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The Effects of Legal System and Deregulation 
on FDI

Abstract        This study examines the effects of legal structure and 
deregulation on foreign direct investment (FDI). To do so, two categories 
of legal and economic variables have been examined. The data for the 
legal variables are extracted from the reports of Economic Freedom of the 
World, while the economic variables are collected from the database of  
the World Bank; also the panel covers the period 2000- 2014 for 89  
countries. Economic variables in our empirical model include “net foreign 
direct investment per capita”, “GDP per capita”, “economic openness”, 
“trade balance per capita”, “growth rate of real GDP”, and “real exchange  
rate”; and the legal variables consist of "legal structure and respect to  
property rights", "domestic deregulation", and "freedom to trade internationally". 
Our results indicate a direct, increasing, and augmentative effect from 
"independent legal structure and respect for property rights" on the ratio 
of foreign direct investment to gross domestic product.

Keywords:  FDI, Legal System, Property Rights, Deregulation, Free 
Trade.
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بررسی اثر ساختار حقوقی و مقررات زد ایی بر 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
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اجتماعی،  و  اقتصاد ی  سیستم های  مهند سی  کارشناسی ارشد  
موسسه عالی آموزش و پژوهش مد یریت و برنامه ریزی، تهران.
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چکيده: با وجود  پژوهش های فراوان د ر بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر 
متغیرهای حقوقی کم تر مورد  سنجش قرار می گیرد . د ر این راستا، این پژوهش به بررسی اثر 
نوع ساختار حقوقی و سیاست  های مقررات زد ایی کشورها بر ورود  سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
می پرد ازد . بد ین منظور د ر یک تحلیل د اد ه تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 
کشور، عالوه بر متغیرهای اقتصاد ی که د ر سایر پژوهش ها مورد  استفاد ه قرار می گیرند ، تاثیر انواع 
متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند . نتایج اثر مستقیم، فزایند ه، و تقویت کنند ۀ ساختار مستقل 
حقوقی و احترام به حقوق مالكیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  

ناخالص د اخلی تایید  مي کند .

مالكیت،  حقوق  حقوقی،  ساختار  خارجی،  مستقیم  کليدواژهها:سرمایه گذاری 
مقررات زد ایی، آزاد ی تجارت بین المللی.

.O16, P33, P47 :JELطبقهبندي
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مقدمه

کمبود   و  اقتصاد ی  رشد   بر  آن  تاثیر  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  باالی  اهمیت  وجود   با 
سرمایه گذاری د ر کشورها، پژوهش جامع تجربی/ نظری د ر مورد  انواع موانع حقوقی که موجب جلوگیری 
از ورود  سرمایه های خارجی به کشورها می شود ، کم تر یافت می شود . این موضوع از آن جهت اهمیت 
د ارد  که د ر صورت برطرف نشد ن موانع حقوقي سرمایه گذاری خارجی، فرصت برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و رشد  پاید ار اقتصاد ی و تامین مالی بنگا ه ها از د ست می رود . پرسش پژوهش این است که انواع 
موانع حقوقی تا چه حد  مانعی برای رشد  سرمایه گذاری خارجی د ر کشورها محسوب می شوند . د سترسی 
به بازارهای جهانی د ر حال حاضر برای هر کشوری امری ضروری و حیاتی است، زیرا به د لیل کمبود  
منابع و مزیت نسبی کشورها، هیچ کشوری نمی تواند  به تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای خود  باشد . یكی 
از را  ه های د ستیابی به بازارهای بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که با وجود  فرصت های 

سرمایه گذاری بی شمار، سهم ایران د ر این خصوص بسیار ناچیز است. 

مبانینظریپژوهش

کشورهای  د ر  د اخلی  ناخالص  تولید   به  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  نسبت   ،)1( نمود ار  د ر 
منتخب گزارش می شود . روشن است که جذب سرمایه گذاری خارجی ایران د ر مقایسه با کشورهای 
د یگر بسیار کم تر است. به نظر می رسد  تغییر این روند  نیاز به مقد ماتی د ارد ، مانند  وجود  زیرساخت های 
مناسب و قوانین و مقررات حقوقی. د ر این راستا عماد زاد ه و همكاران )1386(، شناسایی موانع حقوقی 
پیشا روی سرمایه گذاری خارجی را د ر قانون اساسی کشور ایران ضروری می د انند . همچنین، معتقد  
که  می د هند   افزایش  را  خارجی  سرمایه های  د ر جذب  موفقیت  امكان  گوناگونی  عوامل  که  هستند  
مهم ترین این عوامل، وجود  یک ساختار حقوقی جامع و مستقل است که تا اند ازه  زیاد ی د ارای کم ترین 
نیاز به ارجاع مسائل به د یگر قوانین و مقررات باشد . پژوهش های د یگری مانند  غفارپور )1386(، و 
رضایی )1390(، با بیان این که بسیاری از کشورهای د رحال توسعه، سرمایه گذاری خارجی را به عنوان 
منبع مهمی برای به د ست آورد ن سرمایه مورد  نیاز خود  د ر بسیاری از طرح ها و پروژه های اقتصاد ی 
می د انند ، برخی از خصوصیت های مهم و اثرگذار برای انتخاب شد ن به عنوان مقصد  سرمایه گذاری 
را این گونه مطرح می کنند : د سترسی به بازارها، قانون و مقررات حقوقی مناسب برای سرمایه گذاری، 
وجود  زیرساخت های مناسب، و متغیرهای مهم د یگری مانند  رشد  اقتصاد ی و تحول های جمعیتی که 

باعث ایجاد  فرصت های سرمایه گذاری جد ید  می شود .
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 گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب مقایسه نسبت سرمایه: 1ر نمودا

 
بندی  طبقهشده  مشاهده بر اساس متغیر و نوع اثرها  پژوهش، در ایران و خارج ادبیاتبه دلیل گستردگی و تنوع  ،(1جدول )در 
 شوند. می
 

 های پیشین در پژوهش گذاری مستقیم خارجی بر سرمایهاثر عوامل موثر : 1جدول 
 راث بی اثر منفی اثر مثبت متغیر

 (GDP) اندازه بازار
، درگاهی؛ 1838، بختیاری کشکجانی)

؛ 1891، کمیجانی و عباسی؛ 1891
 (1898، فر خلیلی

  

 GDPرشد 
، یزدانیان؛ 1891کمیجانی و عباسی، )

 و ،(1888
(Chan et al., 2014) 

 (Moosa & Cardak, 2006) 

