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عملکرد شبکۀ عصبی  GMDHدر پیشبینی عوامل مؤثر
در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشور ایران
سعید کیانپور
سپیده عظیمی

1
2

چکیده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIیکی از عوامل مهم رشد و توسعۀ اقتصادی کشورهای میزبان بهشمار میرود و
طی دهههای اخیر روند فزایندهای نیز داشته است .شناخت عوامل مؤثر در جذب  FDIدر سیاستگذاری کشورهایی
که نتوانستهاند از این عامل بهخوبی استفاده کنند مفید است .تحلیل بیانشده در چارچوب الگوی «شبکۀ عصبی
چندجملهای» ارائه شده است تا پیشبینی مدل با حداقل خطا نمایش داده شود .همچنین در مدل برآوردشده ،مؤثرترین
متغیرها از راه آنالیز حساسیت الگوریتم ژنتیک بهدست آمد .نتایج حاصل از برآورد الگو مبین آن است که اثر درجۀ
بازبودن ،نرخ بازگشت سرمایه ،رشد اقتصادی ،سرمایۀ انسانی ،نقدینگی ،مخارج تحقیق و توسعه ،زیرساختها و فساد
از عوامل مؤثر در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
واژگان کلیدی :سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( ،)FDIعوامل مکانی ،شبکۀ عصبی ،مدل .GMDH

مقدمه
انباشت سرمایه بهمنزلۀ یکی از عوامل اساسی فرایند رشد اقتصادی
کشورها مطرح است که از راه منابع داخلی یا خارجی تأمین میشود.
منابع مالی خارجی ،درحکم مکملی برای پسانداز داخلی ،افزونبر
پرکردن شکاف پسانداز ـ سرمایهگذاری ،راهحلی است برای مقابله با
شکاف منابع ارزی .در کشورهای درحال توسعه ،منابع مالی خارجی
شامل کمکهای بالعوض کشورهای توسعهیافته ،جریان مالی ناشی
از منابع متعدد ،نظیر بانک جهانی ،بانکهای منطقهای ،سرمایهگذاری
غیرمستقیم و مستقیم خارجی است .سرمایهگذاری مستقیم و
غیرمستقیم خارجی بیشتر از راه بخش خصوصی و در قالب شرکتهای
چندملیتی اتفاق میافتد و از آن بهمنزلۀ جریان خصوصی سرمایه یاد

میشود .فواید سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل موارد زیر است:
جذب سرمایه ،فناوری ،دانش روز ،باالبردن توانایی مدیریت ،افزایش
اشتغال ،بهبود تراز پرداختها و افزایش قدرت رقابت .گفتنی است
ضعف مدیریت و سیاستهای نادرست در زمینۀ جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ممکن است پیامدهای منفی را نیز به همراه داشته
باشد؛ ازجمله پیدایش ساختار بازار انحصاری در بلندمدت ،انهدام
صنایع با مقیاس تولید کوچک و نیز تشدید بیکاری .با توجه به نقش
مهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانیشدن،
کشورهای جهان طی دهههای اخیر برای جذب این نوع سرمایه،
برنامهریزی و تالشهای گستردهای کردهاند .درواقع بازار جهانی
جذب این سرمایهها بسیار رقابتی شده است .این رقابت ،بهویژه در

 .1عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور (نویسندۀ مسئول) .S_kianpoor@pnu.ac.ir
 .2عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه پیام نور.
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میان کشورهای درحال توسعه ،با توجه به لزوم دستیابی سریع به توسعه
و کمبود منابع مالی بیشتر شکل گرفته است .اینگونه کشورها در پی
جذب انواع سرمایهاند و بدینمنظور تمهیدات گوناگونی برای جذب
این نوع سرمایهها درنظر میگیرند .روند جذب  FDIدر کشورهای
جهان یکسان نبوده است؛ بهگونهای که کشورهای توسعهیافته بهمراتب
از  FDIبیشتری بهرهمند شدهاند .در میان کشورهای درحال توسعه نیز
ً
برخی کشورها ،مانند چین ،کره و هند توانستهاند سهم نسبتا زیادی از
 FDIجهانی را جذب کنند .شناسایی عوامل مؤثر در  FDIدر گسترۀ
بینالمللی ،که شامل هر دو گروه کشورهای توسعهیافته و درحال
توسعه باشد ،برای برنامهریزی و سیاستگذاری کشورهایی که تاکنون
نتوانستهاند از این ابزار مهم برای رشد اقتصادیشان استفادۀ مناسبی
بکنند مفید است .در این مقاله ،به پیشبینی عوامل مؤثر در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران از راه شبکۀ عصبی مصنوعی
( 1)GMDHمیپردازیم .متغیرهای مدل عبارتاند از درجۀ بازبودن
اقتصاد ،نرخ بازگشت سرمایه ،رشد اقتصادی ،سرمایۀ انسانی ،مخارج
تحقیق و توسعه ،فساد و ریسک سیاسی ،زیرساختها و نقدینگی .به
عبارت دیگر ،در این مقاله به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
 .1چه عواملی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مؤثرند؟
 .2مؤثرترین متغیر در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی چیست؟
 .3آیا پیشبینی با حداکثر ظرفیت قادر به تخمین است؟
در این مقاله ،آثار همۀ عوامل مطرحشده بر جذب  FDIرا در
چهارچوبی بینالمللی ارزیابی میکنیم .تفاوت این مطالعه با سایر
مطالعات مشابه عبارت است از فراگیربودن تعداد متغیرها و همچنین
آزمون رتبهبندی اثر تمامی متغیرهایی که از لحاظ نظری در جذب
 FDIدر ایران تأثیرگذارند .در ادامه پس از ارائۀ مبانی نظری و
مطالعات تجربی در بخشهای  2و  ،3مدل مدنظر در بخش  4ارائه
میشود .نتایج برآورد مدل نیز در بخش پایانی ارائه میشود.

