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چکیده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( یکی از عوامل مهم رشد و توسعۀ اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و 
طی دهه های اخیر روند فزاینده ا ی نیز داشته است. شناخت عوامل مؤثر در جذب FDI در سیاست گذاری کشورهایی 
عصبی  »شبکۀ  الگوی  چارچوب  در  بیان شده  تحلیل  است.  مفید  کنند  استفاده  به خوبی  عامل  این  از  نتوانسته اند  که 
چندجمله ای« ارائه شده است تا پیش بینی مدل با حداقل خطا نمایش داده شود. همچنین در مدل برآوردشده، مؤثرترین 
اثر درجۀ  الگو مبین آن است که  برآورد  از  نتایج حاصل  به دست آمد.  الگوریتم ژنتیک  آنالیز حساسیت  از راه  متغیرها 
باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی، سرمایۀ انسانی، نقدینگی، مخارج تحقیق و توسعه، زیرساخت ها و فساد 

از عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

.GMDH عوامل مکانی، شبکۀ عصبی، مدل ،)FDI( واژگان کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقدمه

انباشت سرمایه به منزلۀ یکی از عوامل اساسی فرایند رشد اقتصادی 
کشورها مطرح است که از راه منابع داخلی یا خارجی تأمین می شود. 
افزون بر  منابع مالی خارجی، درحکم مکملی برای پس انداز داخلی، 
پرکردن شکاف پس انداز ـ سرمایه گذاری، راه حلی است برای مقابله با 
شکاف منابع ارزی. در کشورهای درحال توسعه، منابع مالی خارجی 
شامل کمک های بالعوض کشورهای توسعه یافته، جریان مالی ناشی 
از منابع متعدد، نظیر بانک جهانی، بانک های منطقه ای، سرمایه گذاری 
و  مستقیم  سرمایه گذاری  است.  خارجی  مستقیم  و  غیرمستقیم 
غیرمستقیم خارجی بیشتر از راه بخش خصوصی و در قالب شرکت های 
چندملیتی اتفاق می افتد و از آن به منزلۀ جریان خصوصی سرمایه یاد 

می شود. فواید سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل موارد زیر است: 
جذب سرمایه، فناوری، دانش روز، باالبردن توانایی مدیریت، افزایش 
است  گفتنی  رقابت.  قدرت  افزایش  و  پرداخت ها  تراز  بهبود  اشتغال، 
ضعف مدیریت و سیاست های نادرست در زمینۀ جذب سرمایه گذاری 
داشته  همراه  به  نیز  را  منفی  پیامدهای  است  ممکن  خارجی  مستقیم 
انهدام  بلندمدت،  در  انحصاری  بازار  پیدایش ساختار  ازجمله  باشد؛ 
صنایع با مقیاس تولید کوچک و نیز تشدید بی کاری. با توجه به نقش 
جهانی شدن،  فرایند  گسترش  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  مهم 
سرمایه،  نوع  این  جذب  برای  اخیر  دهه های  طی  جهان  کشورهای 
جهانی  بازار  درواقع  کرده اند.  گسترده ای  تالش های  و  برنامه ریزی 
در  به ویژه  رقابت،  این  رقابتی شده است.  بسیار  این سرمایه ها  جذب 
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میان کشورهای درحال توسعه، با توجه به لزوم دستیابی سریع به توسعه 
و کمبود منابع مالی بیشتر شکل گرفته است. این گونه کشورها در پی 
برای جذب  انواع سرمایه اند و بدین منظور تمهیدات گوناگونی  جذب 
کشورهای  در   FDI جذب  روند  می گیرند.  درنظر  سرمایه ها  نوع  این 
جهان یکسان نبوده است؛ به گونه ای که کشورهای توسعه یافته به مراتب 
از FDI بیشتری بهره مند شده اند. در میان کشورهای درحال توسعه نیز 
 زیادی از 

ً
برخی کشورها، مانند چین، کره و هند توانسته اند سهم نسبتا

FDI جهانی را جذب کنند. شناسایی عوامل مؤثر در FDI در گسترۀ 
درحال  و  توسعه یافته  کشورهای  گروه  دو  هر  شامل  که  بین المللی، 
توسعه باشد، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهایی که تاکنون 
استفادۀ مناسبی  اقتصادی شان  برای رشد  ابزار مهم  این  از  نتوانسته اند 
جذب  در  مؤثر  عوامل  پیش بینی  به  مقاله،  این  در  است.  مفید  بکنند 
مصنوعی  عصبی  شبکۀ  راه  از  ایران  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
باز بودن  از درجۀ  متغیرهای مدل عبارت اند  )GMDH(1 می پردازیم. 
اقتصاد، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی، سرمایۀ انسانی، مخارج 
تحقیق و توسعه، فساد و ریسک سیاسی، زیرساخت ها و نقدینگی. به 

عبارت دیگر، در این مقاله به پرسش های زیر پاسخ داده می شود:

1. چه عواملی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثرند؟

2. مؤثرترین متغیر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟

3.  آیا پیش بینی با حداکثر ظرفیت قادر به تخمین است؟
در  را   FDI جذب  بر  مطرح شده  عوامل  همۀ  آثار  مقاله،  این  در 
با سایر  چهارچوبی بین المللی ارزیابی می کنیم. تفاوت این مطالعه 
مطالعات مشابه عبارت است از فراگیربودن تعداد متغیرها و همچنین 
از لحاظ نظری در جذب  متغیرهایی که  تمامی  اثر  رتبه بندی  آزمون 
و  نظری  مبانی  ارائۀ  از  پس  ادامه  در  تأثیرگذارند.  ایران  در   FDI
مطالعات تجربی در بخش های 2 و 3، مدل مدنظر در بخش 4 ارائه 

می شود. نتایج برآورد مدل نیز در بخش پایانی ارائه می شود.

1. سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( و روند آن

برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تعاریف گوناگونی ارائه شده 
است؛ ازجمله به نظر آنکتاد،2 سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت 
و  باشد  بلندمدت  مناسبات  متضمن  که  سرمایه گذاری ای  از  است 
منعکس کنندۀ کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم 
کشورها در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذار باشد )بهکیش، 
مستقیم  سرمایه گذاری  تعریف  در  نیز  موارد  برخی  در   .)1380
حضور  خارجی  سرمایه گذار  است  الزم  که  است  آمده  خارجی 
فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در سود 
 در دست 

