمان را بهكار میبرد.
يافتههای تحقیق وی ،نشان میدهد كه بین جريانات بدهی خارجی و فرار سرمايه ،يك رابطه دو
طرفه و همزمان وجود دارد.
آالم و كوازی ( ،)Alam and Quazi, 2003آزمون كرانهها را با الگوی خود رگرسیون توزيعی
تأخیری ( )ARDLو با پیروی از متدلوژی اقتصادسنجی كل به جزء ،جهت تأيید وجود يك رابطه
تعادلی بلندمدت میان فرار سرمايه و عوامل تعیینكننده آن و نیز برای تخمین رفتار كوتاهمدت و
بلندمدت فرار سرمايه از بنگالدش ،بهكار میبرند .نتايج به دست آمده ،حاكی از آن است كه بیثباتی
سیاسی ،مهمترين عامل فرار سرمايه از بنگالدش است .در عین حال ،افزايش مالیات بر درآمد
شركتها ،تفاوت نرخ بهره واقعی باالتر بین كشورهای مأمن سرمايه و بنگالدش و نرخ رشد پايینGDP
در فرار سرمايه تأثیر بسزايی داشتهاند.
هاريگان و همکاران ( )Harrigan et al., 2002عوامل مؤثر بر فرار سرمايه را با استفاده از چهار
روش محاسباتی مختلف برای فرار سرمايه برای كشور مالزی طی دوره  1970-96مورد بررسی قرار
دادند .آنها از تجزيه و تحلیلهای سری زمانی نظیر هم انباشتگی بر اساس روش اقتصادسنجی كل به
جزء جهت تخمین عوامل مؤثر بر فرار سرمايه استفاده نمودند .نتايج نشان داد كه در بلندمدت ،بین
فرار سرمايه محاسباتی با استفاده از روشهای مختلف ،از يك طرف و روند نرخ ارز و تغییرات در
بدهی خارجی ،نرخ رشد  GDPواقعی و سرمايهگذاری مستقیم خارجی از طرف ديگر ،رابطه وجود دارد.
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فدريك و لیو ( )Fedderke and Liu, 2002در مقالهای ،به بررسی تعیین جريان سرمايه و
خروج سرمايه برای در بازه زمانی  1960-1995پرداختند .نتايج پژوهش حاكی از آن است كه
جايگزين جريانهای سرمايه و فرار سرمايه ،بسیار به هم حساساند ،لذا جريانهای سرمايهداری،
حساسیت شديدتر به ريسكهای اقتصادی ،ثبات سیاسی و عامل به وجود آورنده ريسكها دارد.
كالیر و همکاران ( )Collier et al., 2001در مقالهای ،به بررسی رابطه فساد و فرار سرمايه با
استفاده از دادههای سری زمانی  1980-1989پرداختند .نتايج پژوهش آنان حاكی از اين بود كه
افزايش فساد ،به فرار سرمايه منجر میگردد .آنها همچنین دريافتند كه در ايجاد بحران شرق آسیا،
دو عامل بدهیهای خارجی و ريسك زياد ،تأثیر چشمگیری در افزايش بحران و اثرات آن بر اقتصاد
كشورها داشته و مهمترين عامل فرار سرمايه بین شرق آسیا و آفريقا ،عبارتند از :نرخ ارز ،بدهی دولت
و ريسكهای نامطلوب سرمايهگذاری.
لنسینك و همکاران ( )Lensink et al., 2000در مقالهای ،به بررسی رابطه ريسك سیاسی و
فرار سرمايه برای كشورهای درحال توسعه پرداختند و پس از انجام آزمون استحکام ساالای مارتین،
به اين نتیجه رسیدند كه بین فرار سرمايه و اقتصاد كالن داخلی و بینالمللی ،رابطه معنیداری وجود
دارد و ريسك سیاسی ،به افزايش فرار سرمايه منجر میگردد.
آلسینا و تابلینی ( )Alesina and Tabellini, 1988در مقالهای ،به اين نتیجه رسیدند كه
بیثباتی سیاسی كشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار میدهد .تصمیمات اقتصادی فعلی عوامل
خصوصی و دولت ،موجب وام گرفتن بیش از حد دولتها ،و همچنین موجب افزايش بدهیهای
خارجی و فرار سرمايه میشود.
به دلیل جديد بودن موضوع ،مطالعات زيادی در زمینه فرار سرمايه توسط پژوهشگران و محققان داخلی
صورت نگرفته ،كه سبب گرديده است ،دسترسی به منابع داخلی برای پژوهش پیش رو محدود گردد.
زارع شحنه و همکاران ( ،)1397به بررسی عوامل اثرگذار سیاسی ،اقتصادی و هزينهبر فرار سرمايه
در كشورهای منتخب نفتی پرداختند .هدف اصلی اين مطالعه ،بررسی عوامل مؤثر بر فرار سرمايه در
كشورهای منتخب نفتی (آنگوال ،آذربايجان ،برزيل ،كلمبیا ،مصر ،اندونزی ،ايران ،قزاقستان ،مکزيك،
مالزی ،نیجريه و تونس) طی سالهای  1352تا  1392بود كه برای انجام آن ،اثر متغیرهای رشد
ناخالص داخلی ،نرخ ارز ،ثبات سیاسی ،آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمايه ،با استفاده
از روش حداقل مربعات معمولی اصالحشده ،بررسی شد .نتايج ،بیانگر آن بود كه افزايش رشد ناخالص
داخلی و نرخ ارز ،اثر مثبت و افزايش ثبات سیاسی ،آزادی مالی و درجه باز بودن ،اثر منفی بر فرار
سرمايه داشتهاند.
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 .3روش تحقیق
 .3-1روشهاي محاسبه فرار سرمايه
پديده فرار سرمايه ،پس از بحران بدهی  1980در بسیاری از كشورها به صورت جدی مطرح گرديد.
اين شاخص ،به عنوان يك نماگر میتواند شرايط سرمايهگذاری در يك كشور و ثباتی كه در درون
سیستم برای فعاالن اقتصادی وجود دارد را نمايش دهد ( .)Schneider, 2003از اين رو ،تالشهای
متعددی توسط پژوهشگران به منظور برآورد شاخص فرار سرمايه از گذشته تاكنون صورت گرفته
است .به طور كلی ،برای محاسبه فرار سرمايه چندين شیوه وجود دارد كه عبارتند از:
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اسدزاده و همکاران ( ،)1394به بررسی رابطه بین فرار سرمايه و سرمايهگذاری كل در كشورهای
منتخب منطقه منا پرداختند .نتايج پژوهش ،نشان میدهد كه يك ارتباط منفی بین سرمايهگذاری و
فرار سرمايه وجود دارد .همچنین نتايج حاصل از روش  ،GMMبیان میكند كه اگر فرار سرمايه يك
درصد افزايش (كاهش) يابد ،سرمايهگذاری كل به میزان  0/07درصد ،كاهش (افزايش) میيابد.
افشاری و همکاران ( ،)1389به بررسی رابطه بین سرمايهگذاری مستقیم خارجی و فرار سرمايه
برای كشورهای منتخب منطقه منا طی دوره  1991-2006پرداختند .نتايج نشان داد كه صرف نظر
از روش برآورد ،بین فرار سرمايه و سرمايهگذاری مستقیم خارجی ،رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.
عالوه بر اين ،نتايج ،بیانگر رابطهای معنیدار و مثبت بین فرار سرمايه و جريان ورودی سرمايهگذاری
مستقیم خارجی ،برای دوره مورد مطالعه در كشورهای منتخب منطقه منا میباشد.
قنبری و همکاران ( ،)1385عوامل مؤثر بر فرار سرمايه در ايران را بررسی نمودند .بر اساس نتايج
اين پايان نامه ،بی ثباتی سیاسی ،يکی از مهم ترين عوامل مؤثر بر فرار سرمايه شناخته شد.
ياوری و پاشازاده ( )1380در پاياننامه ای ،با استفاده از  13روش مختلف ،به برآورد و مقايسه
حجم فرار سرمايه در ايران پرداختند .نتايج نشان داد كه اين روشها ،برآوردهای بسیار متفاوتی برای
حجم فرار سرمايه در ايران ارائه میدهند.
رحیمی بروجردی ( )1377در طرح تحقیقاتی خود با عنوان «بررسی نظری و تجربی پیرامون
تأثیر متغیرهای درونزا و برونزا بر فرار سرمايه و سرمايهگذاری خارجی در ايران» ،به بررسی فرار
سرمايه و سرمايهگذاری مستقیم خارجی میپردازد .معیار وی برای كنترل ارزی ،تفاوت نرخ رسمی و
غیررسمی دالر میباشد .نتايج تخمین الگوی وی ،نشان داد كه افزايش تورم و تحوالت و ناامنیهای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی با حجم فرار سرمايه ،رابطه مستقیم دارد و وضع كنترلهای ارزی باعث
كاهش آن میشود.
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 -1روش ارب-بانک جهانی