 .1سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIو روند آن
برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی تعاریف گوناگونی ارائه شده
است؛ ازجمله به نظر آنکتاد 2،سرمایهگذاری مستقیم خارجی عبارت
است از سرمایهگذاریای که متضمن مناسبات بلندمدت باشد و
منعکسکنندۀ کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم
کشورها در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایهگذار باشد (بهکیش،
 .)1380در برخی موارد نیز در تعریف سرمایهگذاری مستقیم
خارجی آمده است که الزم است سرمایهگذار خارجی حضور
فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در سود
ً
ً
و زیان ،احتماال کنترل و ادارۀ واحد تولیدی را نیز مستقیما در دست
1. Group Method of Data Handling
2. UNCTAD

ً
داشته باشد .بهاینترتیب ،سرمایهگذار خارجی مستقیما در اجرای
فعالیتهای تولیدی نقش مؤثر دارد FDI .به شکل جدی از اوایل
دهۀ  1980توجه جامعۀ جهانی ،بهویژه کشورهای درحال توسعه
را به خود جلب کرده است .در نمودار اول ،خالص جریان FDI
و  FPIدر سطح جهانی طی سالهای  2000تا  2014بهصورت
مطلق نشان داده شده است و در نمودار دوم ،درصدی از این دو
جریان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی جهان دیده میشود.
همانگونه که در نمودار اول مالحظه میشود ،جریان  FDIو FPI
درنتیجۀ وضعیت خالص اقتصاد جهانی در سال  2008بهشکل
جدی تحتتأثیر قرار گرفته است و بهنحو محسوسی کاهش یافته
است .سپس با توجه به گذر از بحران اقتصاد جهانی ،که نشئتگرفته
از اقتصاد امریکا بوده است ،وضعیت بهبود یافته است .این موضوع
در سالهای اخیر ،بهویژه درمورد  FPIمشهودتراست.
با توجه به گزارش اخیر بانک جهانی ،در سال  2014جریان ورود
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورهای توسعهیافته کاهش یافته
است و در مقابل ،برای کشورهای درحال توسعه این جریان افزایش
یافته است .این درحالی است که درمورد کشورهای توسعهیافته روند
متفاوتی برای  FPIدیده میشود؛ برای مثال خالص سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در آمریکا از حدود 295میلیارد دالر در سال 2013
به حدود 93میلیارد دالر در سال  2014کاهش یافته است ،حال
آنکه در همین دوره ،خالص ورودی  FPIدر امریکا از  85میلیارد
دالر در سال  2013به حدود 170میلیارد دالر در سال 2014
ً
رسید .گفتنی است کاهش در خالص  FDIدر سال  ،2014عمدتا
به علت شکنندگی اقتصاد جهانی ،فقدان اطمینان سیاستی برای
سرمایهگذاران و ریسکهای ژئوپلیتیکی باال و کاهش سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در امریکا رخ داده است .نکتۀ حائز اهمیت دیگر
اینکه واکنش  FPIدر مقایسه با  FDIبه وضعیتهای رونق و رکود
اقتصاد جهانی بسیار بیشتر است .علت عمدۀ آن هم واکنش سریع
سرمایهگذاران به این موضوع است که امری منطقی است.
با توجه به نمودار دوم ،در دورۀ بررسیشده نسبت سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به  GDPجهانی در مقایسه با این نسبت برای
سرمایهگذاری خارجی در پورتفوی درصد باالیی دارد و این نسبت از
حدود  4درصد در آغاز دوره به حدود  2درصد در سال  2014رسید .بعد
از سال  ،2012به علت رونق نسبی در اقتصاد امریکا ،در روند نسبت
پورتفوی خارجی برخالف سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهبودی
حاصل شد و در سال  2014این نسبتها به هم نزدیکتر شد .به عبارت
دیگر ،واکنش  FPIبه رونق نسبی امریکا بیشتر از  FDIبوده است.
براساس گزارش سالیانۀ آنکتاد در سال  ،2015-2014ایران در
میان پنج کشوری است که در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
(این جریان سرمایهگذاری شامل جریان سرمایهگذاری در بورس
نیز است) در منطقۀ جنوب آسیا بیشترین تغییرات را داشته است؛
بهگونهای که خالص ورودی جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
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نمودار :1روند خالص جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و خالص
جریان ورودی سرمایهگذاری بر پورتفوی سهام جهان طی دورۀ 2014-2000
(منبع :بانک جهانی)2016 ،

نمودار :2روند درصد سرمایهگذاری خارجی کل جهان به تفکیک مستقیم پورتفوی در مقایسه با  GDPجهانی()2014-2000
(منبع :بانک جهانی)2016 ،

برای ایران در سال  2015-2014با  31درصد کاهش و خروجی
جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این سال با  315درصد رشد
مواجه شده است .تشدید تحریمهای بینالمللی با اثرگذاری بر بخش
نفت و گاز و بخش تولیدی (بهویژه فوالد ،اتومبیلسازی و دارویی) و
ممنوعیت فروش نفت به اتحادیۀ اروپا و محدودیت در فروش آسیا از
علل اصلی این خروج سرمایه در سال  2015-2014بیان شده است.

 .2مروری بر ادبیات سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در این بخش ادبیات نظری را مرور میکنیم ،سپس به شرح
برخی کارهای تجربی در زمینۀ  FDIمیپردازیم .نظریههای

معروف  ،FDIشامل نظریۀ چرخۀ تولید ورنون 1،نظریۀ بنگاه،
نظریۀ درونیکردن و نظریۀ ترکیبی دانینگ 2است که در اینجا
بهاختصار به آنها اشاره میشود.
ورنون سرمایهگذاری خارجی را نتیجۀ چرخۀ تولید میداند .هر
کاالیی نخست در کشور ابداعکننده به تولید اولیه میرسد ،سپس
بعد از عرضه در بازار داخلی ،رفتهرفته به کشورهای خارجی صادر
میشود و به مرور زمان با افزایش صادرات در برخی کشورها،
تولید این محصول در مقایسه با صادرات آن برای تولیدکننده
مقرونبهصرفه میشود؛ زیرا هزینههای توزیع کمتر میشود .در
1. Vernon
2. Duning
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این مرحله ،کشور نوآور امکان تأسیس واحد تولیدی در مکان
خارجی را بررسی میکند و درصورتیکه شرایط مساعد باشد ،به
سرمایهگذاری مستقیم خارجی اقدام میشود (.)Vernon, 1960
با توجه به نظریۀ چرخۀ تولید ورنون ،این پرسش مطرح میشود
که چرا شرکتهای خارجی اقدام به سرمایهگذاری مستقیم خارجی
میکنند ،درحالیکه قادرند مجوز استفاده از فناوری را به کشورهای
خارجی بدهند .این پرسش را نظریۀ بنگاه پاسخ داده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورها اجازه میدهد از امکاناتی
نظیر دسترسی به فناوری ،مهارتهای مدیریتی ،صرفههای ناشی از
مقیاس و توانایی در بازاریابی استفاده کنند (هادی زنوز.)1379 ،
نظریۀ بنگاه درمورد اینکه چرا بنگاهها از مزیتهای ذکرشده در
کشور خودشان استفاده نکرده ،اقدام به صادرات نمیکنند توضیحی
نمیدهد .همچنین این نظریه بیان نمیکند که چه کشوری درحکم
مقصد سرمایهگذاری پذیرفته میشود .از اینروِ ،کیسون و همچنین
برنتون و وینترز نظریۀ درونیکردن را مطرح کردند .براساس این نظریه،
با تالشهای بنگاه برای جایگزینکردن مبادالت بازاری با مبادالت
داخلی به  FDIاقدام میشود .درحقیقت با تشکیل بنگاهی جدید،
در برخی از هزینهها نظیر وقفۀ زمانی ،چانهزنی و فقدان اطمینان
صرفهجویی میشود؛ بنابراین بنگاه FDI ،را به صادرات ترجیح
میدهد (.)Casson, 1979; Brenton and Winters, 1987
همچنین براساس تئوری دانینگ ،برای اینکه بنگاه اقدام به  FDIکند
سه شرط باید تأمین شود:
 .1بر داراییهای غیرمشهود مزیت داشته باشد (مزیت مالکیتی)1؛
 .2استفاده از این مزیتها باصرفهتر از فروش یا اعطای آنها باشد
(مزیت درونیسازی)؛
 .3استفاده از این مزیتها با ترکیبی از عوامل تولید در کشور
میزبان برای بنگاه باصرفهتر باشد (مزیت مکانی).
برای اقدام به  FDIهر سه مزیت مکانی ،مالکیتی و درونیسازی باید
باشد و هنگامیکه شرکت خارجی اقدام به سرمایهگذاری میکند ،مجموع
این مزیتها از مجموع هزینههای سرمایهگذاری در خارج (نظیر هزینههای
ارتباطات و اطالعات) باالتر است (داوودی و شاهمرادی.)1383 ،
در تمامی نظریههای ذکرشده ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی درحکم
جایگزینی برای صادرات و تجارت خارجی درنظر گرفته شده است.
 .1-2پیشینۀ تحقیق دربارۀ سرمایهگذاری مستقیم خارجی