ودن درجه باز ب
 اقتصاد

آبادی و  شاه؛ 1891کمیجانی و عباسی، )
؛ 1898فر،  خلیلی؛ 1891، محمودی

؛ 1881، آبادی و احمدی روشن شاه
یزدانیان، ؛ 1881، پور و کیان مشیری
1888) 

  

، همکارانسحابی و ؛ 1898، جهانشاهی) نرخ ارز
1881) 

فر،  خلیلی؛ 1891کمیجانی و عباسی، )
آبادی و احمدی روشن،  شاه؛ 1898
 و  ،(1888یزدانیان، ؛ 1881

(Froot & Stein, 1991; Blonigen, 
2005) 

 (1881، همکارانصمدی و )

؛ 1882، فر مجیدی؛ 1891درگاهی، ) دسازی اقتصادیازآ
 (1882، همکارانرنجبر و 

آبادی و  شاه؛ 1882، استاد رمضان)
  (1882، همکاران

 ق مالکیتحقو

مهدوی و ؛ 1891، همکارانعمادزاده و )
؛ 1898، انصافی آذر؛ 1893، برخورداری

؛ 1881آبادی و احمدی روشن،  شاه
 و ،(1881، همکارانسمعیلی و مالا)

(Seyoum, 1996; Ushijima, 2013; 
Mathew & Mukherjee, 2014; 
Tanaka & Iwaisako, 2014) 

  

رنجبر و ؛ 1898دی و شاهمرادی، ودا زدایی مقررات
   (1882، همکاران

.۰  

۲.۰ 

۴.۰ 

۶.۰ 

۸.۰ 

1۰.۰ 

ARG AZE BRA CHN IRN MEX RUS TUR AUS DNK FRA DEU USA
1881 1882 1888 1882 1881 1881 1883 1889 1888 2111 2111 2112 
2118 2112 2111 2111 2113 2119 2118 2111 2111 2112 2118 2112 

نمودار1:مقایسهنسبتسرمایهگذاریمستقیمخارجیبهتولیدناخالصداخلیدرکشورهایمنتخب

د ر جد ول )1(، به د لیل گسترد گی و تنوع اد بیات د ر ایران و خارج، پژوهش ها بر اساس متغیر و 
نوع اثر مشاهد ه شد ه طبقه بند ی می شوند .

جدول1:اثرعواملموثربرسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرپژوهشهایپیشین

بیاثراثرمنفیاثرمثبتمتغير

اند ازه بازار 
)GDP(

)بختیاری کشكجانی، 1379؛ د رگاهی، 
1385؛ کمیجانی و عباسی، 1385؛ 

خلیلی فر، 1389(

GDP  رشد
)کمیجانی و عباسی، 1385؛ یزد انیان، 

1393(، و
)Chan et al., 2014(

)Moosa & 
Cardak, 2006(

د رجه باز 
بود ن اقتصاد 

)کمیجانی و عباسی، 1385؛ شاه آباد ی 
و محمود ی، 1385؛ خلیلی فر، 1389؛ 

شاه آباد ی و احمد ی روشن، 1390؛ مشیری 
و کیان پور، 1391؛ یزد انیان، 1393(

)جهانشاهی، 1389؛ سحابی و نرخ ارز
همكاران، 1390(

)کمیجانی و عباسی، 1385؛ 
خلیلی فر، 1389؛ شاه آباد ی و احمد ی 
روشن، 1390؛ یزد انیان، 1393(، و 

)Froot & Stein, 1991; 
 Blonigen, 2005(

)صمد ی و 
همكاران، 1391(
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ادامهجدول1:اثرعواملموثربرسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرپژوهشهایپیشین

بیاثراثرمنفیاثرمثبتمتغير
آزاد سازی 
اقتصاد ی

)د رگاهی، 1385؛ مجید ی فر، 1394؛ رنجبر و 
همكاران، 1394(

)استاد  رمضان، 1392؛ 
شاه آباد ی و همكاران، 1394(

حقوق 
مالكیت

)عماد زاد ه و همكاران، 1386؛ مهد وی و برخورد اری، 
1387؛ انصافی آذر، 1389؛ شاه آباد ی و احمد ی روشن، 

1390؛ )مالاسمعیلی و همكاران، 1391(، و
)Seyoum, 1996; Ushijima, 2013; Mathew & 
Mukherjee, 2014; Tanaka & Iwaisako, 2014(

)استاد  رمضان، 1392؛ رنجبر و همكاران، 1394(مقررات زد ایی

روششناسیپژوهش

د ر این بخش، ابتد ا تعریف متغیرها و سپس مد ل و نتایج آن ارائه می شود . بر اساس پژوهش های پیشین، 
متغیرهای مورد  بررسی د ر این پژوهش د ر د و د سته حقوقی و اقتصاد ی قرار می گیرند . د اد ه های مربوط به 
متغیرهای حقوقی که د ر مد ل تجربی نیز بكار می روند ، از گزارش آزاد ی اقتصاد ی جهان و د اد ه های مربوط 
به متغیرهای اقتصاد ی از گزارش بانک جهانی جمع آوری می شوند . متغیرهای اقتصاد ی مد ل شامل سرانه 
خالص جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید  ناخالص د اخلی سرانه، د رجه باز بود ن اقتصاد ، تراز 
تجاری سرانه، نرخ رشد  تولید  ناخالص د اخلی حقیقی، نرخ ارز حقیقی، و متغیرهای حقوقی مد ل شامل 
ساختار حقوقی و حقوق مالكیت، مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی، و مقررات زد ایی برای تجارت 
بین المللی هستند . د اد ه های متغیرهای مد ل مربوط به سال های 2014-2000 است، که د ر ابتد ا شامل 

114 کشور بود  و پس از مرتب سازی و همگن سازی به 89 کشور کاهش یافت.

متغيرهایاقتصادی

پژوهش های زیاد ی د ر مورد  آثار متغیرهای اقتصاد ی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد ه 
ناخالص د اخلی سرانه  اقتصاد ی، تولید   است. چاکرابارتی1 )2001(، بررسی می کند  که متغیر اصلی 
است و اثر آن را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت ارزیابی می کند . باز بود ن اقتصاد ، که به طور 

1. Chakrabarti
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معمول با نسبت مجموع صاد رات به عالوه وارد ات تقسیم بر تولید  ناخالص د اخلی سنجید ه می شود ، 
ورود   احتمال  باشد ،  بیش تر  بود نش  باز  اقتصاد  د رجه  است. هرچه یک  اد بیات  د ر  موثر  د یگر  متغیر 
سرمایه گذاری د ر آن باالتر است. بسیاری از پژوهش ها، متغیر تراز تجاری1 را که بر اساس ارزش سرانه 
صاد رات منهای وارد ات به واحد  پولی رایج د ر بازار قیمت ها )به د الر آمریكا( سنجید ه می شود ، د ر مد ل 
تجربی خود  بكار می بند ند . ولی اثر این متغیر د ر اد بیات محل مناقشه است؛ هرچند  بر اساس برابری 
د رآمد  ملّی یک اثر منفی قابل تصور است. عالوه بر این، برخی پژوهش ها متغیرهای د یگری چون نرخ 

ارز حقیقی2 و نرخ رشد  تولید  ناخالص د اخلی حقیقی3 را بكار می بند ند . 