( )1

CF = H + B + A + F

 -2روش مرگان (اعتماد کمپانی مرگان)
در اين روش ،هر متغیر با حروفی مشخص گرديدهاند ،لذا  ،CFنشانگر فرار سرمايه؛  ،Hنشانگر تغییر
بدهیهای خارجی؛  ،Bنشانگر خالص سرمايهگذاری خارجی؛  ،Aنشانگر مازاد حساب جاری؛ ،F
نشانگر تغییر در ذخاير و  ،Eنشانگر دارايی خارجی سیستم بانکی است .اين روش ،در رابطه  2ارائه
شده است.
() 2

CF = H + B + A + F + E

 -3روش پول داغ
اين روش به دو صورت است كه در روابط شماره  3و  4بیان شده است.
()3

)CF = (I - G - C

در اين شیوه ،عبارت  Iبیانگر سرمايه گذاری؛ عبارت  ،Gبیانگر اشتباهات و خطاهای رخ داده و
همچنین عبارت  ،Cبیانگر خروجیهای كوتاهمدت سرمايهای خصوصی است.
()4

)CF = (I- G - C - D

در روش مذكور ،عبارت  Iبیانگرسرمايه گذاری؛ عبارت  ،Gبیانگر اشتباهات و خطاهای رخ داده؛
عبارت  ،Cبیانگر خروجیهای كوتاهمدت سرمايهای خصوصی و عبارت  ،Dبیانگر سرمايهگذاری در
سرتاسر جهان اوراق قرضه و سهام است.
در پژوهش پیش رو ،به منظور تخمین و به دست آوردن میزان فرار سرمايه از روش باقیماندهها
استفاده شده است كه در قسمت بعد ،توضیح داده میشود.
 .3-2برآورد میزان فرار سرمايه از روش باقیمانده ها
در اين مطالعه ،فرار سرمايه با توجه به روش باقیماندهها 1كه بهوسیله بانك جهانی ( ،)1985معرفی،
و سپس توسط ديکومانا و بويس ( )Ndikumana & Boyce, 2001بسط داده شده است ،به عنوان
1. Residual Approach
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در رابطه  1كه روش ارب-بانك جهانی را نشان میدهد ،CF .نشانگر فرار سرمايه؛  ،Hنشانگر تغییر
بدهیهای خارجی؛  ،Bنشانگر خالص سرمايهگذاری خارجی؛  ،Aنشانگر مازاد حساب جاری و ،F
نشانگر تغییر در ذخاير است.
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بر اين اساس ،فرار سرمايه در سال  ،tاز رابطه  5به دست میآيد:
( )5

) KFt  DEBTt  DFI t  (CAt  RES t

كه در آن KFt ،فرار سرمايه به دالر آمريکا DEBT ،تغییر در ذخیره بدهی خارجی كل DFIt ،خالص
جريانات سرمايهگذاری خارجی CAt ،تراز حساب جاری RES t ،انباشت ذخاير ارز خارجی میباشد.
گزارشهای ارائه شده توسط بانك جهانی در مورد بدهیها ،برحسب دالر آمريکا میباشد؛ در
حالی كه كشورهای مختلف از جمله ايران ،بدهیهايی را در اختیار دارند كه نسبت به پولهای مختلف،
سنجیده میشود  .لذا تغییرات در ذخیره بدهی بلندمدت ،جهت در نظر گرفتن نوسانات نرخ دالر
نسبت به ساير پولها تعديل میگردد.
برای كشور ايران ،ارزش دالری ذخیره بدهی در ابتدای سال برحسب نرخهای ارز جديد از رابطه
 6به دست میآيد:

()6
NEWDEBTt 1   ( j ,t 1LTDEBTt 1 ) /(EX j ,t / EX j ,t 1 ) 
j 1

IMFCRt 1 /(EX SDR ,t / EX SDR ,t 1 )  LTOTHERt 1  LTMULT t 1
LTUSDt 1  STDEBTt 1
كه در آن LTDEBT ،بدهی كل بلندمدت αj ،سهم بدهی بلندمدت به نرخ ارز EXj,t ،j ،نرخ ارز پول
 jبه دالر آمريکا در پايان سال (كه برحسب دالر بیان شده است) IMFCR ،استفاده از اعتبارات
صندوق بینالمللی پول LTOTHER ،بدهیهای بلندمدت برحسب پولهای نامشخصLTMULT ،
بدهیهای بلندمدت برحسب پولهای چندگانه LTUSD ،بدهیهای بلندمدت برحسب دالر آمريکا
و  STDEBTبدهیهای كوتاهمدت میباشد.
تعديل نرخ ارز ،از رابطه  7به دست میآيد.
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تفاوت بین جريان ورودی سرمايه و خروج ارز تعريف میشود .منطق اينگونه تمايز ،بدين صورت
است كه جريانات ورودی سرمايه يا كسری حساب جاری را تأمین مالی میكند و يا در بانك مركزی
بهصورت ذخاير ارز خارجی انباشته میشود كه اين مهم ،تفاوت و مزيت اين روش را نسبت به ساير
روش های پیشین آشکار می سازد .بر اين اساس ،جرياناتی كه در يکی از اين دو حساب ظاهر نمی
شود ،به عنوان فرار سرمايه محسوب میگردد .به عبارتی ،مازاد جريانات ورودی از اين دو حساب،
منعکس كننده فرار سرمايه است؛ چون اين سرمايهها در آمارهای رسمی گزارش نمیشوند ،طبق
روش باقیماندهها ،به عنوان فرار سرمايه به حساب میآيند (.)Almounsor, 2005
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()7