نابامیتا مقالهای درمورد تأثیر فساد و سرمایۀ انسانی در
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارائه داده است .او بررسی کرده است
که آیا کشورهایی که از لحاظ جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم
خارجی سطح فساد پایینتری دارند باوجود سطح سرمایۀ انسانی
برابر ،با هم متفاوتاند .نابامیتا به این نتیجه رسید که اگر نمرۀ فساد

1. Intangible Asset

ً
کشورها زیاد باشد ،تقاضای  FDIتقریبا  40درصد کاهش مییابد.
برای سرمایۀ انسانی نیز نتایج بهدستآمده برای اندازهگیریهای
گوناگون به همین صورت پایدار است (.)Nabamita, 2017
لو و همکاران درمورد سرریز سرمایهگذاری مستقیم خارجی با استفاده از
تأثیر مقررات سرمایهگذاری در سازمان ملل متحد (سازمان تجارت جهانی)
مطالعهای ارائه داده است .او درمجموع به این نتیجه دست یافته است که
رشد اقتصادی ،عملکرد درجۀ بازبودن ،دستمزد ،هزینۀ تحقیق و توسعۀ
تصویری کاملتر و دقیقتر از  FDIرا نشان میدهند (.)Lu et al., 2017
بایراکتار مطالعهای درمورد ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در کشورهای درحال توسعه ارائه داده است .این مطالعه نشان میدهد
کشورهایی که محیط کسبوکار بهتری دارند سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بیشتری جذب خواهند کرد و این باعث حفظ سرمایهگذار
خارجی و آسانی تبادالت اقتصادی در جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی برای آن کشور خواهد شد (.)Bayraktar, 2015
سییاری و همکارش درمورد تأثیر رشد اقتصادی و ارزش افزوده
و همچنین آزادی اقتصادی در سنجش با سرمایهگذاری مستقیم
خارجی مطالعهای ارائه داده است .نتایج نشان میدهد میان
متغیرهای مطالعهشده رابطهای طوالنیمدت دیده میشود .همچنین
شواهد نشان میدهد که اجزای ارزش افزودۀ خدمات و صنعت و
رشد اقتصادی تأثیر مثبتی در آزادی اقتصادی دارد .همچنین میان
آزادی اقتصادی و  FDIدر مدل آثار تصادفی رابطۀ معنیدار و منفی
دیده میشود (.)Syari and Sari, 2018
دانیل رومن مقالهای درمورد تأثیر مدلهای سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در رشد اقتصادی ارائه داده است .این مطالعه از مدلهای
نئوکالسیکی و مدل کاب داگالس استفاده کرده است و به این نتیجه
رسیده است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی با سیاستهای مالی و
زیرساختها رابطۀ مثبتی دارد (.)Daniel Roman, 2012
چانالی 2عوامل تعیینکنندۀ سرمایهگذاری مستقیم خارجی را طی
دورۀ هشت سالۀ  1987تا  1994درمورد  31کشور درحال توسعه با
استفاده از مدل جاذبۀ تعدیلشده بررسی کرده است .نتایج تحقیق
نشان میدهد عوامل اندازۀ بازار ،رشد تولید ناخالص داخلی ،دستمزد
کارآمد بخش صنعت ،دوردستی (که با فاصلۀ نسبی از مرکز اقتصاد
جهانی برآورد میشود) ،ذخیرۀ سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
بازبودن اقتصاد در میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شکل
معنیداری مؤثرند (.)Chunlai, 1997
بانگا نیز همچون چونالی برای دستیابی به اطالعاتی درمورد اینکه
چگونه موافقتنامههای سرمایهگذاری و سیاستهای دولت در جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر میگذارند ،با استفاده از اطالعات
ده کشور درحال توسعه ،معادلۀ مشابهی برآورد کرده است .یافتهها
بیانگر آن است که اندازۀ بازار ،هزینۀ نیروی کار ،نسبت ثبتنامشدگان
2. Chunlai
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دورۀ متوسطه ،بدهی خارجی و مصرف برق عوامل مؤثر در جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .همچنین نتایج مطالعه نشان
میدهد موافقتنامههای سرمایهگذاری با کشورهای توسعهیافته تأثیر
معنیدار و مثبت دارد و موافقتنامههای منطقهای نیز اثر متفاوتی بر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارند (.)Banga, 2009
آسیدو با استفاده از دادههای مقطعی  71کشور درحال توسعه تفاوت
میان آفریقای مرکزی با دیگر کشورهای درحال توسعه در جذب سرمایۀ
خارجی را بررسی میکند .در این مطالعه متغیر بازبودن اقتصاد،
زیرساختها (تعداد خطهای تلفن برای هر هزار نفر جمعیت) و
نرخ بازگشت سرمایه درحکم عوامل مؤثر در سرمایهگذاری مستقیم
خارجی درنظر گرفته شدهاند (.)Asiedu, 2002
اونیو نیز مطالعۀ مشابهی برای مقایسۀ منطقۀ خاورمیانه و شمال
آفریقا با سایرکشورهای درحال توسعه از نظر جذب  FDIارائه داده
است (.)Onyeiwu, 2002
گلوبرمن به بررسی ارتباط میان ادغامهای اقتصادی و  FDIدر شمال
آمریكا و اروپا پرداخته است .بررسیهای وی نشان میدهد هیچ قرابتی
میان جریان تجاری و  FDIدر مناطق شمالی آمریكا دیده نمیشود؛
درحالیكه در اتحادیۀ اروپا تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
مكمل یكدیگر بودهاند (.)Globerman, 2000
فراوزن و دیگران با استفاده از دادههای  62کشور طی دورۀ زمانی
 1982تا  2000سه دسته از عوامل مکانی ،شامل مبدأ (طرف
عرضه) ،مقصد (طرف تقاضا) و ترکیبی در جذب  FDIرا شناسایی
کرده است (.)Frawsen et al., 2004
در ایران نیز درمورد عوامل مؤثر در  FDIو همچنین اثر  FDIبر
رشد اقتصادی مطالعاتی شده است.
عادلی و همکاران مقالهای با عنوان «بررسی اثر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر صادرات ایران» ارائه دادهاند .نتایج حاکی از رابطۀ
کوتاهمدت مثبت میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صادرات
غیرنفتی است؛ درحالیکه ارتباط میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی است .در بلندمدت
ارتباط میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین
صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
صادرات نفتی مثبت است (مهدوی عادلی و همکاران.)1391 ،
حیدری و افشاری مقالهای با عنوان «عوامل اقتصادی و اجتماعی
مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تأکید بر شاخصهای
حکمرانی» ارائه دادهاند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد در منطقۀ