ً
 کنترل و ادارۀ واحد تولیدی را نیز مستقیما

ً
و زیان، احتماال

1. Group Method of Data Handling

2. UNCTAD

اجرای  در   
ً
مستقیما به این ترتیب، سرمایه گذار خارجی  باشد.  داشته 

FDI به شکل جدی از اوایل  فعالیت های تولیدی نقش مؤثر دارد. 
توسعه  درحال  کشورهای  به ویژه  جهانی،  جامعۀ  توجه   1980 دهۀ 
 FDI جریان  خالص  اول،  نمودار  در  است.  کرده  جلب  خود  به  را 
به صورت   2014 تا  در سطح جهانی طی سال های 2000   FPI و 
دو  این  از  درصدی  دوم،  نمودار  در  و  است  شده  داده  نشان  مطلق 
می شود.  دیده  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  با  مقایسه  در  جریان 
 FPI و FDI همان گونه که در نمودار اول مالحظه می شود، جریان
به شکل   2008 سال  در  جهانی  اقتصاد  خالص  وضعیت  درنتیجۀ 
یافته  کاهش  به نحو محسوسی  و  است  گرفته  قرار  تحت تأثیر  جدی 
است. سپس با توجه به گذر از بحران اقتصاد جهانی، که نشئت گرفته 
از اقتصاد امریکا بوده است، وضعیت بهبود یافته است. این موضوع 

در سال های اخیر، به ویژه درمورد FPI مشهودتراست.
با توجه به گزارش اخیر بانک جهانی، در سال 2014 جریان ورود 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای توسعه یافته کاهش یافته 
است و در مقابل، برای کشورهای درحال توسعه این جریان افزایش 
یافته است. این درحالی است که درمورد کشورهای توسعه یافته روند 
FPI دیده می شود؛ برای مثال خالص سرمایه گذاری  متفاوتی برای 
مستقیم خارجی در آمریکا از حدود 295میلیارد دالر در سال 2013 
حال  است،  یافته  کاهش   2014 سال  در  دالر  93میلیارد  حدود  به 
85 میلیارد  از  FPI در امریکا  آنکه در همین دوره، خالص ورودی 
 2014 سال  در  دالر  170میلیارد  حدود  به   2013 سال  در  دالر 
 
ً
رسید. گفتنی است کاهش در خالص FDI در سال 2014، عمدتا

برای  سیاستی  اطمینان  فقدان  جهانی،  اقتصاد  شکنندگی  علت  به 
سرمایه گذاران و ریسک های ژئوپلیتیکی باال و کاهش سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در امریکا رخ داده است. نکتۀ حائز اهمیت دیگر 
اینکه واکنش FPI در مقایسه با FDI به وضعیت های رونق و رکود 
اقتصاد جهانی بسیار بیشتر است. علت عمدۀ آن هم واکنش سریع 

سرمایه گذاران به این موضوع است که امری منطقی است.
سرمایه گذاری  نسبت  بررسی شده  دورۀ  در  دوم،  نمودار  به  توجه  با 
برای  نسبت  این  با  مقایسه  در  جهانی   GDP به  خارجی  مستقیم 
از  نسبت  این  و  دارد  باالیی  درصد  پورتفوی  در  خارجی  سرمایه گذاری 
حدود 4 درصد در آغاز دوره به حدود 2 درصد در سال 2014 رسید. بعد 
از سال 2012، به علت رونق نسبی در اقتصاد امریکا، در روند نسبت 
بهبودی  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  برخالف  خارجی  پورتفوی 
حاصل شد و در سال 2014 این نسبت  ها به هم نزدیک تر شد. به عبارت 

دیگر، واکنش FPI به رونق نسبی امریکا بیشتر از FDI بوده است.
در  ایران   ،2015-2014 سال  در  آنکتاد  سالیانۀ  گزارش  براساس 
میان پنج کشوری است که در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بورس  در  سرمایه گذاری  جریان  شامل  سرمایه گذاری  جریان  )این 
است؛  داشته  را  تغییرات  بیشترین  آسیا  جنوب  منطقۀ  در  است(  نیز 
خارجی  مستقیم  جریان سرمایه گذاری  ورودی  خالص  که  به گونه ای 
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خروجی  و  کاهش  درصد   31 با   2015-2014 سال  در  ایران  برای 
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این سال با 315 درصد رشد 
مواجه شده است. تشدید تحریم های بین المللی با اثرگذاری بر بخش 
نفت و گاز و بخش تولیدی )به ویژه فوالد، اتومبیل سازی و دارویی( و 
ممنوعیت فروش نفت به اتحادیۀ اروپا و محدودیت در فروش آسیا از 
علل اصلی این خروج سرمایه در سال 2014-2015 بیان شده است.

2. مروری بر ادبیات سرمایه گذاری مستقیم خارجی

شرح  به  سپس  می کنیم،  مرور  را  نظری  ادبیات  بخش  این  در 
نظریه های  می پردازیم.   FDI زمینۀ  در  تجربی  کارهای  برخی 

بنگاه،  نظریۀ  ورنون،1  تولید  چرخۀ  نظریۀ  شامل   ،FDI معروف 
اینجا  در  که  است  دانینگ2  ترکیبی  نظریۀ  و  درونی کردن  نظریۀ 

به اختصار به آن ها اشاره می شود.
ورنون سرمایه گذاری خارجی را نتیجۀ چرخۀ تولید می داند. هر 
کاالیی نخست در کشور ابداع کننده به تولید اولیه می رسد، سپس 
بعد از عرضه در بازار داخلی، رفته رفته به کشورهای خارجی صادر 
کشورها،  برخی  در  صادرات  افزایش  با  زمان  مرور  به  و  می شود 
تولیدکننده  برای  آن  صادرات  با  مقایسه  در  محصول  این  تولید 
در  می شود.  کمتر  توزیع  هزینه های  زیرا  می شود؛  مقرون به صرفه 

1. Vernon

2. Duning

یان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خالص   نمودار1: روند خالص جر
یان ورودی سرمایه گذاری بر پورتفوی سهام جهان طی دورۀ 2014-2000 جر

)منبع: بانک جهانی، 2016(

نمودار2: روند درصد سرمایه گذاری خارجی کل جهان به تفکیک مستقیم پورتفوی در مقایسه با GDP جهانی)2014-2000(
)منبع: بانک جهانی، 2016(
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مکان  در  تولیدی  واحد  تأسیس  امکان  نوآور  کشور  مرحله،  این 
خارجی را بررسی می کند و درصورتی که شرایط مساعد باشد، به 
.)Vernon, 1960( سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقدام می شود
با توجه به نظریۀ چرخۀ تولید ورنون، این پرسش مطرح می شود 
که چرا شرکت های خارجی اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
می کنند، درحالی که قادرند مجوز استفاده از فناوری را به کشورهای 
است.  داده  پاسخ  بنگاه  نظریۀ  را  پرسش  این  بدهند.  خارجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها اجازه می دهد از امکاناتی 
نظیر دسترسی به فناوری، مهارت های مدیریتی، صرفه های ناشی از 