لذا تغییرات تعديل شده در بدهی ،عبارت خواهد بود از:
( )8

DEBTADJ t  DEBTt  ERADJ t

سرانجام معادله ( )9جهت به دست آوردن حجم فرار سرمايه به روش باقیماندهها كه نسبت به
نوسانات نرخ ارز تعديل شده است ،تغییر داده میشود:
) KFt  DEBTADj t  DFI t  (CAt  RES t

( )9
سپس «نادرست نمايی تجارت خارجی» ،به عنوان بخشی از فرار سرمايه كه از كنترلهای ارزی
دولتها خارج است ،محاسبه و به برآوردهای قبلی اضافه میگردد .فرض میشود ،دادههای تجاری
كشورهای صنعتی ،به نسبت دقیقتر است و اختالف بین اين دادهها و دادههای ايران ،به عنوان يکی
از شركای تجاری اين كشورها ،به عنوان مدركی دال بر نادرست نمايی تجارت ،قبول میشود.
اختالف صادرات كشور ايران در سال  tبا يك كشور صنعتی ،DXIC1بدين صورت محاسبه میشود:
)DXICt=PXICt-(XICt*CIFt
()10
 ،PXICارزش واردات كشورهای صنعتی از كشور ايران میباشد كه توسط شركای تجاری صنعتی
گزارش شده است ،XIC .صادرات كشور ايران به كشورهای صنعتی است كه توسط كشور ايران
گزارش شده است ،CIF .شاخص  c.i.f/f.o.bاست كه ارزش حمل و نقل و بیمه را بیان میكند .رقم
 ،DXICصورت حساب نامکفی صادرات 2را نشان میدهد.
اختالف واردات با كشورهای صنعتی ،DMIC ،3از رابطه  11محاسبه میشود:
()11
)DMICt=MICt-(PMICt*CIFt
 ،MICواردات كشور ايران از كشورهای صنعتی است كه توسط كشور ايران گزارش شده و
 ،PMICصادرات كشورهای صنعتی به كشور ايران بوده كه توسط شركای تجاری صنعتی گزارش
شده است.
نادرست نمايی تجارت كل از مجموع اختالف صادرات و واردات ،به دست میآيد:
()12
DX IC
DMIC
t

ICMS



t

ICXS

MISINV t 

1. Export Discrepancies
2. Export Underinvoicing
3. Import Discrepancies
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ERADJt  NEWDEBTt 1  DEBTt 1
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در اين رابطه PPI ،شاخص قیمت تولید كننده آمريکا است (بر اساس سال .)1995=100
كل فرار سرمايه با سهم درآمد بهرهای تعديل شده ، SADJKF،1بهصورت رابطه  15محاسبه میشود:
SADJKFt=SADjKFt-1(1+TBILLt) + ADJKFt
()15
كه در آن ،TBILL ،نرخ بهره صورتحساب كوتاهمدت خزانهداری اياالتمتحده 2میباشد.
مدل اقتصاد سنجی
در مطالعه حاضر ،جهت تجزيه و تحلیلهای كاربردی برای بررسی روابط بلندمدت و كوتاهمدت بین
متغیرهای مورد بررسی ،از روش آزمون كرانهها 3استفاده خواهد شد .میتوان چهار دلیل برای استفاده
از اين روش در تحلیل حاضر ذكر نمود.
( )1روش آزمون كرانهها ،روشی است ساده ،برخالف ساير تکنیكهای هم انباشتگی چند متغیره،
كه موجب خواهد شد تا به محض آنکه درجه وقفه مدل مشخص گرديد ،به تخمین ضرايب رگرسیون
به روش  OLSپرداخته شود (.)Frimpong et al., 2006
( ) 2اين روش ،روشی است كه از لحاظ معناداری آماری جهت تعیین روابط بلندمدت ،بسیار بهتر
از روشهای هم انباشتگی جوهانسن عمل میكند (.)Pahlavani et al., 2005
( )3برخالف تکنیكهای ديگر نظیر روش جوهانسن ،اين روش مستلزم آزمون اولیه روی متغیرها
جهت تعیین وجود ريشه واحد نمیباشد ،مگر جهت آزمون ) I(2بودن؛ به عبارت ديگر ،اين روش چه
متغیرهای مورد بررسی تماماا ) I(0باشند و يا ) I(1و يا به نسبت هم انباشته باشند ،قابل كاربرد است.
( )4در نمونههای محدود و كوچك نظیر مطالعه حاضر ،اين روش ،دارای آزمون بسیار كارآمدتری
نسبت به ساير روشها میباشد (.)Frimpong et al., 2006
1. Stock of Interest-Earnings Adjusted Capital Flight
2. Interest Rate on Short-Term US Treasury Bills
3. Bounds Testing Approach
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با اضافه كردن نادرست نمايی تجارت كل به برآورد اولیه فرار سرمايه ،برآورد تعديل شده فرار
سرمايه ،از رابطه  13حاصل میشود:
ADJKFt=KFt+MISINVt
()13
برای اينکه برآوردهای ساالنه فرار سرمايه با گذشت مدت زمان طوالنی ،قابل مقايسه شود،
جريانهای اسمی به دالرهای ثابت تبديل میگردد.
فرار سرمايه واقعی تعديل شده و شامل نادرست نمايی تجارت ،بدين گونه محاسبه میشود:
()14
RADJKFt=ADJKFt/PPIt
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در ابتدا ،يك الگوی خود رگرسیون برداری فرض گرفته میشود .فرض میشود كه ∞{Zt}t

ᵋt, t=1,2,… ᶲ

t

مدل  ECMشرطی برای الگوی  VARبهصورت زير خواهد بود؛ كه در آن '  iپارامترهای
كوتاهمدت و  yyو   yx,xپارامترهای بلندمدت هستند .الگوی مذكور را وقفه توزيع شده خود
رگرسیون برداری يا  ARDLمینامند.
𝑝−1 ′
()17
𝑡𝑢 ∆𝑦𝑡 = c0 + c1 t +𝜋𝑦𝑦 𝑦𝑡−1+𝜋𝑦𝑧.𝑧 𝑋𝑡−1 +∑𝑖=1 ᶲ𝑖 ∆zt-i +𝜔′ ∆𝑥𝑡 +
بدين ترتیب ،پسران و همکاران ( ،)Pesaran et al., 2001روش آزمون كرانهها را به دو مرحله
تقسیم میكنند كه مرحله اول آزمون ،وجود هم انباشتگی بر اساس آماره  Fو مرحله دوم ،تخمین
پارامترهای بلندمدت و كوتاهمدت بر اساس الگوی  ARDLمیباشد .در مرحله اول ،وجود رابطه
بلندمدت میان متغیرهای تحت بررسی مورد آزمون قرار میگیرد .از اين رو ،فرض عدم وجود رابطه
بلندمدت ،در واقع فرض صفر مشترك   yy  0و   yx ,x  0در معادله ( )13میباشد.
آماره  Fو ولد استاندارد برای آزمون فوق (هم انباشتگی) ،دارای توزيع مجانبی استاندارد نمی
باشد؛ اما صرف نظر از آنکه متغیرهای مورد بررسی انباشته از درجه صفر ،I(0) ،يا يك I(1) ،باشند،
پسران و همکاران ( )Ibidجداول مقادير بحرانی صحیح را برای آزمون مذكور به ازای تعداد
رگرسورهای مختلف ارائه كردهاند  .مدل اولیه بر اساس رابطه  ،18به قرار ذيل است.
()18
Z  ( y , x  )  (KF , x  )
t