1 MENAمتغیرهای اندازۀ بازار ،بازدهی سرمایهگذاری و شاخص
آزادی اقتصادی تأثیر معنیداری در جذب سرمایهگذاری مستقیم
 ،Middle East and North Africa .1به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطالحی
است که برای نامیدن کشورهای عمدۀ تولیدکنندۀ نفت ،که در منطقۀ خاورمیانه و شمال
آفریقا قرار دارند ،به کار میرود .محدودۀ این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی
قارۀ آفریقا آغاز میشود و تا ایران ،شرقیترین کشور منطقۀ خاورمیانه ،امتداد مییابد.
این منطقه صاحب  60درصد منابع نفتی و  45درصد منابع گازی جهان است.
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خارجی دارد (حیدری و افشاری.)1391 ،
ابراهیم نگهداری مقالهای با عنوان «نقش سرمایۀ انسانی در
اثربخشی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در
مجموعه کشورهای حوزۀ خلیج فارس» ارائه داده است .نتایج
مطالعه نشانۀدهندۀ آن است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی از
راه افزایش سرمایۀ فیزیکی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی
این کشورها داشته است .اثر متقابل سرمایۀ انسانی و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها منفی و از لحاظ آماری
معنیدار است (نگهداری.)1393 ،
نصیرینژاد و همکاران مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر مالیات بر جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو» دارند .این پژوهش
با استفاده از دادههای تابلویی کشورهای عضو دی  )d8( 8ارائه شده
است .نتایج نشان داده است که متغیرهای نرخ ارز ،تورم و مالیات در
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی دارند و متغیرهای درجۀ
بازبودن تجاری ،جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارند (نصیرینژاد و همکاران.)1393 ،
قادری و دهمرده نیز به بررسی تأثیر زیرساختها در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداختهاند .نتایج نشان میدهد
که زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی بیشترین تأثیر را در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای
منتخب شرق آسیا در سنجش با کشورهای غرب آسیا داشته است
(قادری و دهمرده.)1392 ،
قندهاری و همکاران به بررسی «تأثیر آزادسازی تجاری و
وضعیت فضای كسبوكار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بین
كشورهای منطقۀ آسیای جنوب غربی» پرداخته است .یافتههای
ً
پژوهش نشان میدهد آزادسازی تجاری مستقیما در سرمایهگذاری
خارجی تأثیر میگذارد (قندهاری و همکاران.)1394 ،
نورانی عالوهبر بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در اقتصاد ایران و عواملی مانند دستمزد ،نرخ ارز ،موجودی
سرمایهگذاری دورۀ قبل و نرخ تورم در ایران و همچنین آثار
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران،
تابع عرضه را نیز برای آن استخراج کرد (نورانی.)1374 ،
شاهآبادی و ثمری به بررسی تأثیر نوآوری در صادرات کشورهای
منتخب درحال توسعه و توسعهیافته پرداختهاند .براساس یافتههای
برآورد معادلۀ عمومی در کشورهای درحال توسعه ،ضرایب متغیرهای
شاخص جهانی نوآوری و تولید ناخالص داخلی ،مثبت و معنادار و
ضرایب شاخص حکمرانی و انباشت جریان ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،مثبت و بیمعنی است؛ درحالیکه در کشورهای
توسعهیافته ،ضرایب متغیرهای انباشت جریان ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،شاخص جهانی نوآوری ،تولید ناخالص داخلی و
شاخص حکمرانی ،مثبت و معنادار است (شاهآبادی و ثمری.)1395 ،
جمالی و همکاران به شناسایی و اولویتبندی عوامل تعیینکنندۀ
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سرریزهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران پرداختند.
جامعۀ آماری این تحقیق را استادان دانشگاهها و همچنین مدیران،
کارشناسان و خبرگان سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران تشکیل
میدهند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ١٤٣نفر درحکم
نمونه انتخاب شدند .دادههای جمعآوریشده از راه تحلیل عاملی
اکتشافی تجزیه و تحلیل شده است و درنهایت شاخصها بهترتیب
در هفت گروه طبقهبندی شدند .1 :فناوری؛  .2نقشهای FDI؛
 .3اثر منطقهای؛  .4تأمین مالی؛  .5زیرساختها؛  .6ملیت؛ .7
فرهنگ (جمالی و همکاران.)1394 ،
 .3شبکههای عصبی مصنوعی از نوع GMDH

در سالهای اخیر به شبکههای عصبی درحکم رقیبی در مقابل
روشهای سنتی اقتصادسنجی توجه شده است؛ بهگونهای که بهسرعت
درحال گسترشاند .شبکههای عصبی مصنوعی مشاهدات را بهمنزلۀ
ورودی دریافت میکنند و با استفاده از آن به قضاوت میپردازند و پس از
ً
آموزش به شکل عملیاتی و عمدتا در پیشبینی سریهای زمانی بهکار گرفته
ً
میشوند .شبکههای عصبی مصنوعی معموال از چند الیه تشکیل شدهاند.
در هر الیه تعدادی عناصر پردازشگر با عنوان نرون وجود دارد .هریک از
نرونها سیگنالهایی را که حاوی اطالعات کلی یا محرکهای خارجی
از دیگر نرونهاست درحکم ورودی دریافت میکند ،آنها را پردازش
میکند و سیگنال خروجی را تحویل میدهد .درواقع نرونها در شبکههای
عصبی با استفاده از توابع فعالسازی ،وظیفۀ پردازش اطالعات را برعهده
دارند .اطالعات پس از پردازش بهمنزلۀ سیگنال خروجی به سایر نرونها
انتقال مییابد .تعداد نرونها و الیههای مخفی و قرارگرفتن این نرونها در
الیههای گوناگون و نحوۀ اتصال نرونها به یکدیگر در هر الیه ،معماری
شبکۀ عصبی را تعیین میکند .شبکۀ عصبی در سادهترین حالت ،که شامل
تعریف
فقط دو الیۀ ورودی و خروجی است ،به شکل
میشود .خروجی  yو ورودیهای  x1, x2, x3بردارهای  nXlهستند که
در آن  nتعداد مشاهدات است .مدل مدنظر به علت حرکت اطالعات
از ورودیها به خروجیها ،به شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور 1معروف
است .اهمیتسنجی هریک از ورودیها و ارتباطشان با خروجیها با
وزن آنها ( )aمشخص میشود .ارزش نرون خروجی به شکل رابطۀ زیر