مقیاس و توانایی در بازاریابی استفاده کنند )هادی زنوز، 1379(.
در  ذکرشده  مزیت های  از  بنگاه ها  چرا  اینکه  درمورد  بنگاه  نظریۀ 
اقدام به صادرات نمی کنند توضیحی  کشور خودشان استفاده نکرده، 
درحکم  که چه کشوری  نمی کند  بیان  نظریه  این  نمی دهد. همچنین 
ِکیسون و همچنین  این رو،  از  پذیرفته می شود.  مقصد سرمایه گذاری 
برنتون و وینترز نظریۀ درونی کردن را مطرح کردند. براساس این نظریه، 
مبادالت  با  بازاری  مبادالت  جایگزین کردن  برای  بنگاه  تالش های  با 
بنگاهی جدید،  تشکیل  با  درحقیقت  می شود.  اقدام   FDI به  داخلی 
اطمینان  فقدان  و  چانه زنی  زمانی،  وقفۀ  نظیر  هزینه ها  از  برخی  در 
ترجیح  صادرات  به  را   FDI بنگاه،  بنابراین  می شود؛  صرفه جویی 
 .)Casson, 1979; Brenton and Winters, 1987( می دهد 
همچنین براساس تئوری دانینگ، برای اینکه بنگاه اقدام به FDI کند 

سه شرط باید تأمین شود:

1. بر دارایی های غیرمشهود مزیت داشته باشد )مزیت مالکیتی(1؛ 

2. استفاده از این مزیت ها باصرفه تر از فروش یا اعطای آن ها باشد 
)مزیت درونی سازی(؛

کشور  در  تولید  عوامل  از  ترکیبی  با  مزیت ها  این  از  استفاده   .3
میزبان برای بنگاه باصرفه تر باشد )مزیت مکانی(.

باید  FDI هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی  به  اقدام  برای 
باشد و هنگامی که شرکت خارجی اقدام به سرمایه گذاری می کند، مجموع 
این مزیت ها از مجموع هزینه های سرمایه گذاری در خارج )نظیر هزینه های 
 .)1383 شاهمرادی،  و  )داوودی  است  باالتر  اطالعات(  و  ارتباطات 
درحکم  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  ذکرشده،  نظریه های  تمامی  در 

جایگزینی برای صادرات و تجارت خارجی درنظر گرفته شده است.

2-1. پیشینۀ تحقیق دربارۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در  انسانی  سرمایۀ  و  فساد  تأثیر  درمورد  مقاله ای  نابامیتا 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه داده است. او بررسی کرده است 
از لحاظ جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم  آیا کشورهایی که  که 
انسانی  باوجود سطح سرمایۀ  دارند  پایین تری  خارجی سطح فساد 
برابر، با هم متفاوت اند. نابامیتا به این نتیجه رسید که اگر نمرۀ فساد 

1. Intangible Asset

 40 درصد کاهش می یابد. 
ً
کشورها زیاد باشد، تقاضای FDI تقریبا

اندازه گیری های  برای  به دست آمده  نتایج  نیز  انسانی  سرمایۀ  برای 
.)Nabamita, 2017( گوناگون به همین صورت پایدار است

لو و همکاران درمورد سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از 
تأثیر مقررات سرمایه گذاری در سازمان ملل متحد )سازمان تجارت جهانی( 
یافته است که  نتیجه دست  این  به  او درمجموع  داده است.  ارائه  مطالعه ای 
توسعۀ  و  تحقیق  هزینۀ  دستمزد،  بازبودن،  درجۀ  عملکرد  اقتصادی،  رشد 

.)Lu et al., 2017( را نشان می دهند FDI تصویری کامل تر و دقیق تر از
بایراکتار مطالعه ای درمورد ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در کشورهای درحال توسعه ارائه داده است. این مطالعه نشان می دهد 
کشورهایی که محیط کسب وکار بهتری دارند سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی بیشتری جذب خواهند کرد و این باعث حفظ سرمایه گذار 
خارجی و آسانی تبادالت اقتصادی در جذب سرمایه گذاری مستقیم 

.)Bayraktar, 2015( خارجی برای آن کشور خواهد شد
سی یاری و همکارش درمورد تأثیر رشد اقتصادی و ارزش افزوده 
مستقیم  سرمایه گذاری  با  سنجش  در  اقتصادی  آزادی  همچنین  و 
میان  می دهد  نشان  نتایج  است.  داده  ارائه  مطالعه ای  خارجی 
متغیرهای مطالعه شده رابطه ای طوالنی مدت دیده می شود. همچنین 
و  افزودۀ خدمات و صنعت  ارزش  شواهد نشان می دهد که اجزای 
میان  همچنین  دارد.  اقتصادی  آزادی  در  مثبتی  تأثیر  اقتصادی  رشد 
آزادی اقتصادی و FDI در مدل آثار تصادفی رابطۀ معنی دار و منفی 

.)Syari and Sari, 2018( دیده می شود
مستقیم  سرمایه گذاری  مدل های  تأثیر  درمورد  مقاله ای  رومن  دانیل 
مدل های  از  مطالعه  این  است.  داده  ارائه  اقتصادی  رشد  در  خارجی 
نتیجه  این  به  و  است  کرده  استفاده  داگالس  کاب  مدل  و  نئوکالسیکی 
و  مالی  سیاست های  با  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  که  است  رسیده 

.)Daniel Roman, 2012( زیرساخت ها رابطۀ مثبتی دارد
چانالی2 عوامل تعیین کنندۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی را طی 
1994 درمورد 31 کشور درحال توسعه با  دورۀ هشت سالۀ 1987 تا 
تحقیق  نتایج  است.  کرده  بررسی  تعدیل شده  جاذبۀ  مدل  از  استفاده 
نشان می دهد عوامل اندازۀ بازار، رشد تولید ناخالص داخلی، دستمزد 
اقتصاد  از مرکز  نسبی  فاصلۀ  با  )که  کارآمد بخش صنعت، دوردستی 
و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  ذخیرۀ  می شود(،  برآورد  جهانی 
شکل  به  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  میزان  در  اقتصاد  بازبودن 

.)Chunlai, 1997( معنی داری مؤثرند
بانگا نیز همچون چونالی برای دستیابی به اطالعاتی درمورد اینکه 
چگونه موافقت نامه های سرمایه گذاری و سیاست های دولت در جریان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، با استفاده از اطالعات 
یافته ها  است.  کرده  برآورد  مشابهی  معادلۀ  توسعه،  درحال  کشور  ده 
بیانگر آن است که اندازۀ بازار، هزینۀ نیروی کار، نسبت ثبت نام شدگان 

2. Chunlai
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جریان  در  مؤثر  عوامل  برق  مصرف  و  خارجی  بدهی  متوسطه،  دورۀ 
نشان  مطالعه  نتایج  همچنین  است.  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
تأثیر  با کشورهای توسعه یافته  می دهد موافقت نامه های سرمایه گذاری 
بر  اثر متفاوتی  نیز  معنی دار و مثبت دارد و موافقت نامه های منطقه ای 

.)Banga, 2009( سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند
آسیدو با استفاده از داد ه های مقطعی 71 کشور درحال توسعه تفاوت 
میان آفریقای مرکزی با دیگر کشورهای درحال توسعه در جذب سرمایۀ 
اقتصاد،  بازبودن  متغیر  مطالعه  این  در  می کند.  بررسی  را  خارجی 
و  جمعیت(  نفر  هزار  هر  برای  تلفن  خط های  )تعداد  زیرساخت ها 
بازگشت سرمایه درحکم عوامل مؤثر در سرمایه گذاری مستقیم  نرخ 