كه در آن:
()19

+

+

_

_

+

t

+

t

t

t

+

} 𝑅𝑇𝑆𝑋𝑡 = {𝐵𝐷𝐺 , 𝐼𝑁𝐹 , 𝑉𝐸𝑅 , 𝑁𝑅𝐶 ,𝐺𝐷𝑃 , RER ,

كه در آن T ،اشاره به سالهای  1976-2018داشته KF ،فرار سرمايه محاسباتی بر اساس روش
باقیماندهها است كه در آن BDG ،كسری بودجه دولت؛  INFشاخص تورم (سال پايه )2000؛ ،VER
واريانس ساالنه نرخهای ماهانه ارز؛  ،NRCتغییر در خالص ذخاير رسمی ارز خارجی؛  ،GDPنرخ
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نمايانگر يك فرايند تصادفی با ) (k+1بردار میباشد .فرايند ايجادكننده دادهها برای ∞ ،{Zt}t=1از
يك الگوی  VARبا درجه  ،VAR (p) ،pتبعیت میكند؛ كه در آن L ،عملگر وقفه µ ،و  ضرايب
) (k+1برداری از ضرايب عرض از مبدأ و متغیر روند میباشند كه نامعلوم هستند .ماتريسِ ( k+1در
 ᶲ(L) =Ik+1− ∑𝑝𝑖=1 ᶲ𝑖 𝐿𝑖 )k+1از چندجملهای تأخیری  {ᶲ𝑖 }t=1Pاست كه دارای ماتريس ضرايب
نامعلوم ( k+1در  )k+1میباشد.
()16
=)z -µ-ᵧt
)) (L
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رشد محصول ناخالص داخلی؛  ،RERنرخ ارز واقعی و  ،STRنسبت بدهی خارجی كوتاهمدت به كل
ذخاير رسمی است .عالمت انتظاری هر يك از اين متغیرها ،در باالی آن آمده است.
تورم باال به طور مستقیم ،ارزش واقعی دارايیهای داخلی را كاهش میدهد ،لذا شهروندان داخلی،
انگیزهای برای انتقال دارايیهای خود به خارج خواهند داشت .افزايش واريانس ساالنه نرخهای ماهانه
ارز میتواند نا اطمینانی نسبت به افزايش يا كاهش ارزش پولی داخلی را شدت بخشد كه فرار سرمايه
را به دنبال خواهد داشت .كسریهای مالی نیز ممکن است ،به مثابه مالیاتهای باالتر در آينده و يا
مالیات تورمی قلمداد گردند؛ چرا كه دولتها ملزم هستند كه بدهی خود را بازپرداخت كنند و در هر
دو حالت ،ارزش واقعی دارايیهای داخلی كاهش خواهد يافت و به فرار سرمايه خواهد انجامید
(.)Duman et al., 2005
همچنین انتظار بر اين است كه تغییر سطح ذخاير ارز خارجی كشور ،به طور منفی با فرار سرمايه
در ارتباط باشد؛ زيرا افزايش اين ذخاير ،عالمت مثبتی به سرمايهگذاران ،مبنی بر عدم احتمال وقوع
هر نوع بحران بالقوه نقدينگی و ارزی در كشور خواهد داد ( )Demir, 2004و نیز افزايش نسبت
بدهیهای كوتاهمدت به كل ذخاير ،دارای رابطه مستقیم با فرار سرمايه است.
از طرف ديگر به پیروی از میکلسن ( ،)Mikkelsen, 1991نرخ رشد  GDPداخلی به عنوان نرخ
بازده واقعی اقتصاد در نظر گرفته میشود .همچنین اين متغیر ،عملکرد كلی اقتصاد را نشان میدهد
و لذا يك رابطه منفی بین نرخ رشد  GDPو فرار سرمايه ،مورد انتظار است.
همچنین كاهش ارزش دارايیها كه به واسطه كاهش ارزش پول اتفاق میافتد ،يکی از فاكتورهای
مهم نااطمینانی اقتصادی میباشد .سیاستهای نرخ ارز كه افزايش ارزش پول داخلی را در كوتاهمدت
دنبال میكند ،به خروج سرمايه از كشور منجر خواهد شد .و چون سرمايهگذاران محلی به دنبال
پرهیز از كاهش ارزش دارايیهای خود هستند ،زمانی كه انتظار تصحیح افزايش بیش از حد ارزش
پول توسط دولتها هستند ،دارايیهای خود را به خارج سرازير میكنند.
در مطالعه حاضر ،از نرخ ارز واقعی به عنوان معیار برای بیش از حد ارزشگذاری نرخ ارز استفاده
میشود؛ چرا كه دادههای آن به راحتی در دسترس قرار دارند ،لذا ايجاد رابطه مثبت بین نرخ ارز
واقعی و فرار سرمايه انتظار میرود ( .)Harrigan et al., 2002پس از آنکه وجود رابطه بلندمدت
بین متغیرهای فوقالذكر توسط آزمون كرانهها تأيید شد ،به برآورد روابط بلندمدت و كوتاهمدت
خواهیم پرداخت .دادههای مورد استفاده برای هر يك از اين متغیرها ،از پايگاههای شاخصهای توسعه
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 .4نتايج تحقیق
 .4-1نتايج محاسبه حجم فرار سرمايه در ايران
نتايج محاسبه حجم فرار سرمايه برای كشور ايران ،با استفاده از يکی از كارآمدترين روشهای موجود
جهت محاسبه فرار سرمايه يعنی روش باقیماندهها كه در ابتدا بهوسیله بانك جهانی ( )1985معرفی و
سپس توسط بويس وديکومانا ( )Boyce & Ndikumana, 2001بسط پیدا كرد ،در جدول 1
آمده است.
جدول  .1برآورد فرار سرمايه در ايران به روش باقیماندهها (مقادير بر حسب میلیون دالر)