سادهترین شکل ،شبکۀ عصبی پیشخور تابع فعالساز خطی
است .ارزش بهدستآمده از رابطۀ  1و تابع فعالساز خطی،
خروجی نهایی شبکه را برای مشاهدۀ  tبه ما نشان میدهد که در
شکل  1و به شکل رابطۀ  2نشان داده شده است.

شکل :1مدل شبکۀ عصبی سادۀ پیشخور

هر شبکۀ عصبی پیشخور با دو الیه و تابع فعالساز خطی،
مشابه مدل رگرسیون خطی چندمتغیره است .نرونهای ورودی
همان متغیرهای مستقلاند و نرون خروجی همان برآورد متغیر
وابسته است .وزنهای گوناگون شبکه نیز مشابه پارامترهای مدل
رگرسیون است .در مثال باال ،تابع فعالساز به شکل خطی فرض
شده است ،اما درواقع برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب و عملکرد
بهتر باید از تابع فعالساز غیرخطی استفاده کرد .رایجترین تابع
فعالساز غیرخطی در شبکۀ عصبی تابع توزیع لجستیک است.
ً
در شبکۀ عصبی برای توضیح پیچیدگیهای رفتار متغیر معموال از
یک الیۀ پنهان یا بیشتر استفاده میکنند؛ درواقع شبکههای عصبی
با الیۀ پنهان عملکرد بهتری در سنش با شبکۀ عصبی با دو الیۀ
ورودی و خروجی دارند .در شکل  2شبکۀ عصبی با دو الیۀ پنهان
نمایش داده شده است.
الیۀ پنهان نیز مانند الیۀ خروجی ،شامل مجموع وزنی از متغیرهای
ورودی است که با تابع فعالساز ،که در بیشتر مواقع تابع لجستیک
است ،پردازش میشود .یکی از مراحل مدلسازی در شبکۀ عصبی
مصنوعی آموزش است که به معنی تعیین وزنهای شبکه و درواقع
معادل تخمین ضرایب در رگرسیونهای سنتی است .آموزش و تعیین
وزنهای شبکه باید براساس هدف الگو اتفاق بیفتد .هدف الگو کاهش
خطای پیشبینی در سنجش با خروجیهای الگوست .در آموزش ،هر

بهدست میآید:
نرونهای خروجی با استفاده از تابع تبدیل یا فعالساز ،که
با ( f(Xنشان داده میشود ،پردازش میشوند .تابع فعالساز
ممکن است خطی یا غیرخطی باشد .انتخاب نوع تابع فعالساز
به مسئلهای بستگی دارد که شبکۀ عصبی بررسی میکند .در
1. Feed Forward Artificial Neural Network

شکل :2شبکۀ عصبی با دو الیۀ پنهان
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دو متغیر ورودی ( )xو ارزش متغیر هدف ( )yبه شبکه داده میشود
و هدف کاهش خطای اختالف بین خروجی شبکه (( )f(xو ارزش
متغیر هدف ( )yاست .در هر بار تکرار پردازش اطالعات ،وزنهای
شبکه تعدیل میشود؛ بهگونهای که خطای پیشبینی کاهش مییابد.
پس از آموزش مدل ،باید قدرت پیشبینی را ارزیابی کرد .به همین
منظور ،دادهها را به دو قسمت تقسیم میکنند؛ بخش اول را ،که به
مجموعۀ آموزش معروف است ،برای آموزش شبکه و بخش دوم را،
که به مجموعۀ آزمون معروف است ،برای بررسی قدرت پیشبینی
مدل بهکار میگیرند .با استفاده از معیار میانگین مربع خطا 1و ریشۀ
میانگین مربع خطا 2و درصد خطای پیشبینی 3میتوان عملکرد هر
مدل را در پیشبینی ارزیابی کرد.
شبکههای عصبی در مقایسه با روشهای سنتی اقتصادسنجی مزایای
فراوانی دارند ،اما در برخی موارد شبکههای عصبی محدودیتهایی
دارند؛ از قبیل نیاز به دادههای ورودی زیاد برای آموزش شبکه و فقدان ارائۀ
اطالعات کافی درمورد روابط بین متغیرهای ورودی و خروجی .ضعف
مدلهای آماری و الگوریتمهای شبکۀ عصبی در پیشبینی و ارائۀ مدل
مطلوب منجربه ابداع روش سازماندهی گروهی دادهها ( )GMDHشد
که روشی برای آموزش آماری شبکه است .در طراحی شبکههای عصبی
 ،GMDHهدف جلوگیری از رشد و واگرایی شبکه و نیز مرتبطکردن شکل
ساختار شبکه به یک یا چند پارامتر عددی است؛ بهگونهای که با تغییر این
پارامترها ساختار شبکه نیز تغییر کند .الگوریتم  GMDHرا ایواخنکو به
شکل جملهای بسیط با مراتب باال ابداع کرد (.)Ivakhnenko, 1966
این روش برای بهدستآوردن روابط میان متغیرهای ورودی و خروجی با
مسئلۀ مهم در تحلیلهای رگرسیونی ،پیشداوری درمورد ساختار مدل و
متغیرهای مرتبط است .اما در الگوریتم  ،GMDHمدل فقط بر پایۀ دادهها
طراحی میشود و محقق هیچگونه پیشزمینۀ نظری دربارۀ نحوۀ عملکرد
دادهها ندارد .الگوریتم  GMDHایواخنکو مدلی خودتنظیمکننده میسازد
که امکان پیشبینی و تشخیص را دارد .مبنای الگوریتم عبارت است از
فرایندی برای ساختن یک چندجملهای با مراتب باال که به شکل رابطۀ 3
نشان داده شده است:

هدف این الگوریتم بهدستآوردن ضرایب مجهول  aiاست .در
شکل  ،3متغیرهای ورودی شامل  x1, x2, x3, ...., xmو متغیر
خروجی  yاست m .تعداد متغیرهای ورودی است و هریک از
متغیرهای ورودی به شبکه ،شامل ( nمشاهده) است و  ntتعداد