.)Asiedu, 2002( خارجی درنظر گرفته شده اند
اونیو نیز مطالعۀ مشابهی برای مقایسۀ منطقۀ خاورمیانه و شمال 
آفریقا با سایرکشورهای درحال توسعه از نظر جذب FDI ارائه داده 

 .)Onyeiwu, 2002( است
گلوبرمن به بررسی ارتباط میان ادغام های اقتصادی و FDI در شمال 
آمریکا و اروپا پرداخته است. بررسی های وی نشان می دهد هیچ قرابتی 
نمی شود؛  دیده  آمریکا  شمالی  مناطق  در   FDI و  تجاری  جریان  میان 
مستقیم خارجی  و سرمایه گذاری  تجارت  اروپا  اتحادیۀ  در  درحالی که 

.)Globerman, 2000( مکمل یکدیگر بوده اند
فراوزن و دیگران با استفاده از داده های 62 کشور طی دورۀ زمانی 
)طرف  مبدأ  شامل  مکانی،  عوامل  از  دسته  سه   2000 تا   1982
عرضه(، مقصد )طرف تقاضا( و ترکیبی در جذب FDI را شناسایی 

 .)Frawsen et al., 2004( کرده است
در ایران نیز درمورد عوامل مؤثر در FDI و همچنین اثر FDI بر 

رشد اقتصادی مطالعاتی شده است.
سرمایه گذاری  اثر  »بررسی  عنوان  با  مقاله ای  همکاران  و  عادلی 
مستقیم خارجی بر صادرات ایران« ارائه داده اند. نتایج حاکی از رابطۀ 
صادرات  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  میان  مثبت  کوتاه مدت 
غیرنفتی است؛ درحالی که ارتباط میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بلندمدت  در  است.  منفی  نفتی  و همچنین صادرات  و صادرات کل 
ارتباط میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین 
و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  ارتباط  و  منفی  غیرنفتی  صادرات 

صادرات نفتی مثبت است )مهدوی عادلی و همکاران، 1391(.
با عنوان »عوامل اقتصادی و اجتماعی  حیدری و افشاری مقاله ای 
کید بر شاخص های  مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأ
منطقۀ  در  می دهد  نشان  به دست آمده  نتایج  داده اند.  ارائه  حکمرانی« 
شاخص  و  سرمایه گذاری  بازدهی  بازار،  اندازۀ  1متغیرهای   MENA
مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  در  معنی داری  تأثیر  اقتصادی  آزادی 

اصطالحی  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  معنی  به   ،Middle East and North Africa .1
تولیدکنندۀ نفت، که در منطقۀ خاورمیانه و شمال  نامیدن کشورهای عمدۀ  برای  است که 
غربی  شمال  در  مراکش  کشور  از  منطقه  این  محدودۀ  می رود.  کار  به  دارند،  قرار  آفریقا 
می یابد.  امتداد  خاورمیانه،  منطقۀ  کشور  شرقی ترین  ایران،  تا  و  می شود  آغاز  آفریقا  قارۀ 
است. جهان  گازی  منابع  درصد   45 و  نفتی  منابع  درصد   60 صاحب  منطقه  این 

خارجی دارد )حیدری و افشاری، 1391(.
در  انسانی  سرمایۀ  »نقش  عنوان  با  مقاله ای  نگهداری  ابراهیم 
در  اقتصادی  رشد  بر  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  اثربخشی 
نتایج  است.  داده  ارائه  فارس«  خلیج  حوزۀ  کشورهای  مجموعه 
از  مستقیم خارجی  که سرمایه گذاری  است  آن  نشانۀدهندۀ  مطالعه 
اقتصادی  بر رشد  و معناداری  اثر مثبت  فیزیکی  افزایش سرمایۀ  راه 
این کشورها داشته است. اثر متقابل سرمایۀ انسانی و سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها منفی و از لحاظ آماری 

معنی دار است )نگهداری، 1393(.
نصیری نژاد و همکاران مقاله ای با عنوان »بررسی تأثیر مالیات بر جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو« دارند. این پژوهش 
شده  ارائه   )d8(  8 دی  عضو  کشورهای  تابلویی  داده های  از  استفاده  با 
در  مالیات  و  تورم  ارز،  نرخ  متغیرهای  که  است  داده  نشان  نتایج  است. 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی دارند و متغیرهای درجۀ 
باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی در جذب 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند )نصیری نژاد و همکاران، 1393(.
جذب  در  زیرساخت ها  تأثیر  بررسی  به  نیز  دهمرده  و  قادری 
می دهد  نشان  نتایج  پرداخته اند.  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
که زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بیشترین تأثیر را در جذب 
کشورهای  در  اقتصادی  رشد  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
منتخب شرق آسیا در سنجش با کشورهای غرب آسیا داشته است 

)قادری و دهمرده، 1392(.
و  تجاری  آزادسازی  »تأثیر  بررسی  به  همکاران  و  قندهاری 
وضعیت فضای کسب وکار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین 
یافته های  است.  پرداخته  غربی«  جنوب  آسیای  منطقۀ  کشورهای 
 در سرمایه گذاری 

ً
پژوهش نشان می دهد آزادسازی تجاری مستقیما

خارجی تأثیر می گذارد )قندهاری و همکاران، 1394(. 
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  تأثیر  بررسی  عالوه بر  نورانی 
موجودی  ارز،  نرخ  دستمزد،  مانند  عواملی  و  ایران  اقتصاد  در 
آثار  همچنین  و  ایران  در  تورم  نرخ  و  قبل  دورۀ  سرمایه گذاری 
ایران،  اقتصاد  کالن  متغیرهای  بر  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 

تابع عرضه را نیز برای آن استخراج کرد )نورانی، 1374(.
کشورهای  صادرات  در  نوآوری  تأثیر  بررسی  به  ثمری  و  شاه آبادی 
یافته های  براساس  پرداخته اند.  توسعه یافته  و  توسعه  درحال  منتخب 
برآورد معادلۀ عمومی در کشورهای درحال توسعه، ضرایب متغیرهای 
و  معنادار  و  مثبت  داخلی،  ناخالص  تولید  و  نوآوری  شاخص جهانی 
سرمایه گذاری  ورودی  جریان  انباشت  و  حکمرانی  شاخص  ضرایب 
کشورهای  در  درحالی که  است؛  بی معنی  و  مثبت  خارجی،  مستقیم 
ورودی سرمایه گذاری  انباشت جریان  متغیرهای  توسعه یافته، ضرایب 
و  داخلی  ناخالص  تولید  نوآوری،  جهانی  شاخص  خارجی،  مستقیم 
شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است )شاه آبادی و ثمری، 1395(.
جمالی و همکاران به شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کنندۀ 
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پرداختند.  ایران  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  سرریزهای 
جامعۀ آماری این تحقیق را استادان دانشگاه ها و همچنین مدیران، 
کارشناسان و خبرگان سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران  تشکیل 
درحکم  نفر   143 تعداد  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  و  می دهند 
نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده از راه تحلیل عاملی 
اکتشافی تجزیه و تحلیل شده است و درنهایت شاخص ها به ترتیب 
FDI؛  نقش های   .2 فناوری؛   .1 شدند:  طبقه بندی  گروه  هفت  در 
6. ملیت؛ 7.  5. زیرساخت ها؛  مالی؛  تأمین   .4 منطقه ای؛  اثر   .3

فرهنگ )جمالی و همکاران، 1394(.