سال

میزان فرار سرمايه

سال

میزان فرار سرمايه

1355

10708.9

1377

-2416.022

1356

1396.9

1378

4692.458

1357

1461.2

1379

1469.909

1358

14112

1380

2081.73

1359

12430.3

1381

9793.355

1360

-3624.8

1382

9969.652

1361

2745.65

1383

15975.43

1362

1735.97

1384

33779.56

1363

4624.9

1385

33328.88

1364

-1603.4

1386

50730.73

1365

-5349.7

1387

27328.23

1366

-3071.8

1388

7719.218

1367

-5172.2

1389

32040.37

1368

-5473.9

1390

81533.24

1. World Development Indicators
2. Development Indicators
3. Direction of Trade statistic Yearbook
4. International Financial Statistics Yearbook
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جهانی ،1توسعه مالی جهانی ،2راهنمای سالنامه آمار تجاری( 3چاپهای مختلف) و سالنامه بینالمللی
آمار مالی 4استخراج شده است.
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1369

-6072.4

1391

30359.89

1370

66.93

1392

42279.22

1371

629.53

1393

25616.73

1372

4483.7

1394

14135.22

1373

-348.2

1395

28937.51

1374

2617.5

1396

41536.93

1375

1014.722

1397

77192.84

1376

-62701.89

مأخذ :يافتههای تحقیق

نتايج به دست آمده در جدول  1نشان میدهد كه طی سالهای اولیه انقالب و جنگ ،فرار سرمايه
رقم قابلتوجهی داشته است .بیشترين رقم فرار سرمايه در اين دوره ،مربوط به سالهای  1355و
 1358-59میباشد ،به طوری كه رقم آن به بیش از ده میلیون دالر رسیده و طی سال  1358اين
رقم  14/112میلیارد دالر بوده كه بیسابقهترين رقم فرار سرمايه را در اين بازه زمانی به خود اختصاص
داده است ،كه اين امر ،نشان دهنده اثرگذاری مستقیم بی ثباتی سیاسی بر فرار سرمايه در كشور می باشد.
سالهای  1358و  ،1359دو سالی است كه فرار سرمايه به اوج میرسد .فرار سرمايه در اين
سالها عمدتاا به شرايط سیاسی مرتبط میشود .ادامه روند سال  1357به سال  1358تسری يافت،
با اين تفاوت كه در سال  58محدوديتهای ارزی برای كنترل خروج ارز از كشور ايجاد شد .در سال
 1359بجز بازپرداخت وامها ،بحران گروگانگیری و شرايط تحريم اقتصادی آمريکا نیز اوضاع خروج
ارز از كشور را تحت تأثیر قرار داد .يك سال پس از  ،1359روند خروج ارز و فرار سرمايه ،كاهش
نشان میدهد .در سال  ،1360خروج رسمی ارز به علت واريز قسمتی از وامها قبل از سررسید ،حدود
 31درصد كاهش يافت و بهره وامهای پرداختی نیز تنزل قابل توجهی داشت.
در اين سال از سوی ديگر ،به علت افزايش شکاف قیمت ارز رسمی و آزاد ،انگیزه بخش خصوصی
را برای خروج ارز بیشتر كرد ،ولی كنترلهای دولتی و كاهش خروج رسمی ارز ،تا حدی باعث كاهش
فرار سرمايه گرديد .در سال  ،1361اگرچه خروج خصوصی ارز كاهش داشت ،ولی به واسطه افزايش
بازپرداختهای سرمايهای ،فرار سرمايه تا سال  1363رشد نشان میدهد .سالهای  1364تا 1367
يعنی سالهای پايانی جنگ با كاهش بهرهها ،كاهش خروج خصوصی ارز ،كنترلهای ارزی ،قطع فروش
ارز مسافرتی (كه منبع بخشی از فرار سرمايه به شمار میرفت) ،فرار سرمايه تا حدی كنترل شد.
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از سال  1364تا سال  ،1369رقم فرار سرمايه منفی بوده است و كمترين رقم فرار سرمايه مربوط
به سال  1369میباشد .البته در سال  1369و پیرو بحران جنگ خلیجفارس و ايجاد شرايط عدم
اطمینان ،خروج خصوصی ارز نیز كاهش يافت.
در سال  1370به دلیل برنامه تعديل ،در سال  1371با يکسانسازی نرخ ارز و تسهیل ورود و
خروج ارز به كشور ،فرار سرمايه افزايش يافت ،بهطوری كه طی سالهای  1370-72فرار سرمايه به
تدريج افزايش پیدا كرده و در سال  1372به رقم  4/5میلیون دالر رسیده است.
طی سالهای بعد از آن ،رقم فرار سرمايه بین مثبت و منفی در نوسان بوده ،با اين وجود ارقام
منفی ،طی اين سالها قابل توجه نیست و به نظر میرسد ،نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی ،در فرار
سرمايه نقش داشتهاند؛ زيرا طی سالهای جنگ و انقالب و نیز يکسانسازی نرخ ارز ،فرار سرمايه رقم
چشمگیری به خود گرفته است.
در كل دوره زمانی مورد بررسی ،بیشترين میزان فرار سرمايه مربوط به سال  ،1390و كمترين
میزان فرار سرمايه نیز مربوط به سال  1376بوده ،همچنین میتوان ادعا نمود كه با گذشت زمان،
میزان فرار سرمايه ،دارای رشدی صعودی بوده است.
با بررسی ارقام جدول  ،1مالحظه میشود كه در برخی سالها ،رقم فرار سرمايه منفی بوده است
كه بیانگر بهكارگیری سیاست های مؤثر توسط دولت جهت ممانعت از فرار سرمايه از كشور می باشد.
با توجه به ارقام جدول  ،1در طول زمان ،مقدار فرار سرمايه افزايش يافته است و دلیل اين امر را
نمیتوان فقط عوامل اقتصادی دانست؛ چرا كه در سالهای  1389تا  ،1393كشور با ابعاد جديدی از
تحريمهای اقتصادی و بانکی مواجه بوده است.
كنترل فساد در كشورنیز كه در ابتدا دارای رشدی صعودی بوده ،سبب كاهش فرار سرمايه شده
است و پس از آن ،دارای رشد افزايشی بوده است .نرخ رشد ارز حقیقی به صورت كلی تا سال 1381
سیر نزولی داشته است ،كه به معنی كاهش دامنه تغییرات و ثبات ارزش هرچند اندك بوده كه اين
امر ،موجب افزايش اندك و ممتد فرار سرمايه تا سال مذكور شده است .پس از سال  1381تا پايان
سال  ،1393رشد ارز حقیقی دارای نوسانات زيادی بوده كه سبب افزايش دامنه تغییرات و انحراف
نرخ ارز از نرخ متوسط شده ،و در نتیجه ،بیثباتی نرخ ارز رخ داده است كه ماحصل نهايی آن ،چیزی
جز افزايش فرار سرمايه تا پايان سال  1397نیست؛ به گونهای كه در سال  1397میزان فرار سرمايه
پس از سال  1390دوباره به اوج میرسد.
نوسانات اقتصادی در اقتصاد ايران همواره جزئی جدايی ناپذير اقتصاد بوده است .دلیل اين امر را
میتوان وابستگی زياد به درآمد نفتی و سهم ناچیز بخش خصوصی دانست .به صورت عمده ،دو متغیر
نوسانات اقتصادی و فرار سرمايه در بازه مورد مطالعه ،واگرا بودهاند كه به معنی داشتن ارتباط نزديك
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 .4-2برآورد اقتصاد سنجی
چندين تصريح مختلف از مدل كلی ،مورد آزمون قرار گرفت و نتايج هر تصريح مدل از نظر معناداری
آماری ضرايب ،تخمین زده شد و همچنین سازگار بودن آن با روش هم انباشتگی مورد آزمون قرار
گرفت .در نهايت ،با چشم پوشی از مدلهای تصريح شدهای كه از نظر آماری معنادار نبوده و يا اينکه
هم انباشته نبودند ،مدل ذيل به عنوان مدل نهايی انتخاب گرديد:
′ ′
′ ′
𝑡𝑍= ) 𝑡𝑥 (𝐾𝐹𝑡 , 𝑥𝑡 ) = (𝑦𝑡 ,
()19
كه در آن X t  INF , BDG ,GDP , NRC  :با در نظر گرفتن يك متغیر مجازی برای
سالهای انقالب و جنگ.D3 ،
از آنجايی كه وارد ساختن متغیر روند زمانی خطی توسط دادهها مورد تأيید قرار نگرفت تصريح
مدلی كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد ،بهصورت يك مدل بدون روند زمانی خطی و با
ضريب ثابت نامحدود خواهد بود (حالت  IIIدر مقاله پسران و همکاران (.))Pesaran et al., 2001
لذا مدل تصحیح خطا ،از رابطه  20مورد استفاده قرار میگیرد:
p 1
()20
KF  C  C D  
KF  
X    
t i