1. Mean Square Error
2. Root Mean Square Error:
3. Error Percentage:
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شکل :3متغیرهای ورودی الگوریتم GMDH

مشاهدات در مجموعۀ آموزش است.
الگوریتم شامل الیههای گوناگونی است .در مرحلۀ اول،
وقتی دادههای ورودی به شبکۀ  GMDHداده میشود ،ترکیبی از
دادههای اولیه تولید میشود ( )Ziو به الیۀ اول فرستاده میشود.
ورودیهای این الیه به شکل ترکیبی از دادهها طبقهبندی میشود
و بهمنزلۀ ورودی به الیۀ بعدی فرستاده میشود .این روند تا زمانی
ادامه دارد که نتایج الیۀ ( )n+1بهتر از الیۀ ( )nباشد .زمانی که
از راه آزمون همگرایی به این نتیجه برسد که نتایج بهدستآمده
از الیۀ ( )n+1بهتر از الیۀ ( )nنیست ،روند متوقف میشود.
حداقل مربعات چنددرجهای
متغیرهای  Zاز برآورد ترکیب
رابطۀ  7بهدست میآید .سپس مقدار عددی  Zبهدستآمده از
ترکیب زوجهای مرتب را جایگزین متغیرهای ورودی اولیه ()Xi
را بهمنزلۀ متغیرهای جدید
میکنیم؛ بنابراین متغیرها
درنظر میگیریم:
در مرحلۀ دوم ،در هر الیه غربالسازی اجرا میشود .در این مرحله
باید  Zهایی را که بهترین برآوردکنندهاند انتخاب شوند و باقی  Zها را
حذف شوند .برای یافتن بهترین برآوردگر  ،Ziاز معیار حداقل مربع
خطای  djاستفاده میکنیم dj .به شکل رابطۀ  4بهدست میآید.
()4
ستونهای  Zرا براساس افزایش حداقل مربع خطاهای dj
مرتب میکنیم و ستونهایی را که در آنها  djاز مقدار ازپیش
تعیینشدۀ  Mکوچکتر باشد نگه میداریم و جایگزین ستونهای
 Xمیکنیم .تعداد ستونهای متغیر جدید ممکن است کوچکتر
یا بزرگتر از متغیرهای قبلی (که در اصل  mتا بوده) باشد .در
مرحلۀ سوم آزمون همگرایی گرفته میشود .کوچکترین d j
های بهدستآمده را  DMINمینامیم .در هر الیه ،اگر مقدار
 DMINبهدستآمده کمتر از الیۀ قبلی باشد ،دوباره به مراحل
 ۱و  ۲برمیگردیم و آن را تکرار میکنیم ،اما اگر مقدار DMIN
بهدستآمده در الیۀ جدید بزرگتر از  DMINقبلی باشد ،فرایند را
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برآورد الگو از بانک اطالعات  WDIو مؤسسۀ بینالمللی شفافیت
گرفته شده است .مجموعۀ دادهها برای کشور ایران طی دورۀ 1980
تا  2015است .تمامی متغیرها برحسب دالر و سال پایۀ 2005
میالدی تعریف شدهاند و با نرمافزار  matlabو Neuro Solution
به تخیمن مدل پرداخته شده است.
1

 .1-4تفسیر متغیرهای الگو
شکل :4فرایند آزمون همگرایی پس از پنج مرتبه تکرار

ً
متوقف میکنیم و از نتایج بهدستآمده استفاده میکنیم؛ مثال در
شکل  4پس از پنج مرتبه تکرار ،فرایند متوقف میشود.
یکی از مسائل مهم در طراحی شبکۀ  GMDHبرای
بهدستآوردن رابطۀ مطلوب میان متغیرهای ورودی و خروجی،
تعیین مقدار الیهها و نرونهای هر الیه و ارتباط میان نرونهاست.

 .4طراحی مدل و برآورد آن
برای توضیح روند  FDIدر کشورهای جهان با استفاده از
ترکیب مدل چانالی و آسیدو ،از متغیرهای درجۀ بازبودن،
رشد اقتصادی ،نقدینگی ،فساد و ریسک سیاسی ،نرخ بازگشت
سرمایه ،سرمایۀ انسانی و مخارج تحقیق و توسعه و زیرساختها
استفاده میکنیم؛ چراکه این متغیرها جزو مزیتهای سهگانهاند
و بهزعم دانینگ ( ،)1997کشورها زمانی درگیر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی میشوند که این متغیرها مزیتهای مذکور را
پوشش دهند .همچنین وجود برخی متغیرهای جدید در کنار هم
و زمان مطالعهشده ،ازجمله بحثهای جدید این مدل است.در
جدول  1این متغیرها نشان داده شده است:
آمار شاخصها و متغیرهای الزم برای تحلیلها و همچنین
جدول  :1متغیرهای مؤثر در جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در الگویی بنیادین

ردیف

عنوان

درجۀ بازبودن اقتصاد

DOO

2

فساد و ریسک سیاسی

CORRUPTION

3

نرخ بازگشت سرمایه

ROCR

4

نقدینگی

BROADMONEY

5

رشد اقتصادی

G

6

سرمایۀ انسانی

GPI

7

هزینۀ مخارج
تحقیق و توسعه

R&E

8

زیرساختها

INSTRUCTION

1

عالمت اختصاری

 .1-1-4درجۀ بازبودن اقتصاد ()DOO

2

این شاخص با مجموع صادرات و واردات کاال و خدمات
) اندازهگیری میشود.
درحکم سهمی از*100( ، GDP
بازبودن اقتصاد از دو بعد بررسی میشود FDI )1 :با جهتگیری
بازار؛  FDI )2با جهتگیری صادراتی.
هدف  FDIبا جهتگیری بازار ،تجهیز سرمایهگذاری در
کشوری معین برای عرضۀ کاال و خدمات به بازار محلی است.
از سوی دیگر ،هدف از  FDIبا جهتگیری صادرات ،بهکارگیری
منابع ویژه و مشخص در کشورهای میزبان است؛ بهگونهایکه
متعاقب آن ،محصول تولیدشده را به کشور عرضهکننده یا کشور
ثالث صادر میکنند.