متغيرهایحقوقی

بر اساس پژوهش هایی که د ر مورد  آثار متغیرهای حقوقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام 
می شود ، د ر این پژوهش از د اد ه های موجود  د ر گزارش آزاد ی اقتصاد ی جهان استفاد ه می شود  و اثر 

سه بُعد  مشخص این نوع د اد ه ها مورد  بررسی قرار می گیرد . 
ساختارحقوقی4: آنچه د ر مبحث ساختار حقوقی مهم است، وجود  نهاد ی است که د ر آن قاضی 
استقالل حكم د اشته باشد . این کار می تواند  موجب ثبات قوانین و مقررات د ر کشور میزبان شود . این 
متغیر از آن جهت اهمیت د ارد  که می تواند  به ثبات سیاسی منجر شود . د ر این بُعد ، شاخص استقالل 
تا چه  این است حقوق مالكیت  قضایی د ر نظرگرفته  می شود . آنچه د ر حقوق مالكیت اهمیت د ارد  
اند ازه د ر یک کشور قد رت اجرایی د ارد . این بُعد  برای سرمایه گذاران خارجی اهمیت فراوان د ارد . د ر 
این پژوهش، اثر این د و بُعد  از طریق متغیر ساختار حقوقی بررسی می شود  که باال رفتن آن به معناي 

مستقل تر بود ن د ستگاه قضا و احترام به حقوق مالكیت است. 
تا  کشور  یک  د ر  که  است  مهم  مجزاست،  بُعد   د و  د ارای  خود   که  بُعد   این  د ر  مقرراتزدایی:
اند ازه مقررات د ست وپاگیر وجود  د ارد . هرچه مقررات د ست وپاگیر کم تری د ر یک کشور وجود   چه 
به تفكیک د و متغیر  این عامل  از سوی سرمایه گذاران خارجی بیش تر است.  استقبال  باشد ،  د اشته 

1. Trade Balance
2. Real Exchange Rate

این نرخ برای یک کشور، بر اساس مقد ار د الر ایاالت متحد ه الزم برای رد  و بد ل یک واحد  ارز محلی تعریف 
مي شود  و با شاخص قیمت کشور مربوطه تورم زد ایی مي شود .

3. Real Growth Rate of Gross Domestic Product    
4. Legal System and Property Rights
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مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی1 و آزاد ی تجارت بین المللی2 د ر نظرگرفته  می شود . این د و 
متغیر د ر حقیقت، مقررات زد ایی را د ر فضای د اخلی و فضای بین المللی می سنجند .

مدلونتایج

د ر این بخش بر اساس چاکرابارتی )2001(، یک مد ل تجربی پایه مورد  استفاد ه قرار می گیرد  
و متغیرهاي حقوقي به آن اضافه می شوند . از آن جا که د ر پژوهش های پیشین از د اد ه های یک سال 
استفاد ه می شود ، د ر این پژوهش از هر د و روش استخر3 متغیرهای اقتصاد ی و روش د اد ه های تابلویی4 
استفاد ه می شود . د ر تصریح مد ل، از آن جا که متغیر تولید  ناخالص د اخلی د ر بیش تر پژوهش ها به 
عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی آورد ه می شود ، پیرو اد بیات تجربی نسبت میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید  ناخالص د اخلی به عنوان متغیر مستقل د ر نظرگرفته می شود . 
د ر عمل با این کار اثر تولید  ناخالص د اخلی گرفته می شود  و متغیرها به شكل نرخ د رمی آیند . برای 

این کار از مد ل تجربی به صورت رابطه )1( استفاد ه می شود :

 

 
 

 مدل و نتایج

و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
 1از هر دو روش استخر پژوهشدر این  شود، میهای یک سال استفاده  دهاز دا پیشین های پژوهشجا که در  شوند. از آن می

 تر بیشمتغیر تولید ناخالص داخلی در جا که  از آن ،در تصریح مدل .شود میاستفاده  2های تابلویی متغیرهای اقتصادی و روش داده
گذاری  نسبت میزان سرمایه ادبیات تجربیپیرو ، شود میگذاری مستقیم خارجی آورده  به عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه ها پژوهش

ناخالص داخلی د. در عمل با این کار اثر تولید شو به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته میمستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی 
 :شود میاستفاده ( 1رابطه ) صورتآیند. برای این کار از مدل تجربی به  میشود و متغیرها به شکل نرخ در می گرفته

itititit unxgdpopfdigdp  310     (1)  
 ،است. همچنین t ام در سال-iدر کشور  یم خارجی بر تولید ناخالص داخلیگذاری مستق نسبت میزان سرمایه itfdigdpکه در آن

itop  اقتصاد و درجه باز بودنitnxgdpهای  شیوه متغیرهای حقوقی به ،در ادامهالص داخلی است. ناخ بر تولید نسبت تراز تجاری
گیرد که  این اقدام از آن جهت صورت می. شوند اضافه می (.Error! Reference source not found ای مدل پایه متفاوتی به

و  شود نمیآزمون  و عمیق به صورت تجربی خارجیمستقیم گذاری  متغیرهای حقوقی بر سرمایه انواع اثر های پیشین پژوهشدر 
 را بررسی کند. طنوع این ارتباقصد دارد  پژوهش حاضر ،بنابراین د ندارد.ای در این زمینه وجو شده سبک سازوکار

 اضافه کردن متغیرهای حقوقی

این متغیرها در طول زمان برای کشورها بسیار اندک  دهند که چون تغییرهای قوقی نشان مینتایج در اضافه کردن متغیرهای ح
و این متغیرهای ثابت  ا که رابطه بسیار شدیدی بین اثرهایچر باشد،زا  های تابلویی ممکن است مشکل اده از روش دادههستند، استف

انجام ها  بر اساس استخر دادهتحلیل اصلی  ابتدا ،بنابراین کننده باشند. ممکن است نتایج کاذب و گمراه پسحقوقی وجود دارد. 
 .شود ی میهای تابلویی بررس نتایج با داده ،و رعایت احتیاط و سپس برای اطمینان گیرد می
 