i

i 1

t 1

KFx .x

t 1

KFKF

1

0

كه در آن X t  INF , BDG ,GDP , NRC  :با فرض آنکه وقفه متغیر فرار سرمايه واقعی در
مدل  Sub-VARبرای  ،xtوارد نمیشود ،مدل فوق مشخص 1میباشد .اين فرض ،بدين معنا است
كه تنها يك رابطه يك طرفه و منحصر به فرد در بلندمدت بین فرار سرمايه و متغیرهای توضیحی آن
وجود دارد .در واقع فرار سرمايه ،به صورت يك رانش و محرك بلندمدت 2عمل میكند و هیچگونه

1. Identified
2. long-run Forcing
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به هم است؛ زيرا هرچه نوسانات اقتصادی كاهش يافته ،مقدار فرار سرمايه به تبع آن ،كاهشی بوده و
هر سالی كه اقتصاد ايران از بعد اقتصادی جوی متشنج را تجربه كرده ،مقدار فرار سرمايه افزايش
يافته است.
بدهیهای خارجی كشور تا سال  1383دارای رشدی صعودی بوده كه سبب افزايش فرار سرمايه
در سالهای مذكور شده ،و پس از اين تاريخ ،میزان بدهیهای خارجی كاهش داشته كه به كاهش
فرار سرمايه به خارج از كشور و افزايش سرمايهگذاری داخلی ،به عنوان يکی از پیشنیازهای رشد و
توسعه اقتصادی منجر شده است.
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 .4-2-1آزمون مانايی متغیرهاي پژوهش
در جدول  ،2نتايج آزمون مانايی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .2نتايج آزمون مانايی متغیرهاي پژوهش
مقادير بحرانی

بررسی مانايی

متغیرها

آماره ADF

INF

-4.704571

-3.653730

BDG

-4.989174

-3.639407

GDP

-5.812243

-3.66166

-2.96041

NRC

-4.978559

-3.646342

-2.954021

-2.615817

C

-5.365940

-3.646342

-2.954021

-2.615817

با يك بار تفاضل گیری ،مانا است.

D3

-4.267246

-3.646342

-2.954021

-2.615817

با يك بار تفاضل گیری ،مانا است.

يک درصد

پنج درصد

ده درصد

-2.957110

-2.617434

در سطح مانا است.

-2.951125

-2.614300

در سطح مانا است.

-2.61916

در سطح مانا است.
با يك بار تفاضل گیری ،مانا است.

مأخذ :يافتههای تحقیق

نتايج جدول  2نشان می دهد كه متغیرهای  BDG ،INFو  GDPدر سطح مانا هستند ،اما
متغیرهای  C ،NRCو  D3با يك بار تفاضل گیری مانا شده اند .از اين رو و با توجه به اينکه متغیرهای
تحقیق ،همه در سطح ،مانا نیستند ،امکان بهره گیری از روش  ARDLتوجیه می گردد.
 .4-2-2آزمون وجود يک رابطه بلندمدت
تصريح مدل  ECMشرطی بر اساس اين فرض است كه جمالت اختالل  ،utبه طور سريالی ناهمبسته
هستند .از اين رو ،انتخاب درجه وقفه مدل  VARدارای اهمیت خاصی است.
میبايد يك تعادلی بین انتخاب درجه وقفه p ،آنقدر بزرگ كه مشکل وجود همبستگی سريالی
را نداشته باشیم و آنقدر كوچك كه مدل  ECMشرطی دارای پارامترهای تخمینی بیش از اندازه
نباشد ،حفظ گردد .بر اساس دو معیار بیزين ،شوارز و اكائیك ،حداقل درجه وقفه برای مدل فوق2 ،
میباشد  .سپس فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود يك رابطه بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و فرار
سرمايه را در اين مدل آزمون خواهیم كرد.
آماره  Fمحاسباتی برابر با  5/61میباشد ) .F=(KF/INF,BDG,GDP,NRC=5.61مقادير
بحرانی جداول ارائه شده توسط پسران و همکاران ( ،)Pesaran et al., 2001در سطح خطای 0/05
و  0/01برای حالت  IIIو با  4متغیر توضیحی ،عبارتند از 4/01( :و  )2/86و ( 5/06و  .)3/74پس
1. Feedback
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رابطه بازگشتی 1از جانب متغیرهای توضیحی در بلندمدت وجود ندارد .البته بايد توجه نمود كه اين
فرض ،وجود تغییرات تأخیری فرار سرمايه را   KF در معادالت  xtرد نمیكند.
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 .4-2-3تخمین رابطه بلندمدت
در آزمون فرضیه صفر ،مبنی بر عدم وجود يك رابطه بلندمدت در معادله  ECMشرطی فرار سرمايه
( ،)  KFKF  0,  KFx .x  0 ( ،)2-4اين موضوع كه ضرايب وقفه تفاضلها محدود نباشد ،از
اهمیت خاصی برخوردار است ،در غیر اين صورت ،آزمونها در معرض مشکلِ پیش آزمونی 1قرار می
گیرند .با اين وجود ،تخمین اثرات بین سطوح متغیرها برای مدل مورد بحث و نیز تخمین پويايیهای
كوتاهمدت 2مدل برای فرار سرمايه ،نیازمند يك تصريح موجز از اين پارامترها است .نرمافزار
میکروفیت ،3در ابتدا  (m+1)k+1مدل  ARDLرا تخمین میزند؛ كه در آن  ،kتعداد متغیرهای
توضیحی و  mحداكثر درجه وقفه مدل  VARمیباشد كه توسط كاربر انتخاب میگردد ،سپس بر
اساس معیارهای انتخاب مختلف ،موجزترين مدل را ارائه میكند .نتیجه تخمین مدلِ  ARDLبر
اساس معیار  ،SBCبهصورت ) ARDL(3,3,2,2,1بود كه در آن ،تخمین روابط بلندمدت ،به صورت
جدول  3میباشد:
جدول  .3برآورد رابطه بلندمدت در معادله فرار سرمايه
ضرايب