 .2-1-4فساد و ریسک سیاسی ()CORRUPTION

3

این شاخص تقریبی از هزینۀ مبادالت ناشی از فساد و ریسک
سیاسی است که با استفاده از ترکیبی از رشوهخواری ادارات
دولتی ،بازپرداختهای خریدهای عمومی ،اختالس در بودجۀ
عمومی ،احتمال تغییر در حکومت و تالشهای مبارزه با فساد
محاسبه میشود .این شاخص هر دو امور اجرایی و سیاسی در امر
فساد را دربر دارد و بین ( 1بیشترین فساد و ریسک سیاسی) تا 10
(کمترین فساد و ریسک سیاسی) رتبهبندی شده است.
 .3-1-4نرخ بازگشت سرمایه ()ROCR

4

سرمایهگذاری در هر پروژه به بازده سرمایه در آن بستگی دارد .تئوری
پورتفوی تأیید میکند که سرمایه در اقتصادی با خطرهای کم و نرخهای
باالی بازده جریان مییابد .میتوان از معکوس  GDPسرانه درحکم
تقریبی برای محاسبۀ آن استفاده کرد .با توجه به اینکه نرخ بازدهی
سرمایه نسبت معکوسی با سطح سرمایه دارد (هرچه سرمایه کمتر باشد،
بازدهی آن بیشتر خواهد بود) ،بنابراین انتظار میرود که نسبت بازدهی
سرمایه در کشورهای با سرمایۀ پایین باالتر باشد .از طرفی کشورهای با
سطح سرمایۀ پایین  GDPکمتری نیز دارند (.)Asiedu, 2002
1. Transparency International Institute
2. Degree of Openness
3. Corruption
4. Rate of Capital Return

عملکرد شبکۀ عصبی  GMDHدر پیشبینی عوامل مؤثر در جذب سرمایهگذاری

 .4-1-4نقدینگی ()Broad Money

این شاخص مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و
سپردههای دیداری و غیردیداری را در مقایسه با تولید ناخالص
داخلی اندازهگیری میکند .نقدینگی از دو راه در جذب  FDIمؤثر
است .1 :اثر مثبت نقدینگی در سطح تولید در کوتاهمدت است که
به علت افزایش فعالیتهای اقتصادی موجب جذب  FDIمیشود؛
 .2اثر تورمی نقدینگی ،بهویژه در بلندمدت است که ممکن است
اثر منفی بر جذب  FDIداشته باشد(.)Schneider, 1985
 .5-1-4رشد اقتصادی ()G

1

رشد اقتصادی بر افزایش تولید یا درآمد سرانۀ ملی داللت دارد .منطق
استفاده از این متغیر این است که افزایش رشد اقتصادی ،محیط مناسبی برای
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی خواهد بود (.)Jaspersen, 2000
 .6-1-4سرمایۀ انسانی ()GPI

2

در این مطالعه سرمایۀ انسانی از راه نسبت ثبتنامشوندگان در
تحصیالت عالی (دانشگاهی) به کل ثبتنامشوندگان در سطوح
آموزشی گوناگون اندازهگیری شده است .منطق استفاده از این متغیر این
است که جمعیت آموزشدیده توانایی باالیی برای انجامدادن کارهای
بسیار پیچیده دارد و بهراحتی خود را با وظایف جدید وفق میدهد.
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 .7-1-4مخارج تحقیق و توسعه ()R&D

3

بنابر تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،تحقیق و
توسعه به «کار خالقانهای گفته میشود که بهطور سیستماتیک
انجام میشود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع
کاربردهای تازه بهکار ببرد» (مشیری.)1391 ،
 .8-1-4زیرساختها ()INFRAC

4

زیربنای هر کشور در پرورش محیط اقتصادی مناسب برای
 FDIاهمیت اساسی دارد .سرمایهگذاران خارجی اقتصادهایی
را ترجیح میدهند که شامل شبکۀ توسعهیافتهای از جادهها،
فرودگاهها ،عرضۀ آب ،عرضۀ بدون وقفۀ انرژی ،تلفن و اینترنت
باشد .در این مطالعه ،از میزان دسترسی تلفن به ازای هر  100نفر
بهمنزلۀ تقریبی برای زیرساختها استفاده شده است.
 .2-4پیادهسازی الگوی شبکۀ عصبی

GMDH

در این پژوهش  85درصد دادهها برای مرحلۀ آموزش و 15

درصد برای مرحلۀ آزمون بهکار گرفته شدند.
نتایج نشان میدهند که مرحلۀ آموزش و آزمون با حداقل
معیار میانگین مربع خطا و ریشۀ میانگین مربع خطا تخمین زده
شدهاند و همچنین ضریب تعیین باالی مدل نیز گواه این است که

جدول :2نتایج تخمین مرحلۀ آموزش و آزمون

میانگین مربعات خطا

ریشۀ میانگین مربعات خطا

()MSE

ضریب تشخیص ()R

()RMSE

درصد دادهها

مرحلۀ آموزش

7۵.۷۰۷-e

0/۰۰۰۷۵۵۴۴

0/099804

%۸۵

مرحلۀ آزمون

77.796-e

0/00088295

0/99972

%۱۵

شکل :5تخمین مدل شبکۀ عصبی  GMDHدر پیشبینی عوامل اثرگذار بر FDI
3. Research and Development
4. Infrastructure

1. Growth
2. Gender Parity Index
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نمودار :3تخمین ضریب تشخیص مدل GMDH

ستاندهها بهخوبی تخمین زده شدهاند.
درنهایت به تخمین مدل نهایی و روابط اثرگذار متغیرهای مدل
بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی خواهیم پرداخت که در شکل
 5مشخص است.
تخمین مدل شبکۀ عصبی  GMDHنشاندهندۀ کارایی مدل
است؛ چراکه با حداقل معیارهای میانگین مربع خطا و ریشۀ میانگین
مربع خطا مواجهیم و گواه الگوی بهینه ،پیشبینی عوامل اثرگذار
بر  FDIاست .همچنین نمودار  3با توجه به ضریب تشخیص
بهدستآمده ( )Rنشان میدهد ستاندۀ مدل بهخوبی تخمین زده
ً
شده است و دادهها پوشانندگی تقریبا کاملی از آن دارند.
با توجه به دامنۀ ارتعاشات و استانداردسازی متغیر هدف و متغیر
برازششده (نمودار  ،)4درخواهیم یافت با حداقل خطا ،مدل تخمی ن زده
شده است و این حاکی از آن است که پرسش تحقیق اثبات شده است.
یافتۀ بعدی پژوهش حاضر براساس آنالیز حساسیت است که
نشان میدهد در ایران کدام متغیرها باالترین اثر را خواهند داشت
که در جدول  3نمایش داده شده است:
نتایج حاصل از تخمین به این شرح خالصه میشود:

اثر درجۀ بازبودن تأثیرگذارترین متغیر در جذب سرمایۀ مستقیم
کم بازبودن اقتصاد باعث جذب
خارجی مؤثر است .درجۀ ِ
ِ
سرمایهگذاری خارجی با جهت بازاری خواهد شد؛ زیرا شرکتها
میخواهند از تعرفهها و هزینههای انتقال اجتناب کنند و با استفاده
کشور مقصد بهمنظور صادرات سرمایهگذاری
از منابع تولید ارزان
ِ
کنند و این سرمایهگذاری در صورتی اتفاق میافتد که تعرفهها
کاهش یابند .اثر متغیر فساد و ریسک سیاسی دومین رتبۀ اثرگذاری
بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را دارد .سومین عامل
تأثیرگذار ،مخارج تحقیق و توسعه است .مخارج  R&Dداخلی
در برخی موارد به معنی صرف هزینه برای فعالیتهایی است که
فناوری وارداتی را با شرایط داخلی کشور میزبان سازگار میکند.
درواقع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با تسهیل در جذب
فناوریهای وارداتی ،به شکل مثبت تحت تأثیر قرار میگیرد
( .)Mancusi, 2004; Dulleck and Foster, 2008متغیر
بعدی نقدینگی است؛ زیرا نقدینگی ،که خود به علت آزادسازی
بازار و رفع محدودیتهای سرمایهگذاری تولید میشود ،منجربه
رشد بازار سرمایه و سرمایهگذاری بیشتر میشود (وفایی،
 .)1378از نظر لوین ،افزایش میزان نقدینگی یکی از عوامل مؤثر
در رشد بازار است .رشد اقتصادی از راه قیمتها و نقدینگی بر
بازار اثر میگذارد که باعث ورود سرمایهگذاران خارجی به بازار و
افزایش مشارکت در سرمایهگذاری و افزایش عمق بازار و درنهایت
منجربه توسعۀ بازار و جذب سرمایۀ بیشتر میشود (Levine and
 .)Zervos, 1998نرخ بازگشت سرمایه نیز متغیر دیگری است
که در جذب سرمایۀ مستقیم خارجی مؤثر است؛ زیرا تصمیم
به سرمایهگذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد
بستگی دارد .متغیر دیگر رشد اقتصادی است؛ زیرا توسعۀ بالفعل
ً
اقتصادی معموال با نرخ رشد اقتصادی مشخص میشود .براساس
مطالعات پاتریک ،جامعهای توسعهیافته یا با رشد اقتصادی باال
نیازمند جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .به باور

نمودار :3پیشبینی دامنۀ ارتعاشات متغیر هدف و متغیر برازششدهطی زمان
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جدول :3جدول آنالیز حساسیت متغیرها

متغیر

شاخص

درصد
حساسیت

رتبۀ
اثرگذاری

X1

فساد و ریسک سیاسی

0/0121

2

X2

درجۀ بازبودن اقتصاد

0/0132

1

X3

نقدینگی

0/0104

4

X4

رشد اقتصادی

0/009

6

X5

سرمایۀ انسانی

0/005

8

X6

زیرساختها

0/0087

7

X7

مخارج تحقیق و توسعه

0/011

3

X8

نرخ بازگشت سرمایه

0/0103

5

پاتریک ،رشد بخشهای واقعی اقتصاد به رشد بازارهای مالی و
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی کمک میکند .بهاینترتیب
که در آغاز رشد ،بازارهای مالی از راه جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به رشد بیشتر اقتصاد کمک میکند .رشد
اقتصادی عالوهبر اینکه از راه قیمتها بر عرضه و تقاضای بازار
اثر میگذارد (براساس نظریۀ راسل) ،قادر است سطح اطمینان
بازار را نیز افزایش دهد و از این راه زمینههای رشد تقاضای
داخلی و بینالمللی را فراهم میکند ( .)Patrik, 1966متغیر
زیرساختهای اقتصادی عامل اثرگذار دیگر بر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی است و این امر بیانگر آن است که گسترش
زیرساختها ،شامل بنادر ،جادهها و فرودگاهها ،زیرساختهای
ارتباطی (پست ،تلفن ،اینترنت و عواملی از این قبیل) و حمل و
نقل ،عرضۀ آب ،انرژی و مواد طبیعی اولیه ،مکانهای عمومی
و تفریحی باعث کاهش هزینۀ فعالیتهای اقتصادی بخش
خصوصی ،افزایش نرخ بازده سرمایه و درنتیجه برانگیختن انگیزۀ
سرمایهگذاری خارجی بهمنظور افزایش سرمایهگذاری مستقیم در
کشورها خواهد شد .سرمایۀ انسانی آخرین متغیر اثرگذار بر جذب
سرمایۀ مستقیم خارجی است .افزایش سرمایۀ انسانی در کشور
باعث افزایش کارایی و بهرهوری تولید ،افزایش توانایی انجامدادن
کارهای پیچیده و همچنین افزایش انعطاف در مسئولیتپذیری
نیروی انسانی و انعطاف نیرو در تصدی مشاغل جدید همسو با
تحوالت فناورانه در داخل صنعت میشود.

نتیجهگیری
با توجه به اینکه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رفع شکاف
پسانداز ـ سرمایهگذاری ،انتقال فناوری ،دانش فنی و تکنیکهای
جدید مدیریتی و بهطور کلی در توسعه و رشد اقتصادی نقش
مهمی ایفا میکند ،در میان کشورهای جهان رقابت شدیدی برای
جذب آن دیده میشود؛ بنابراین هر کشوری با توجه به موقعیت
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اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خود میکوشد راههای
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را شناسایی و موانع و
مشکالت آن را برطرف کند .عوامل تعیینکنندۀ سرمایهگذاری
مستقیم خارجی متعددند و جذب آنها به کل عوامل اقتصادی
و درمجموع به کل سیستم و ساختارهای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی وابسته است .این مقاله به بررسی عوامل
مؤثر در سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی دورۀ
 1980تا  2015میپردازد .تحلیل مذکور در چارچوب شبکۀ
عصبی و الگوریتم ژنتیک انجام داده شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل ،اثرگذاری هشت عامل
بر جذب  FDIدر کشور ایران به ترتیب اولویت شناسایی
میشود .درمجموع هشت متغیری که در این مطالعه درحکم
عوامل اصلی مؤثر در جذب  FDIمشخص شدهاند هریک
بهنحوی به سیاستگذاریهای دولت مربوط میشوند .دولت در
تأمین شرایط مناسب برای فضای کسبوکار و افزایش کارآیی و
درنتیجه افزایش نرخ بازگشت سرمایه بسیار مؤثر است .ثبات و
پایداری اقتصادی و سیاسی و نقدینگی مالیم در کوتاهمدت نیز
ً
احتماال خواهد توانست با افزایش نرخ بازگشت خالص سرمایه
موجب تشویق بیشتر سرمایهگذاری خارجی شود .افزونبر این،
سیاستهای تشویقی دولت در خلق و گسترش زیرساختهای
نیروی انسانی تحصیلکرده نیز در جذب  FDIتأثیر مثبتی دارد.
درنهایت ،سیاستهای دولت برای تعامل بیشتر با دنیای خارج
و افزایش درجۀ بازبودن اقتصاد به شکل عامل مؤثر دیگری برای
افزایش جذب FDIعمل میکند.
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