 آمار توصیفی متغیرها :۲ل جدو

نام متغیر در  یر در برازشنام متغ متغیر
 ها عادلهم

 میانگین ها مشاهده
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه

گذاری مستقیم خارجی  سرمایه
 بر تولید ناخالص داخلی

FDIRGDPCO2005 itfdigdp  112/1 1/1 1/1 18/1- 47/1 

OPR itop درجه باز بودن  اقتصاد  118/1 8/1 1/1 12/1 5/7 
نسبت تراز تجاری بر تولید 

 ناخالص داخلی
NXRGDPCO2005 itnxgdp  118/1 11/1- 2/1 2/2- 6/0 

LS itls ساختار حقوقی  192/1 8/1 8/1 2/1 6/9 
DER itDER زدایی داخلی اتمقرر  192/1 1/1 8/1 8/8 9/8 

INTDER itINTDER ارجیآزادی تجارت خ  192/1 3 1/1 1 4/9 
 
خارجی به گذاری  اثر مثبتی بر نسبت سرمایهو  هستنددار سه معنا که هر شوند میمتغیر حقوقی به مدل اضافه  هس (،8جدول ) در

گذاری  بر نسبت میزان سرمایه یدارمعنا طبق انتظار اثر مثبت وبودن اقتصاد درجه باز  ،عالوه بر این دارند. تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی اثر منفی بر نسبت میزان  متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید ،تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین بهمستقیم خارجی 

 ،در مورد متغیرهای حقوقی است. سازگار پیشین های پژوهشکه با  ،تولید ناخالص داخلی دارد بهگذاری مستقیم خارجی  سرمایه
جا که  شود. از آن یک اثر غیرخطی از متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت مشاهده می ،مشخص است (8جدول )طور که در  همان

صعودی منحنی قرار دارد.  شبخپس متوسط دنیا در  ،شود می کمینه 11/1رابطه درجه دو در  است و 88/1برابر  LSمیانگین متغیر 
استقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق توان چنین نتیجه گرفت که  می پس ،است 31/1برابر  LSهمچنین وضعیت ایران در متغیر 

 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 

                        )1(
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 مدل و نتایج

و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
 1از هر دو روش استخر پژوهشدر این  شود، میهای یک سال استفاده  دهاز دا پیشین های پژوهشجا که در  شوند. از آن می

 تر بیشمتغیر تولید ناخالص داخلی در جا که  از آن ،در تصریح مدل .شود میاستفاده  2های تابلویی متغیرهای اقتصادی و روش داده
گذاری  نسبت میزان سرمایه ادبیات تجربیپیرو ، شود میگذاری مستقیم خارجی آورده  به عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه ها پژوهش

ناخالص داخلی د. در عمل با این کار اثر تولید شو به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته میمستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی 
 :شود میاستفاده ( 1رابطه ) صورتآیند. برای این کار از مدل تجربی به  میشود و متغیرها به شکل نرخ در می گرفته
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و  شود نمیآزمون  و عمیق به صورت تجربی خارجیمستقیم گذاری  متغیرهای حقوقی بر سرمایه انواع اثر های پیشین پژوهشدر 
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این متغیرها در طول زمان برای کشورها بسیار اندک  دهند که چون تغییرهای قوقی نشان مینتایج در اضافه کردن متغیرهای ح
و این متغیرهای ثابت  ا که رابطه بسیار شدیدی بین اثرهایچر باشد،زا  های تابلویی ممکن است مشکل اده از روش دادههستند، استف

انجام ها  بر اساس استخر دادهتحلیل اصلی  ابتدا ،بنابراین کننده باشند. ممکن است نتایج کاذب و گمراه پسحقوقی وجود دارد. 
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خارجی به گذاری  اثر مثبتی بر نسبت سرمایهو  هستنددار سه معنا که هر شوند میمتغیر حقوقی به مدل اضافه  هس (،8جدول ) در

گذاری  بر نسبت میزان سرمایه یدارمعنا طبق انتظار اثر مثبت وبودن اقتصاد درجه باز  ،عالوه بر این دارند. تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی اثر منفی بر نسبت میزان  متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید ،تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین بهمستقیم خارجی 

 ،در مورد متغیرهای حقوقی است. سازگار پیشین های پژوهشکه با  ،تولید ناخالص داخلی دارد بهگذاری مستقیم خارجی  سرمایه
جا که  شود. از آن یک اثر غیرخطی از متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت مشاهده می ،مشخص است (8جدول )طور که در  همان

صعودی منحنی قرار دارد.  شبخپس متوسط دنیا در  ،شود می کمینه 11/1رابطه درجه دو در  است و 88/1برابر  LSمیانگین متغیر 
استقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق توان چنین نتیجه گرفت که  می پس ،است 31/1برابر  LSهمچنین وضعیت ایران در متغیر 

 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 
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 مدل و نتایج

و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
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و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
 1از هر دو روش استخر پژوهشدر این  شود، میهای یک سال استفاده  دهاز دا پیشین های پژوهشجا که در  شوند. از آن می

 تر بیشمتغیر تولید ناخالص داخلی در جا که  از آن ،در تصریح مدل .شود میاستفاده  2های تابلویی متغیرهای اقتصادی و روش داده
گذاری  نسبت میزان سرمایه ادبیات تجربیپیرو ، شود میگذاری مستقیم خارجی آورده  به عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه ها پژوهش

ناخالص داخلی د. در عمل با این کار اثر تولید شو به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته میمستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی 
 :شود میاستفاده ( 1رابطه ) صورتآیند. برای این کار از مدل تجربی به  میشود و متغیرها به شکل نرخ در می گرفته

itititit unxgdpopfdigdp  310     (1)  
 ،است. همچنین t ام در سال-iدر کشور  یم خارجی بر تولید ناخالص داخلیگذاری مستق نسبت میزان سرمایه itfdigdpکه در آن

itop  اقتصاد و درجه باز بودنitnxgdpهای  شیوه متغیرهای حقوقی به ،در ادامهالص داخلی است. ناخ بر تولید نسبت تراز تجاری
گیرد که  این اقدام از آن جهت صورت می. شوند اضافه می (.Error! Reference source not found ای مدل پایه متفاوتی به

و  شود نمیآزمون  و عمیق به صورت تجربی خارجیمستقیم گذاری  متغیرهای حقوقی بر سرمایه انواع اثر های پیشین پژوهشدر 
 را بررسی کند. طنوع این ارتباقصد دارد  پژوهش حاضر ،بنابراین د ندارد.ای در این زمینه وجو شده سبک سازوکار