GMDH 3. شبکه های عصبی مصنوعی از نوع

مقابل  در  رقیبی  درحکم  عصبی  شبکه های  به  اخیر  سال های  در 
به سرعت  که  به گونه ای  است؛  شده  توجه  اقتصادسنجی  سنتی  روش های 
به منزلۀ  را  مشاهدات  مصنوعی  عصبی  شبکه های  گسترش اند.  درحال 
ورودی دریافت می کنند و با استفاده از آن به قضاوت می پردازند و پس از 
 در پیش بینی سری های زمانی به کار گرفته 

ً
آموزش به شکل عملیاتی و عمدتا

 از چند الیه تشکیل شده اند. 
ً
می شوند. شبکه های عصبی مصنوعی معموال

در هر الیه تعدادی عناصر پردازشگر با عنوان نرون وجود دارد. هریک از 
خارجی  محرک های  یا  کلی  اطالعات  حاوی  که  را  سیگنال هایی  نرون ها 
پردازش  را  آن ها  می کند،  دریافت  ورودی  درحکم  نرون هاست  دیگر  از 
می کند و سیگنال خروجی را تحویل می دهد. درواقع نرون ها در شبکه های 
عصبی با استفاده از توابع فعال سازی، وظیفۀ پردازش اطالعات را برعهده 
دارند. اطالعات پس از پردازش به منزلۀ سیگنال خروجی به سایر نرون ها 
انتقال می یابد. تعداد نرون ها و الیه های مخفی و قرارگرفتن این نرون ها در 
الیه های گوناگون و نحوۀ اتصال نرون ها به یکدیگر در هر الیه، معماری 
شبکۀ عصبی را تعیین می کند. شبکۀ عصبی در ساده ترین حالت، که شامل 
فقط دو الیۀ ورودی و خروجی است، به شکل                         تعریف 
x1,  x2 بردارهای nXl هستند که 

,
  
x

می شود. خروجی y و ورودی های  3
اطالعات  حرکت  علت  به  مدنظر  مدل  است.  مشاهدات  تعداد   n آن  در 
از ورودی ها به خروجی ها، به شبکۀ عصبی مصنوعی پیش خور1 معروف 
با  خروجی ها  با  ارتباطشان  و  ورودی ها  از  هریک  اهمیت سنجی  است. 
وزن آن ها )a( مشخص می شود. ارزش نرون خروجی به شکل رابطۀ زیر 

به دست می آید:
که  فعال ساز،  یا  تبدیل  تابع  از  استفاده  با  خروجی  نرون های 
فعال ساز  تابع  می شوند.  پردازش  می شود،  داده  نشان   f)X( با 
ممکن است خطی یا غیرخطی باشد. انتخاب نوع تابع فعال ساز 
در  می کند.  بررسی  عصبی  شبکۀ  که  دارد  بستگی  مسئله ای  به 

1. Feed Forward Artificial Neural Network

خطی  فعال ساز  تابع  پیش خور  عصبی  شبکۀ  شکل،  ساده ترین 
خطی،  فعال ساز  تابع  و   1 رابطۀ  از  به دست آمده  ارزش  است. 
خروجی نهایی شبکه را برای مشاهدۀ t به ما نشان می دهد که در 

شکل 1 و به شکل رابطۀ 2 نشان داده شده است.

خطی،  فعال ساز  تابع  و  الیه  دو  با  پیش خور  عصبی  شبکۀ  هر 
ورودی  نرون های  است.  چندمتغیره  خطی  رگرسیون  مدل  مشابه 
متغیر  برآورد  همان  خروجی  نرون  و  مستقل اند  متغیر های  همان 
وابسته است. وزن های گوناگون شبکه نیز مشابه پارامترهای مدل 
رگرسیون است. در مثال باال، تابع فعال ساز به شکل خطی فرض 
نتیجۀ مطلوب و عملکرد  به  برای رسیدن  اما درواقع  شده است، 
تابع  رایج ترین  استفاده کرد.  فعال ساز غیرخطی  تابع  از  باید  بهتر 
توزیع لجستیک است.  تابع  فعال ساز غیرخطی در شبکۀ عصبی 
 از 

ً
در شبکۀ عصبی برای توضیح پیچیدگی های رفتار متغیر معموال

یک الیۀ پنهان یا بیشتر استفاده می کنند؛ درواقع شبکه های عصبی 
با دو الیۀ  با شبکۀ عصبی  پنهان عملکرد بهتری در سنش  با الیۀ 
ورودی و خروجی دارند. در شکل 2 شبکۀ عصبی با دو الیۀ پنهان 

نمایش داده شده است.
الیۀ پنهان نیز مانند الیۀ خروجی، شامل مجموع وزنی از متغیرهای 
تابع لجستیک  بیشتر مواقع  فعال ساز، که در  تابع  با  ورودی است که 
از مراحل مدل سازی در شبکۀ عصبی  است، پردازش می شود. یکی 
درواقع  و  شبکه  وزن های  تعیین  معنی  به  که  است  آموزش  مصنوعی 
معادل تخمین ضرایب در رگرسیون های سنتی است. آموزش و تعیین 
وزن های شبکه باید براساس هدف الگو اتفاق بیفتد. هدف الگو کاهش 
خطای پیش بینی در سنجش با خروجی های الگوست. در آموزش، هر 

شکل1: مدل شبکۀ عصبی سادۀ پیش خور

شکل2: شبکۀ عصبی با دو الیۀ پنهان
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دو متغیر ورودی )x( و ارزش متغیر هدف )y( به شبکه داده می شود 
و هدف کاهش خطای اختالف بین خروجی شبکه ))f)x( و ارزش 
متغیر هدف )y( است. در هر بار تکرار پردازش اطالعات، وزن های 
شبکه تعدیل می شود؛ به گونه ای که خطای پیش بینی کاهش می یابد. 
به همین  ارزیابی کرد.  را  پیش بینی  باید قدرت  آموزش مدل،  از  پس 
به  که  را،  اول  تقسیم می کنند؛ بخش  دو قسمت  به  را  داده ها  منظور، 
مجموعۀ آموزش معروف است، برای آموزش شبکه و بخش دوم را، 
پیش بینی  قدرت  بررسی  برای  است،  معروف  آزمون  مجموعۀ  به  که 
مدل به کار می گیرند. با استفاده از معیار میانگین مربع خطا1 و ریشۀ 
پیش بینی3 می توان عملکرد هر  میانگین مربع خطا2 و درصد خطای 