خطاي معیار

آماره احتمال

متغیرهاي توضیحی
INF

726.8081

133.1927

(5.4568 )0.002

BDG

2307.5

542.4151

(4.2542 )0.005

GDP

1453.0

229.1814

(6.3398 )0. 001

NRC

-0.296733

0.606322

(-4.8927 )0.003

C

-76489.7

13774.1

(-5.5532 )0.001

D3

17363.1

3194.6

(5.4351 )0.002

مأخذ :يافتههای تحقیق

جدول  3نشان میدهد كه تمامی متغیرها در سطح خطای  5درصد معنادار هستند .بر اساس
نتايج پژوهش ،مالحظه میگردد كه در بلندمدت ،تورم و كسری بودجه ،دارای رابطه مثبت با فرار
سرمايه هستند .افزايش تورم باعث میشود كه از ارزش دارايیهای داخلی شهروندان كشور ،كاسته
1. Pretesting
2. Short-run Dynamics
3. Microfit
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آماره  Fمحاسباتی ،بیشتر از حد بااليی مقادير بحرانی فوق در سطح خطای  0/05و  0/01قرار دارد.
از اين رو ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح خطای  ،0/01بدون
توجه به اينکه متغیرهای مزبور ) I(0يا ) I(1و يا بهطور نسبی هم انباشته باشند ،رد میگردد.
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 .4-2-4پويايیهاي کوتاهمدت و انطباق به سمت يک تعادل بلندمدت
مدل پويای تصحیح خطا ،ECM ،بر اساس الگوی ) ARDL(3,3,2,2,1از فرار سرمايه در جدول 4
ارائه شده است:
جدول  .4برآورد مدل تصحیح خطا در معادلۀ فرار سرمايه
متغیرهاي توضیحی
dKF1

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره احتمال

0.19472

0.17682

(1.1012 )0.297

dKF2

0.92785

0.24616

(3.7693 )0.004

dINF

399.2513

81.9336

(4.8729 )0.001

dINF1

-320.8529

53.5800

(-5.9883 )0.000

dINF2

51.2494

50.7126

(1.0106 )0.336

dBDG

1847.2

427.3671

(4.3223 )0.002

dBDG1

378.8572

184.8929

(2.0491 )0.068

dGDP

884.6990

224.9643

(3.9326 )0.003

dGDP1

-278.6226

130.9267

(-2.1281 )0.059

dNRC

-0.995933

0.310223

(-3.2105 )0.009

dC

-70569.7

8674.1

(-8.1356 )0. 000

dD3

16019.3

2991.9

(5.3542 )0.000

)Ecm (-1

-0.92260

0.15374

(6.0010 )0.000

مأخذ :يافتههای تحقیق
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شده و لذا شهروندان را برای انتقال دارايیهای خود به خارج و از اين رو ،حفظ ارزش دارايیهای آنان
تشويق خواهد كرد.
كسری بودجه نیز به دلیل آنکه عالمتی از مالیاتهای تورمی در آينده و يا افزايش مالیاتهای
فعلی روی دارايیهای داخلی است ،باعث انتقال سرمايه به خارج از كشور خواهد شد و نتايج
اقتصادسنجی نیز اين موضوع را قوياا تأيید میكند .از سوی ديگر ،ضريب متغیر مجازی برای سالهای
جنگ و انقالب ،دارای عالمت مثبت است كه از نظر آماری شديداا معنادار میباشد و نیز ضريب ،NRC
يعنی خالص تغییر در ذخاير ارز خارجی ،دارای عالمت منفی و معنادار است و داللت بر آن دارد كه
افزايش اينگونه ذخاير ،حاكی از عدم وجود چشمانداز بحران ارزی و پولی در اقتصاد است.
همچنین ضريب متغیر نرخ رشد  GDPدر معادله فرار سرمايه مثبت است كه حاكی از ارتباط
مستقیم میان افزايش تولید ناخالص داخلی و افزايش فرار سرمايه در كشور میباشد.
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 .4-3آزمونهاي تشخیص مدل
جهت آزمون صحت و اعتبار رابطه برآورد شده از نظر آماری ،از آزمونهای تشخیص  LMبرای كشف
همبستگی پیاپی ،آزمون  RESETرمزی برای بررسی صحت تصريح مدل ،آزمون جارگ برا جهت
بررسی نرمال بودن توزيع جمله خطا و آزمون وايت برای كشف ناهمسانی واريانس در جمالت اخالل
استفاده شد .نتايج اين آزمونها كه در جدول  5گزارش شده است ،نشان میدهد كه فرضیههای
تشخیص در مدل فرار سرمايه ،از نظر عدم وجود همبستگی سريالی و همسانی واريانس و نیز آزمون
تصريح مدل ،رد نمیشود .با اين حال ،فرض عدم نرمال بودن جمالت اختالل را نمیتوان رد كرد.
نتیجه اخیر ،ممکن است به خاطر محدود بودن حجم مشاهدات در مدل فرار سرمايه باشد.
جدول  .5آزمون هاي تشخیصی
آماره هاي آزمون