 اضافه کردن متغیرهای حقوقی

این متغیرها در طول زمان برای کشورها بسیار اندک  دهند که چون تغییرهای قوقی نشان مینتایج در اضافه کردن متغیرهای ح
و این متغیرهای ثابت  ا که رابطه بسیار شدیدی بین اثرهایچر باشد،زا  های تابلویی ممکن است مشکل اده از روش دادههستند، استف

انجام ها  بر اساس استخر دادهتحلیل اصلی  ابتدا ،بنابراین کننده باشند. ممکن است نتایج کاذب و گمراه پسحقوقی وجود دارد. 
 .شود ی میهای تابلویی بررس نتایج با داده ،و رعایت احتیاط و سپس برای اطمینان گیرد می
 

 آمار توصیفی متغیرها :۲ل جدو

نام متغیر در  یر در برازشنام متغ متغیر
 ها عادلهم

 میانگین ها مشاهده
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه

گذاری مستقیم خارجی  سرمایه
 بر تولید ناخالص داخلی

FDIRGDPCO2005 itfdigdp  112/1 1/1 1/1 18/1- 47/1 

OPR itop درجه باز بودن  اقتصاد  118/1 8/1 1/1 12/1 5/7 
نسبت تراز تجاری بر تولید 

 ناخالص داخلی
NXRGDPCO2005 itnxgdp  118/1 11/1- 2/1 2/2- 6/0 

LS itls ساختار حقوقی  192/1 8/1 8/1 2/1 6/9 
DER itDER زدایی داخلی اتمقرر  192/1 1/1 8/1 8/8 9/8 

INTDER itINTDER ارجیآزادی تجارت خ  192/1 3 1/1 1 4/9 
 
خارجی به گذاری  اثر مثبتی بر نسبت سرمایهو  هستنددار سه معنا که هر شوند میمتغیر حقوقی به مدل اضافه  هس (،8جدول ) در

گذاری  بر نسبت میزان سرمایه یدارمعنا طبق انتظار اثر مثبت وبودن اقتصاد درجه باز  ،عالوه بر این دارند. تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی اثر منفی بر نسبت میزان  متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید ،تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین بهمستقیم خارجی 

 ،در مورد متغیرهای حقوقی است. سازگار پیشین های پژوهشکه با  ،تولید ناخالص داخلی دارد بهگذاری مستقیم خارجی  سرمایه
جا که  شود. از آن یک اثر غیرخطی از متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت مشاهده می ،مشخص است (8جدول )طور که در  همان

صعودی منحنی قرار دارد.  شبخپس متوسط دنیا در  ،شود می کمینه 11/1رابطه درجه دو در  است و 88/1برابر  LSمیانگین متغیر 
استقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق توان چنین نتیجه گرفت که  می پس ،است 31/1برابر  LSهمچنین وضعیت ایران در متغیر 

 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 

کشور i-ام د ر سال t است. همچنین، 
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چرا که رابطه بسیار شد ید ی بین اثرهای ثابت و این متغیرهای حقوقی وجود  د ارد . پس ممكن است 
نتایج کاذب و گمراه کنند ه باشند . بنابراین، ابتد ا تحلیل اصلي بر اساس استخر د اد ه ها انجام می گیرد  و 

سپس براي اطمینان و رعایت احتیاط، نتایج با د اد ه هاي تابلویي بررسي مي شود .

جدول2:آمارتوصیفیمتغیرها

ناممتغيردرمتغير
برازش

ناممتغير
انحرافميانگينمشاهدههادرمعادلهها

بيشينهکمينهاستاندارد
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 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 

1/5530/90/60/144/5
نسبت تراز تجاری بر 
تولید  ناخالص د اخلی

NXRGDPCO2005

 

 
 

 مدل و نتایج

و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
 1از هر دو روش استخر پژوهشدر این  شود، میهای یک سال استفاده  دهاز دا پیشین های پژوهشجا که در  شوند. از آن می

 تر بیشمتغیر تولید ناخالص داخلی در جا که  از آن ،در تصریح مدل .شود میاستفاده  2های تابلویی متغیرهای اقتصادی و روش داده
گذاری  نسبت میزان سرمایه ادبیات تجربیپیرو ، شود میگذاری مستقیم خارجی آورده  به عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه ها پژوهش

ناخالص داخلی د. در عمل با این کار اثر تولید شو به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته میمستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی 
 :شود میاستفاده ( 1رابطه ) صورتآیند. برای این کار از مدل تجربی به  میشود و متغیرها به شکل نرخ در می گرفته

itititit unxgdpopfdigdp  310     (1)  
 ،است. همچنین t ام در سال-iدر کشور  یم خارجی بر تولید ناخالص داخلیگذاری مستق نسبت میزان سرمایه itfdigdpکه در آن

itop  اقتصاد و درجه باز بودنitnxgdpهای  شیوه متغیرهای حقوقی به ،در ادامهالص داخلی است. ناخ بر تولید نسبت تراز تجاری
گیرد که  این اقدام از آن جهت صورت می. شوند اضافه می (.Error! Reference source not found ای مدل پایه متفاوتی به

و  شود نمیآزمون  و عمیق به صورت تجربی خارجیمستقیم گذاری  متغیرهای حقوقی بر سرمایه انواع اثر های پیشین پژوهشدر 
 را بررسی کند. طنوع این ارتباقصد دارد  پژوهش حاضر ،بنابراین د ندارد.ای در این زمینه وجو شده سبک سازوکار

 اضافه کردن متغیرهای حقوقی

این متغیرها در طول زمان برای کشورها بسیار اندک  دهند که چون تغییرهای قوقی نشان مینتایج در اضافه کردن متغیرهای ح
و این متغیرهای ثابت  ا که رابطه بسیار شدیدی بین اثرهایچر باشد،زا  های تابلویی ممکن است مشکل اده از روش دادههستند، استف

انجام ها  بر اساس استخر دادهتحلیل اصلی  ابتدا ،بنابراین کننده باشند. ممکن است نتایج کاذب و گمراه پسحقوقی وجود دارد. 
 .شود ی میهای تابلویی بررس نتایج با داده ،و رعایت احتیاط و سپس برای اطمینان گیرد می
 