مدل را در پیش بینی ارزیابی کرد.
شبکه های عصبی در مقایسه با روش های سنتی اقتصادسنجی مزایای 
محدودیت هایی  عصبی  شبکه های  موارد  برخی  در  اما  دارند،  فراوانی 
دارند؛ از قبیل نیاز به داده های ورودی زیاد برای آموزش شبکه و فقدان ارائۀ 
اطالعات کافی درمورد روابط بین متغیرهای ورودی و خروجی. ضعف 
مدل  ارائۀ  و  پیش بینی  در  الگوریتم های شبکۀ عصبی  و  آماری  مدل های 
مطلوب منجربه ابداع روش سازمان دهی گروهی داده ها )GMDH( شد 
که روشی برای آموزش آماری شبکه است. در طراحی شبکه های عصبی 
GMDH، هدف جلوگیری از رشد و واگرایی شبکه و نیز مرتبط کردن شکل 
ساختار شبکه به یک یا چند پارامتر عددی است؛ به گونه ای که با تغییر این 
پارامترها ساختار شبکه نیز تغییر کند. الگوریتم GMDH را ایواخنکو به 
 .)Ivakhnenko, 1966( ابداع کرد با مراتب باال  شکل جمله ای بسیط 
این روش برای به دست آوردن روابط میان متغیرهای ورودی و خروجی با 
مسئلۀ مهم در تحلیل های رگرسیونی، پیش داوری درمورد ساختار مدل و 
متغیرهای مرتبط است. اما در الگوریتم GMDH، مدل فقط بر پایۀ داده ها 
طراحی می شود و محقق هیچ گونه پیش زمینۀ نظری دربارۀ نحوۀ عملکرد 
داده ها ندارد. الگوریتم GMDH ایواخنکو مدلی خودتنظیم کننده می سازد 
از  الگوریتم عبارت است  که امکان پیش بینی و تشخیص را دارد. مبنای 
فرایندی برای ساختن یک چندجمله ای با مراتب باال که به شکل رابطۀ 3 

نشان داده شده است:

در  است.   ai مجهول  ضرایب  به دست آوردن  الگوریتم  این  هدف 
متغیر  و   x1, x2, x3, ...., xm شامل  ورودی  متغیرهای   ،3 شکل 
از  هریک  و  است  ورودی  متغیرهای  تعداد   m است.   y خروجی 
تعداد   nt و  است  )مشاهده(   n شامل  شبکه،  به  ورودی  متغیرهای 

مشاهدات در مجموعۀ آموزش است.
اول،  مرحلۀ  در  است.  گوناگونی  الیه های  شامل  الگوریتم 
وقتی داده های ورودی به شبکۀ GMDH داده می شود، ترکیبی از 
داده های اولیه تولید می شود )Zi( و به الیۀ اول فرستاده می شود. 
ورودی های این الیه به شکل ترکیبی از داده ها طبقه بندی می شود 
و به منزلۀ ورودی به الیۀ بعدی فرستاده می شود. این روند تا زمانی 
ادامه دارد که نتایج الیۀ )n+1( بهتر از الیۀ )n( باشد. زمانی که 
به دست آمده  نتایج  که  برسد  نتیجه  این  به  هم گرایی  آزمون  راه  از 
می شود.  متوقف  روند  نیست،   )n( الیۀ  از  بهتر   )n+1( الیۀ  از 
متغیرهای Z از برآورد ترکیب          حداقل مربعات چنددرجه ای 
از  به دست آمده   Z عددی  مقدار  سپس  می آید.  به دست   7 رابطۀ 
 )Xi( ترکیب زوج های مرتب را جایگزین متغیرهای ورودی اولیه
می کنیم؛ بنابراین متغیرها                     را به منزلۀ متغیرهای جدید 

درنظر می گیریم:

در مرحلۀ دوم، در هر الیه غربال سازی اجرا می شود. در این مرحله 
باید Z  هایی را که بهترین برآورد کننده اند انتخاب شوند و باقی Z ها را 
حذف شوند. برای یافتن بهترین برآوردگر Zi، از معیار حداقل مربع 

خطای dj استفاده می کنیم. dj به شکل رابطۀ 4 به دست می آید.

)4(
 dj خطاهای  مربع  حداقل  افزایش  براساس  را   Z ستون های 
ازپیش  مقدار  از   dj آن ها  در  که  را  ستون هایی  و  می کنیم  مرتب 
تعیین شدۀ M کوچک تر باشد نگه می داریم و جایگزین ستون های 
X می کنیم. تعداد ستون های متغیر جدید ممکن است کوچک تر 
در  باشد.  بوده(  تا   m اصل  در  )که  قبلی  متغیرهای  از  بزرگ تر  یا 
 
 
dj کوچک ترین  می شود.  گرفته  هم گرایی  آزمون  سوم  مرحلۀ 
مقدار  اگر  الیه،  هر  در  می نامیم.   DMIN را  به دست آمده  های 
مراحل  به  دوباره  باشد،  قبلی  از الیۀ  کمتر  به دست آمده   DMIN
 DMIN ۱ و ۲ برمی گردیم و آن را تکرار می کنیم، اما اگر مقدار
به دست آمده در الیۀ جدید بزرگ تر از DMIN قبلی باشد، فرایند را 

1. Mean Square Error

2. Root Mean Square Error:

3. Error Percentage:

GMDH یتم شکل3: متغیرهای ورودی الگور



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ ۷، شمارۀ 3، پاییز 139۶ 68

 در 
ً
متوقف می کنیم و از نتایج به دست آمده استفاده می کنیم؛ مثال

شکل 4 پس از پنج مرتبه تکرار، فرایند متوقف می شود.
برای   GMDH شبکۀ  طراحی  در  مهم  مسائل  از  یکی 
و خروجی،  متغیرهای ورودی  میان  رابطۀ مطلوب  به دست آوردن 
تعیین مقدار الیه ها و نرون های هر الیه و ارتباط میان نرون هاست.

4. طراحی مدل و برآورد آن

از  استفاده  با  جهان  کشورهای  در   FDI روند  توضیح  برای 
باز بودن،  درجۀ  متغیرهای  از  آسیدو،  و  چانالی  مدل  ترکیب 
بازگشت  نقدینگی، فساد و ریسک سیاسی، نرخ  اقتصادی،  رشد 
سرمایه، سرمایۀ انسانی و مخارج تحقیق و توسعه و زیرساخت ها 
متغیرها جزو مزیت های سه گانه اند  این  استفاده می کنیم؛ چراکه 
سرمایه گذاری  درگیر  زمانی  کشورها   ،)1997( دانینگ  به زعم  و 
را  مذکور  مزیت های  متغیرها  این  که  می شوند  خارجی  مستقیم 
پوشش دهند. همچنین وجود برخی متغیرهای جدید در کنار هم 
و زمان مطالعه شده، ازجمله بحث های جدید این مدل است.در 

جدول 1 این متغیرها نشان داده شده است:
همچنین  و  تحلیل ها  برای  الزم  متغیرهای  و  شاخص ها  آمار 

برآورد الگو از بانک اطالعات WDI و مؤسسۀ بین المللی شفافیت1 
گرفته شده است. مجموعۀ داده ها برای کشور ایران طی دورۀ 1980 
 2005 پایۀ  سال  و  دالر  برحسب  متغیرها  تمامی  است.   2015 تا 
 Neuro Solution و matlab میالدی تعریف شده اند و با نرم افزار

به تخیمن مدل پرداخته شده است.