LM

F

همبستگی سريالی

(CHSQ)1( =2.2100 )0.137

(F(1,5)= 0.53149 )0.499

فرم كاربردی

(CHSQ)1( =0.35000 )0.554

(F(1,5)= 0.077262 )0.792

نرمالیتی

(CHSQ)1( = 1.0720 )0.585

قابل اجرا نیست

عدم تجانس

(CHSQ)1( =1.2333 )0.267

(F(1,5)= 1.1898 )0.288

مأخذ :يافتههای تحقیق

 .5خالصه و نتیجهگیري
نتايج پژوهش نشان میدهد كه طی سالهای اولیه انقالب و جنگ ،فرار سرمايه رقم قابل توجهی
داشته است .نتايج برآوردهای اقتصاد سنجی ،حاكی از آن است كه بین فرار سرمايه و افزايش كسری
بودجه و تورم ،رابطه مثبت وجود دارد .همچنین افزايش در خالص ذخاير ارز خارجی ،كاهش فرار
سرمايه را به دنبال دارد.
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همانطور كه اين جدول نشان میدهد ،بجز در مورد  dKF1و  dINF2تمامی متغیرها از نظر
آماری معنادار هستند .نکته قابل ذكر آن است كه ضريب  dGDP1منفی است و نشان میدهد كه
در كوتاهمدت ،اين دو میتوانند عالمت مورد انتظار را داشته باشند .همچنین در مورد متغیر dGDP
ضريب ،مثبت ،و حاكی از ارتباط مستقیم بین افزايش تولید ناخالص داخلی و فرار سرمايه است .جهت
فهم فرايند تعديل كوتاهمدت ،میبايد عالمت ضريب عبارت تصحیح خطا يعنی ) Ecm (-1را مورد
مالحظه قرار داد .بر اساس برآورد مدل  ،ECMضريب  ECTدارای معناداری آماری بسیار قوی و
مقداری بین صفر و منفی يك دارد ( ،)-0/92260كه نشان میدهد ،فرار سرمايه بهطور يکنواخت به
سمت مسیر تعادلی بلندمدت خود همگرا است.
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اين نتايج پژوهش حاضر با نتايح پژوهش زارع شحنه و همکاران ( ،)1397قنبری و همکاران
( ،)1385لی و رايشی ( )Le, & Rishi, 2006و لی و زاك ( )Le, & Zak, 2006همسو می باشد.
بر خالف انتظار ،ضريب متغیر نرخ رشد  GDPدر معادله فرار سرمايه مثبت است .اين نتیجه ،ممکن
است به دلیل ويژگی خاص اقتصاد ايران باشد.
از آنجايی كه میزان دسترسی به منابع ارز خارجی ،میتواند بخش عظیمی از فرار سرمايه را تأمین
مالی نمايد و چون كشور ايران هر ساله درآمدهای ارزی سرشاری از فروش منابع نفتی خود به دست
میآورد ،اين امر از يك سو ،میتواند بسیاری از پروژههای اقتصادی را تأمین مالی نموده و يا اينکه
صرف خريد تکنولوژی و غیره شود كه رشد اقتصادی را به همراه دارند .از سوی ديگر ،اين درآمدهای
ارزی میتوانند منبعی برای خروج ارز به شکل فرار سرمايه باشند .لذا در عین حال كه افزايش رشد
اقتصادی وجود دارد ،افزايش فرار سرمايه را نیز شاهد خواهیم بود.
تغییر سطح ذخاير ارز خارجی كشور ،به طور منفی با فرار سرمايه در ارتباط است؛ چرا كه افزايش
اين ذخاير ،عالمت مثبتی به سرمايهگذاران مبنی بر عدم احتمال وقوع هر نوع بحران بالقوه نقدينگی
و ارزی در كشور خواهد داد.
با افزايش نرخ تورم ،افراد جهت اجتناب از كاهش ارزش دارايی داخلی ،به خريد دارايیهای
خارجی يا انتقال سرمايه داخلی به خارج اقدام مینمايند .كسری وسیع مالی كه وسیله انتشار پول
تأمین مالی شده است ،فشارهای تورمی يا آنچه را كه اصطالحاا مالیات تورمی مینامند ،به وجود
میآورد .حتی اگر كسری بودجه دولت از طريق فروش اوراق قرضه و يا استقراض خارجی تأمین مالی
گردد ،ممکن است شهروندان داخلی انتظار داشته باشند كه در آينده ،دولت بدهی را به پول تبديل
نمايد (به وسیله انتشار پول) و يا مالیاتهای اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نمايد .اين انتظارات
همچنین شهروندان را به كاهش دادن بدهیهای بالقوه مالیاتی ،به وسیله حركت و انتقال دارايیها
به خارج از كنترل دولتمردان داخلی ،تشويق خواهد كرد و اصالا بخشی از فرار سرمايهها با هدف
اجتناب از مالیاتها صورت میپذيرد.
وجود بیثباتی سیاسی در اكثر كشورهای در حال توسعه در كنار ثبات سیاسی و ساختاری
كشورهای صنعتی ،میتواند فرار سرمايه از كشورهای در حال توسعه از جمله ايران را تبیین نمايد.
هر چه فضا برای فعالیتهای اقتصادی سالم بازتر و مناسبتر باشد ،احتمال اينکه سرمايهها در داخل
به كار گرفته شوند ،بیشتر است .فضای اطمینان ،محیطی است كه حال و آينده سرمايهها در آن ،از
مخاطرات اقتصادی و سیاسی بهدوراند و حتی تضمین میشوند و نیز احتمال كسب سود مناسب نیز
با توجه به نرخ تورم و نرخ بهره داخلی و خارجی ،وجود داشته باشد.
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 .5-1پیشنهادات
فرار سرمايه ،امروزه دارای علل متفاوتی است اما نکته حائز اهمیت در مورد فرار سرمايه ،ريشهيابی
عوامل دخیل در فرار سرمايه میباشد .به طور كلی ،میتوان عوامل اصلی فرار سرمايه را به دو دسته
عوامل سیاسی همچون ريسك سیاسی و عوامل اقتصادی همچون نوسانات نرخ ارز و بدهیهای
خارجی ،تقسیمبندی كرد .نکته مهمتر در مورد فرار سرمايه ،آن است كه اين پديده ،به دو صورت
قانونی و غیرقانونی رخ میدهد .بر كسی پوشیده نیست كه فرار سرمايه میتواند موجب كاهش و يا
از دست دادن يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و اجتماعی هر كشوری يعنی
سرمايهگذاری و يا تأمین مالی پروژهها و فعالیتهای اقتصادی گردد.
افزايش فرار سرمايه موجب كاهش تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی میگردد ،لذا نقش دولت به
عنوان بازيگر فعال و اصلی در زمینه اقتصاد را نمیتوان ناديده گرفت .لذا بهتر است كه سیاستگذاران
كالن اقتصادی و متولیان سیاستهای پولی و مالی در چشمانداز اقتصادی خود ،همواره كاهش
نوسانات ارزی و اقتصادی به منظور كاهش فرار سرمايه را مدنظر قرار دهند ،اقدام به كاهش بوروكراسی
و تعرفههای اقتصادی به منظور تسهیل ورود سرمايهگذاران خارجی نمايند و همچنین با پرداخت
تسهیالت و تضمینهای اقتصادی ،سعی در جذب و افزايش انگیزه سرمايهگذاران خارجی به منظور
سرمايهگذاری در داخل كنند.
بدين منظور ،دولت میتواند از طريق بیمه دارايیها ،افزايش تسهیالت بالعوض برای
سرمايهگذاران خارجی و فروش اوراق قرضه با تضمین بازپرداخت سود ،اقدام نمايد.
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ازاينرو ،تالشها بايد به سمتی باشد كه ريسكها كاهش يابند و بازدهی نهايی سرمايه بتواند
تورم را بپوشاند و سود سرمايهگذاری مولد انجام شده ،از نرخهای بهره بانکی داخلی و خارجی ،بیشتر
شود تا تصمیم گیران بتوانند بین انتخاب داخل و خارج ،فضای داخلی را ترجیح دهند .ويژگیهای
فرايند گذار در كشورهای در حال توسعه ،از جمله بیثباتی سیاسی و عدم ثبات در سیاستهای
دولت ،و ضعف در حمايت از حقوق مالکیت توسط اين كشورها ،سیستم بانکداری ضعیف و فساد
شديد مالی ،پديده فرار سرمايه را در اين كشورها وخیمتر كرده است كه لزوم توجه به اين مشکالت
را انکارناپذير مینمايد.
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