 آمار توصیفی متغیرها :۲ل جدو

نام متغیر در  یر در برازشنام متغ متغیر
 ها عادلهم

 میانگین ها مشاهده
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه

گذاری مستقیم خارجی  سرمایه
 بر تولید ناخالص داخلی

FDIRGDPCO2005 itfdigdp  112/1 1/1 1/1 18/1- 47/1 

OPR itop درجه باز بودن  اقتصاد  118/1 8/1 1/1 12/1 5/7 
نسبت تراز تجاری بر تولید 

 ناخالص داخلی
NXRGDPCO2005 itnxgdp  118/1 11/1- 2/1 2/2- 6/0 

LS itls ساختار حقوقی  192/1 8/1 8/1 2/1 6/9 
DER itDER زدایی داخلی اتمقرر  192/1 1/1 8/1 8/8 9/8 

INTDER itINTDER ارجیآزادی تجارت خ  192/1 3 1/1 1 4/9 
 
خارجی به گذاری  اثر مثبتی بر نسبت سرمایهو  هستنددار سه معنا که هر شوند میمتغیر حقوقی به مدل اضافه  هس (،8جدول ) در

گذاری  بر نسبت میزان سرمایه یدارمعنا طبق انتظار اثر مثبت وبودن اقتصاد درجه باز  ،عالوه بر این دارند. تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی اثر منفی بر نسبت میزان  متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید ،تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین بهمستقیم خارجی 

 ،در مورد متغیرهای حقوقی است. سازگار پیشین های پژوهشکه با  ،تولید ناخالص داخلی دارد بهگذاری مستقیم خارجی  سرمایه
جا که  شود. از آن یک اثر غیرخطی از متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت مشاهده می ،مشخص است (8جدول )طور که در  همان

صعودی منحنی قرار دارد.  شبخپس متوسط دنیا در  ،شود می کمینه 11/1رابطه درجه دو در  است و 88/1برابر  LSمیانگین متغیر 
استقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق توان چنین نتیجه گرفت که  می پس ،است 31/1برابر  LSهمچنین وضعیت ایران در متغیر 

 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 

1/553-0/010/2-2/40/6

LSساختار حقوقي

 

 
 

 مدل و نتایج

و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
 1از هر دو روش استخر پژوهشدر این  شود، میهای یک سال استفاده  دهاز دا پیشین های پژوهشجا که در  شوند. از آن می

 تر بیشمتغیر تولید ناخالص داخلی در جا که  از آن ،در تصریح مدل .شود میاستفاده  2های تابلویی متغیرهای اقتصادی و روش داده
گذاری  نسبت میزان سرمایه ادبیات تجربیپیرو ، شود میگذاری مستقیم خارجی آورده  به عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه ها پژوهش

ناخالص داخلی د. در عمل با این کار اثر تولید شو به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته میمستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی 
 :شود میاستفاده ( 1رابطه ) صورتآیند. برای این کار از مدل تجربی به  میشود و متغیرها به شکل نرخ در می گرفته

itititit unxgdpopfdigdp  310     (1)  
 ،است. همچنین t ام در سال-iدر کشور  یم خارجی بر تولید ناخالص داخلیگذاری مستق نسبت میزان سرمایه itfdigdpکه در آن

itop  اقتصاد و درجه باز بودنitnxgdpهای  شیوه متغیرهای حقوقی به ،در ادامهالص داخلی است. ناخ بر تولید نسبت تراز تجاری
گیرد که  این اقدام از آن جهت صورت می. شوند اضافه می (.Error! Reference source not found ای مدل پایه متفاوتی به

و  شود نمیآزمون  و عمیق به صورت تجربی خارجیمستقیم گذاری  متغیرهای حقوقی بر سرمایه انواع اثر های پیشین پژوهشدر 
 را بررسی کند. طنوع این ارتباقصد دارد  پژوهش حاضر ،بنابراین د ندارد.ای در این زمینه وجو شده سبک سازوکار

 اضافه کردن متغیرهای حقوقی

این متغیرها در طول زمان برای کشورها بسیار اندک  دهند که چون تغییرهای قوقی نشان مینتایج در اضافه کردن متغیرهای ح
و این متغیرهای ثابت  ا که رابطه بسیار شدیدی بین اثرهایچر باشد،زا  های تابلویی ممکن است مشکل اده از روش دادههستند، استف

انجام ها  بر اساس استخر دادهتحلیل اصلی  ابتدا ،بنابراین کننده باشند. ممکن است نتایج کاذب و گمراه پسحقوقی وجود دارد. 
 .شود ی میهای تابلویی بررس نتایج با داده ،و رعایت احتیاط و سپس برای اطمینان گیرد می
 

 آمار توصیفی متغیرها :۲ل جدو

نام متغیر در  یر در برازشنام متغ متغیر
 ها عادلهم

 میانگین ها مشاهده
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه

گذاری مستقیم خارجی  سرمایه
 بر تولید ناخالص داخلی

FDIRGDPCO2005 itfdigdp  112/1 1/1 1/1 18/1- 47/1 

OPR itop درجه باز بودن  اقتصاد  118/1 8/1 1/1 12/1 5/7 
نسبت تراز تجاری بر تولید 

 ناخالص داخلی
NXRGDPCO2005 itnxgdp  118/1 11/1- 2/1 2/2- 6/0 

LS itls ساختار حقوقی  192/1 8/1 8/1 2/1 6/9 
DER itDER زدایی داخلی اتمقرر  192/1 1/1 8/1 8/8 9/8 

INTDER itINTDER ارجیآزادی تجارت خ  192/1 3 1/1 1 4/9 
 
خارجی به گذاری  اثر مثبتی بر نسبت سرمایهو  هستنددار سه معنا که هر شوند میمتغیر حقوقی به مدل اضافه  هس (،8جدول ) در

گذاری  بر نسبت میزان سرمایه یدارمعنا طبق انتظار اثر مثبت وبودن اقتصاد درجه باز  ،عالوه بر این دارند. تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی اثر منفی بر نسبت میزان  متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید ،تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین بهمستقیم خارجی 

 ،در مورد متغیرهای حقوقی است. سازگار پیشین های پژوهشکه با  ،تولید ناخالص داخلی دارد بهگذاری مستقیم خارجی  سرمایه
جا که  شود. از آن یک اثر غیرخطی از متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت مشاهده می ،مشخص است (8جدول )طور که در  همان

صعودی منحنی قرار دارد.  شبخپس متوسط دنیا در  ،شود می کمینه 11/1رابطه درجه دو در  است و 88/1برابر  LSمیانگین متغیر 
استقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق توان چنین نتیجه گرفت که  می پس ،است 31/1برابر  LSهمچنین وضعیت ایران در متغیر 