4-1. تفسیر متغیرهای الگو

2)DOO( 4-1-1. درجۀ باز بودن اقتصاد
خدمات  و  کاال  واردات  و  صادرات  مجموع  با  شاخص  این 
درحکم سهمی ازGDP ، )100*                    ( اندازه گیری می شود. 
بازبودن اقتصاد از دو بعد بررسی می شود: FDI )1 با جهت گیری 

بازار؛ FDI )2 با جهت گیری صادراتی.
در  سرمایه گذاری  تجهیز  بازار،  جهت گیری  با   FDI هدف 
بازار محلی است.  به  کشوری معین برای عرضۀ کاال و خدمات 
از سوی دیگر، هدف از FDI با جهت گیری صادرات، به کارگیری 
به گونه ای که  است؛  میزبان  کشورهای  در  مشخص  و  ویژه  منابع 
متعاقب آن، محصول تولیدشده را به کشور عرضه کننده یا کشور 

ثالث صادر می کنند. 

3)CORRUPTION( 4-1-2. فساد و ریسک سیاسی

این شاخص تقریبی از هزینۀ مبادالت ناشی از فساد و ریسک 
ادارات  رشوه خواری  از  ترکیبی  از  استفاده  با  که  است  سیاسی 
بودجۀ  در  اختالس  عمومی،  خریدهای  بازپرداخت های  دولتی، 
فساد  با  مبارزه  تالش های  و  حکومت  در  تغییر  احتمال  عمومی، 
محاسبه می شود. این شاخص هر دو امور اجرایی و سیاسی در امر 
فساد را دربر دارد و بین 1 )بیشترین فساد و ریسک سیاسی( تا 10 

)کمترین فساد و ریسک سیاسی( رتبه بندی شده است.

 4)ROCR( 4-1-3. نرخ بازگشت سرمایه
سرمایه گذاری در هر پروژه به بازده سرمایه در آن بستگی دارد. تئوری 
پورتفوی تأیید می کند که سرمایه در اقتصادی با خطرهای کم و نرخ های 
درحکم  سرانه   GDP معکوس  از  می توان  می یابد.  جریان  بازده  باالی 
بازدهی  نرخ  اینکه  به  توجه  با  کرد.  استفاده  آن  محاسبۀ  برای  تقریبی 
سرمایه نسبت معکوسی با سطح سرمایه دارد )هرچه سرمایه کمتر باشد، 
بازدهی آن بیشتر خواهد بود(، بنابراین انتظار می رود که نسبت بازدهی 
سرمایه در کشورهای با سرمایۀ پایین باالتر باشد. از طرفی کشورهای با 

.)Asiedu, 2002( کمتری نیز دارند GDP سطح سرمایۀ پایین

1. Transparency International Institute

2. Degree of Openness

3. Corruption

4. Rate of Capital Return

شکل4: فرایند آزمون هم گرایی پس از پنج مرتبه تکرار

عالمت اختصاریعنوانردیف
DOOدرجۀ باز بودن اقتصاد1

CORRUPTIONفساد و ریسک سیاسی2

ROCRنرخ بازگشت سرمایه3

BROADMONEYنقدینگی4

Gرشد اقتصادی5

GPIسرمایۀ انسانی6

 هزینۀ مخارج7
 تحقیق و توسعه

R&E

INSTRUCTIONزیرساخت ها8

 جدول 1: متغیرهای مؤثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در الگویی بنیادین



69 عملکرد شبکۀ عصبی GMDH در پیش بینی عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری 

)Broad Money( 4-1-4. نقدینگی
و  مردم  دست  در  مسکوک  و  اسکناس  مجموع  شاخص  این 
ناخالص  تولید  با  مقایسه  در  را  غیردیداری  و  دیداری  سپرده های 
داخلی اندازه گیری می کند. نقدینگی از دو راه در جذب FDI مؤثر 
است: 1. اثر مثبت نقدینگی در سطح تولید در کوتاه مدت است که 
به علت افزایش فعالیت های اقتصادی موجب جذب FDI می شود؛ 
2. اثر تورمی نقدینگی، به ویژه در بلندمدت است که ممکن است 

.)Schneider, 1985(داشته باشد FDI اثر منفی بر جذب

 1)G( 4-1-5. رشد اقتصادی
منطق  دارد.  ملی داللت  درآمد سرانۀ  یا  تولید  افزایش  بر  اقتصادی  رشد 
استفاده از این متغیر این است که افزایش رشد اقتصادی، محیط مناسبی برای 

.)Jaspersen, 2000( جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود

2)GPI( 4-1-6. سرمایۀ انسانی
در  ثبت نام شوندگان  نسبت  راه  از  انسانی  سرمایۀ  مطالعه  این  در 
سطوح  در  ثبت نام شوندگان  کل  به  )دانشگاهی(  عالی  تحصیالت 
آموزشی گوناگون اندازه گیری شده است. منطق استفاده از این متغیر این 
است که جمعیت آموزش دیده توانایی باالیی برای انجام دادن کارهای 

بسیار پیچیده دارد و به راحتی خود را با وظایف جدید وفق می دهد.  

3)R&D( 4-1-7. مخارج تحقیق و توسعه
و  تحقیق  توسعه،  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  تعریف  بنابر 
سیستماتیک  به طور  که  می شود  گفته  خالقانه ای  »کار  به  توسعه 
انجام می شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع 

کاربردهای تازه به کار ببرد« )مشیری، 1391(.

 4)INFRAC( 4-1-8. زیرساخت ها
برای  مناسب  اقتصادی  محیط  پرورش  در  کشور  هر  زیربنای 
اقتصادهایی  خارجی  سرمایه گذاران  دارد.  اساسی  اهمیت   FDI
جاده ها،  از  توسعه یافته ای  شبکۀ  شامل  که  می دهند  ترجیح  را 
فرودگاه ها، عرضۀ آب، عرضۀ بدون وقفۀ انرژی، تلفن و اینترنت 
باشد. در این مطالعه، از میزان دسترسی تلفن به ازای هر 100 نفر 

به منزلۀ تقریبی برای زیرساخت ها استفاده شده است.

GMDH 4-2. پیاده سازی الگوی شبکۀ عصبی
 15 و  آموزش  مرحلۀ  برای  داده ها  درصد   85 پژوهش  این  در 

درصد برای مرحلۀ آزمون به کار گرفته شدند.
حداقل  با  آزمون  و  آموزش  مرحلۀ  که  می دهند  نشان  نتایج 
معیار میانگین مربع خطا و ریشۀ میانگین مربع خطا تخمین زده 
شده اند و همچنین ضریب تعیین باالی مدل نیز گواه این است که 

1. Growth
2. Gender Parity Index

میانگین مربعات خطا

)MSE(

یشۀ میانگین مربعات خطا ر

)RMSE(

)R( یب تشخیص ضر
درصد داده ها

e0/000755440/099804%85-75.707 مرحلۀ آموزش
e0/000882950/99972%15-77.796 مرحلۀ آزمون

جدول2: نتایج تخمین مرحلۀ آموزش و آزمون

FDI در پیش بینی عوامل اثرگذار بر GMDH شکل5: تخمین مدل شبکۀ عصبی

3. Research and Development
4. Infrastructure
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ستانده ها به خوبی تخمین زده شده اند.
درنهایت به تخمین مدل نهایی و روابط اثرگذار متغیرهای مدل 
بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهیم پرداخت که در شکل 

5 مشخص است.
مدل  کارایی  نشان دهندۀ   GMDH عصبی  شبکۀ  مدل  تخمین 
است؛ چراکه با حداقل معیارهای میانگین مربع خطا و ریشۀ میانگین 
اثرگذار  عوامل  پیش بینی  بهینه،  الگوی  گواه  و  مواجهیم  خطا  مربع 
تشخیص  ضریب  به  توجه  با   3 نمودار  همچنین  است.   FDI بر 
زده  تخمین  به خوبی  مدل  ستاندۀ  می دهد  نشان   )R( به دست آمده 

 کاملی از آن دارند.
ً
شده است و داده ها پوشانندگی تقریبا

متغیر  و  هدف  متغیر  استانداردسازی  و  ارتعاشات  دامنۀ  به  توجه  با 
برازش شده )نمودار 4(، درخواهیم یافت با حداقل خطا، مدل تخمین  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 می دهد در ایران کدام متغیرها باالترین اثر را خواهند داشت 

که در جدول 3 نمایش داده شده است:
نتایج حاصل از تخمین به این شرح  خالصه می شود:

اثر درجۀ بازبودن تأثیرگذارترین متغیر در جذب سرمایۀ مستقیم 
جذب  باعث  اقتصاد  بازبودن  کِم  درجۀ  است.  مؤثر  خارجِی 
سرمایه گذاری خارجی با جهت بازاری خواهد شد؛ زیرا شرکت ها 
می خواهند از تعرفه ها و هزینه های انتقال اجتناب کنند و با استفاده 
از منابع تولید ارزان کشوِر مقصد به منظور صادرات سرمایه گذاری  
تعرفه ها  که  می افتد  اتفاق  صورتی  در  سرمایه گذاری  این  و  کنند 
کاهش یابند. اثر متغیر فساد و ریسک سیاسی دومین رتبۀ اثرگذاری 
عامل  سومین  دارد.  را  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  بر 
تأثیرگذار، مخارج تحقیق و توسعه است. مخارج R&D داخلی 
در برخی موارد به معنی صرف هزینه برای فعالیت هایی است که 
فناوری وارداتی را با شرایط داخلی کشور میزبان سازگار می کند. 
درواقع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تسهیل در جذب 
می گیرد  قرار  تأثیر  تحت  مثبت  شکل  به  وارداتی،  فناوری های 
متغیر   .)Mancusi, 2004; Dulleck and Foster, 2008(
بعدی نقدینگی است؛ زیرا نقدینگی، که خود به علت آزادسازی 
بازار و رفع محدودیت های سرمایه گذاری تولید می شود، منجربه 
)وفایی،  می شود  بیشتر  سرمایه گذاری  و  سرمایه  بازار  رشد 
1378(. از نظر لوین، افزایش میزان نقدینگی یکی از عوامل مؤثر 
در رشد بازار است. رشد اقتصادی از راه قیمت ها و نقدینگی بر 
بازار اثر می گذارد که باعث ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار و 
افزایش مشارکت در سرمایه گذاری و افزایش عمق بازار و درنهایت 
 Levine and( منجربه توسعۀ بازار و جذب سرمایۀ بیشتر می شود
نیز متغیر دیگری است  بازگشت سرمایه  Zervos, 1998(. نرخ 
تصمیم  زیرا  است؛  مؤثر  خارجی  مستقیم  سرمایۀ  جذب  در  که 
اقتصاد  آن  در  سرمایه  بازده  و  ریسک  مقدار  به  سرمایه گذاری  به 
بستگی دارد. متغیر دیگر رشد اقتصادی است؛ زیرا توسعۀ بالفعل 
 با نرخ رشد اقتصادی مشخص می شود. براساس 

ً
اقتصادی معموال

با رشد اقتصادی باال  یا  مطالعات پاتریک، جامعه ای توسعه یافته 
باور  به  است.  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  نیازمند 

GMDH یب تشخیص مدل نمودار3: تخمین ضر

نمودار3: پیش بینی دامنۀ ارتعاشات متغیر هدف و متغیر برازش شده  طی زمان
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اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خود می کوشد راه های 
و  موانع  و  شناسایی  را  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب 
سرمایه گذاری  تعیین کنندۀ  عوامل  کند.  برطرف  را  آن  مشکالت 
اقتصادی  عوامل  کل  به  آنها  جذب  و  متعددند  خارجی  مستقیم 
سیاسی،  اقتصادی،  ساختارهای  و  سیستم  کل  به  درمجموع  و 
عوامل  بررسی  به  مقاله  این  است.  وابسته  فرهنگی  و  اجتماعی 
مؤثر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی دورۀ 
شبکۀ  چارچوب  در  مذکور  تحلیل  می پردازد.   2015 تا   1980

عصبی و الگوریتم ژنتیک انجام داده شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده از مدل، اثرگذاری هشت عامل 
شناسایی  اولویت  ترتیب  به  ایران  کشور  در   FDI جذب  بر 
درحکم  مطالعه  این  در  که  متغیری  هشت  درمجموع  می شود. 
هریک  شده اند  مشخص   FDI جذب  در  مؤثر  اصلی  عوامل 
به نحوی به سیاست گذاری های دولت مربوط می شوند. دولت در 
تأمین شرایط مناسب برای فضای کسب وکار و افزایش کارآیی و 
درنتیجه افزایش نرخ بازگشت سرمایه بسیار مؤثر است. ثبات و 
پایداری اقتصادی و سیاسی و نقدینگی مالیم در کوتاه مدت نیز 
 خواهد توانست با افزایش نرخ بازگشت خالص سرمایه 

ً
احتماال

موجب تشویق بیشتر سرمایه گذاری خارجی شود. افزون بر این، 
سیاست های تشویقی دولت در خلق و گسترش زیرساخت های 
نیروی انسانی تحصیل کرده نیز در جذب FDI تأثیر مثبتی دارد. 
با دنیای خارج  درنهایت، سیاست های دولت برای تعامل بیشتر 
و افزایش درجۀ بازبودن اقتصاد به شکل عامل مؤثر دیگری برای 

افزایش جذبFDI  عمل می کند.
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با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رفع شکاف 
پس انداز ـ سرمایه گذاری، انتقال فناوری، دانش فنی و تکنیک های 
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0/0113مخارج تحقیق و توسعه7
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