 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 

1/5825/91/91/29/6
DERمقررات زد ایي د اخلي

 

 
 

 مدل و نتایج

و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
 1از هر دو روش استخر پژوهشدر این  شود، میهای یک سال استفاده  دهاز دا پیشین های پژوهشجا که در  شوند. از آن می

 تر بیشمتغیر تولید ناخالص داخلی در جا که  از آن ،در تصریح مدل .شود میاستفاده  2های تابلویی متغیرهای اقتصادی و روش داده
گذاری  نسبت میزان سرمایه ادبیات تجربیپیرو ، شود میگذاری مستقیم خارجی آورده  به عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه ها پژوهش

ناخالص داخلی د. در عمل با این کار اثر تولید شو به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته میمستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی 
 :شود میاستفاده ( 1رابطه ) صورتآیند. برای این کار از مدل تجربی به  میشود و متغیرها به شکل نرخ در می گرفته

itititit unxgdpopfdigdp  310     (1)  
 ،است. همچنین t ام در سال-iدر کشور  یم خارجی بر تولید ناخالص داخلیگذاری مستق نسبت میزان سرمایه itfdigdpکه در آن

itop  اقتصاد و درجه باز بودنitnxgdpهای  شیوه متغیرهای حقوقی به ،در ادامهالص داخلی است. ناخ بر تولید نسبت تراز تجاری
گیرد که  این اقدام از آن جهت صورت می. شوند اضافه می (.Error! Reference source not found ای مدل پایه متفاوتی به

و  شود نمیآزمون  و عمیق به صورت تجربی خارجیمستقیم گذاری  متغیرهای حقوقی بر سرمایه انواع اثر های پیشین پژوهشدر 
 را بررسی کند. طنوع این ارتباقصد دارد  پژوهش حاضر ،بنابراین د ندارد.ای در این زمینه وجو شده سبک سازوکار

 اضافه کردن متغیرهای حقوقی

این متغیرها در طول زمان برای کشورها بسیار اندک  دهند که چون تغییرهای قوقی نشان مینتایج در اضافه کردن متغیرهای ح
و این متغیرهای ثابت  ا که رابطه بسیار شدیدی بین اثرهایچر باشد،زا  های تابلویی ممکن است مشکل اده از روش دادههستند، استف

انجام ها  بر اساس استخر دادهتحلیل اصلی  ابتدا ،بنابراین کننده باشند. ممکن است نتایج کاذب و گمراه پسحقوقی وجود دارد. 
 .شود ی میهای تابلویی بررس نتایج با داده ،و رعایت احتیاط و سپس برای اطمینان گیرد می
 

 آمار توصیفی متغیرها :۲ل جدو

نام متغیر در  یر در برازشنام متغ متغیر
 ها عادلهم

 میانگین ها مشاهده
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه

گذاری مستقیم خارجی  سرمایه
 بر تولید ناخالص داخلی

FDIRGDPCO2005 itfdigdp  112/1 1/1 1/1 18/1- 47/1 

OPR itop درجه باز بودن  اقتصاد  118/1 8/1 1/1 12/1 5/7 
نسبت تراز تجاری بر تولید 

 ناخالص داخلی
NXRGDPCO2005 itnxgdp  118/1 11/1- 2/1 2/2- 6/0 

LS itls ساختار حقوقی  192/1 8/1 8/1 2/1 6/9 
DER itDER زدایی داخلی اتمقرر  192/1 1/1 8/1 8/8 9/8 

INTDER itINTDER ارجیآزادی تجارت خ  192/1 3 1/1 1 4/9 
 
خارجی به گذاری  اثر مثبتی بر نسبت سرمایهو  هستنددار سه معنا که هر شوند میمتغیر حقوقی به مدل اضافه  هس (،8جدول ) در

گذاری  بر نسبت میزان سرمایه یدارمعنا طبق انتظار اثر مثبت وبودن اقتصاد درجه باز  ،عالوه بر این دارند. تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی اثر منفی بر نسبت میزان  متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید ،تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین بهمستقیم خارجی 

 ،در مورد متغیرهای حقوقی است. سازگار پیشین های پژوهشکه با  ،تولید ناخالص داخلی دارد بهگذاری مستقیم خارجی  سرمایه
جا که  شود. از آن یک اثر غیرخطی از متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت مشاهده می ،مشخص است (8جدول )طور که در  همان

صعودی منحنی قرار دارد.  شبخپس متوسط دنیا در  ،شود می کمینه 11/1رابطه درجه دو در  است و 88/1برابر  LSمیانگین متغیر 
استقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق توان چنین نتیجه گرفت که  می پس ،است 31/1برابر  LSهمچنین وضعیت ایران در متغیر 

 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 

1/5826/60/93/38/9
INTDERآزاد ي تجارت خارجي

 

 
 

 مدل و نتایج

و متغیرهای حقوقی به آن اضافه  گیرد میمورد استفاده قرار  پایه جربیت مدل(، یک 2111چاکرابارتی )در این بخش بر اساس 
 1از هر دو روش استخر پژوهشدر این  شود، میهای یک سال استفاده  دهاز دا پیشین های پژوهشجا که در  شوند. از آن می

 تر بیشمتغیر تولید ناخالص داخلی در جا که  از آن ،در تصریح مدل .شود میاستفاده  2های تابلویی متغیرهای اقتصادی و روش داده
گذاری  نسبت میزان سرمایه ادبیات تجربیپیرو ، شود میگذاری مستقیم خارجی آورده  به عنوان متغیر اثرگذار بر سرمایه ها پژوهش

ناخالص داخلی د. در عمل با این کار اثر تولید شو به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته میمستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی 
 :شود میاستفاده ( 1رابطه ) صورتآیند. برای این کار از مدل تجربی به  میشود و متغیرها به شکل نرخ در می گرفته

itititit unxgdpopfdigdp  310     (1)  
 ،است. همچنین t ام در سال-iدر کشور  یم خارجی بر تولید ناخالص داخلیگذاری مستق نسبت میزان سرمایه itfdigdpکه در آن

itop  اقتصاد و درجه باز بودنitnxgdpهای  شیوه متغیرهای حقوقی به ،در ادامهالص داخلی است. ناخ بر تولید نسبت تراز تجاری
گیرد که  این اقدام از آن جهت صورت می. شوند اضافه می (.Error! Reference source not found ای مدل پایه متفاوتی به

و  شود نمیآزمون  و عمیق به صورت تجربی خارجیمستقیم گذاری  متغیرهای حقوقی بر سرمایه انواع اثر های پیشین پژوهشدر 
 را بررسی کند. طنوع این ارتباقصد دارد  پژوهش حاضر ،بنابراین د ندارد.ای در این زمینه وجو شده سبک سازوکار

 اضافه کردن متغیرهای حقوقی

این متغیرها در طول زمان برای کشورها بسیار اندک  دهند که چون تغییرهای قوقی نشان مینتایج در اضافه کردن متغیرهای ح
و این متغیرهای ثابت  ا که رابطه بسیار شدیدی بین اثرهایچر باشد،زا  های تابلویی ممکن است مشکل اده از روش دادههستند، استف

انجام ها  بر اساس استخر دادهتحلیل اصلی  ابتدا ،بنابراین کننده باشند. ممکن است نتایج کاذب و گمراه پسحقوقی وجود دارد. 
 .شود ی میهای تابلویی بررس نتایج با داده ،و رعایت احتیاط و سپس برای اطمینان گیرد می
 

 آمار توصیفی متغیرها :۲ل جدو

نام متغیر در  یر در برازشنام متغ متغیر
 ها عادلهم

 میانگین ها مشاهده
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه

گذاری مستقیم خارجی  سرمایه
 بر تولید ناخالص داخلی

FDIRGDPCO2005 itfdigdp  112/1 1/1 1/1 18/1- 47/1 

OPR itop درجه باز بودن  اقتصاد  118/1 8/1 1/1 12/1 5/7 
نسبت تراز تجاری بر تولید 

 ناخالص داخلی
NXRGDPCO2005 itnxgdp  118/1 11/1- 2/1 2/2- 6/0 

LS itls ساختار حقوقی  192/1 8/1 8/1 2/1 6/9 
DER itDER زدایی داخلی اتمقرر  192/1 1/1 8/1 8/8 9/8 

INTDER itINTDER ارجیآزادی تجارت خ  192/1 3 1/1 1 4/9 
 
خارجی به گذاری  اثر مثبتی بر نسبت سرمایهو  هستنددار سه معنا که هر شوند میمتغیر حقوقی به مدل اضافه  هس (،8جدول ) در

گذاری  بر نسبت میزان سرمایه یدارمعنا طبق انتظار اثر مثبت وبودن اقتصاد درجه باز  ،عالوه بر این دارند. تولید ناخالص داخلی
ناخالص داخلی اثر منفی بر نسبت میزان  متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید ،تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین بهمستقیم خارجی 

 ،در مورد متغیرهای حقوقی است. سازگار پیشین های پژوهشکه با  ،تولید ناخالص داخلی دارد بهگذاری مستقیم خارجی  سرمایه
جا که  شود. از آن یک اثر غیرخطی از متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت مشاهده می ،مشخص است (8جدول )طور که در  همان

صعودی منحنی قرار دارد.  شبخپس متوسط دنیا در  ،شود می کمینه 11/1رابطه درجه دو در  است و 88/1برابر  LSمیانگین متغیر 
استقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق توان چنین نتیجه گرفت که  می پس ،است 31/1برابر  LSهمچنین وضعیت ایران در متغیر 

 .شود میگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  موجب بهبود نسبت سرمایه یندهفزا مالکیت در ایران به صورت

                                                           
1. Pooled Data 
2. Panel Data 

1/58271/509/7

د ر جد ول )3(، سه متغیر حقوقی به مد ل اضافه می شوند  که هر سه معناد ار هستند  و اثر مثبتی 
بر نسبت سرمایه گذاری خارجی به تولید  ناخالص د اخلی د ارند . عالوه بر این، د رجه باز بود ن اقتصاد  
طبق انتظار اثر مثبت و معناد اری بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص 
د اخلی د ارد . همچنین، متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید  ناخالص د اخلی اثر منفی بر نسبت میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی د ارد ، که با پژوهش های پیشین سازگار است. 
د ر مورد  متغیرهاي حقوقي، همان طور که د ر جد ول )3( مشخص است، یک اثر غیرخطی از متغیر 
ساختار حقوقی و حقوق مالكیت مشاهد ه می شود . از آن جا که میانگین متغیر LS برابر 5/93 است 
قرار د ارد .  رابطه د رجه د و د ر 5/06 کمینه می شود ، پس متوسط د نیا د ر بخش صعود ی منحنی  و 
همچنین وضعیت ایران د ر متغیر LS برابر 5/76 است، پس می توان چنین نتیجه گرفت که استقالل 
د ستگاه قضا و احترام به حقوق مالكیت د ر ایران به صورت فزایند ه موجب بهبود  نسبت سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی می شود .
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جدول3:نتایجتخمینمدلبااستفادهازاستخرمتغیرهایاقتصادیواثرمتغیرهایحقوقی

1234متغيرها
OPR0/055***0/056***0/056***0/056***

NXRGDPCO2005-0/03***-0/04***-0/027***-0/03***

LS-0/003***-0/0016***

LS2 -0/0016***

DER0/00498***

INTDER 0/006***

Constant-0/021***0/028**-0/037***-0/043***

Observations1/2461/2461/2461/246
R-Squared0/2830/2930/2810/288

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1*** :توضیح

البته پرسشی که مطرح می شود  این است که آیا اثر ابعاد  مختلف حقوقی به یكد یگر نیز وابسته 
به  آن  نتایج  و  می شود   پرد اخته  متغیرهای حقوقی  متقاطع  اثرهای  بررسي  به  منظور،  بد ین  است؟ 
تفكیک سه بُعد  حقوقي ساختار حقوقی، مقررات زد ایی د اخلی، و آزاد ی تجارت خارجی ارائه مي شود .

ساختارحقوقیوحقوقمالکيت

همان طور که د ر جد ول )4( مشاهد ه می شود ، د ر ستون نخست متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالكیت 
به مد ل اضافه می شوند . د ر این حالت متغیرهای د رجه باز بود ن اقتصاد ، متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید  
ناخالص د اخلی، و متغیر ساختار حقوقی هر سه د ر سطح 99 د رصد  معناد ار هستند  و به ترتیب اثر مثبت، 
منفی، و مثبتی بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی د ارند . د ر حالت 
د وم، اثر متقاطع متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالكیت، و مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی نیز به 
مد ل اضافه می شود . د ر این حالت، همچنان متغیرهای د رجه باز بود ن اقتصاد  و متغیر نسبت تراز تجاری 
بر تولید  ناخالص د اخلی هر د و د ر سطح 99 د رصد  معناد ار هستند  و به ترتیب اثر مثبت و منفی بر نسبت 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی د ارند . اثر متقاطع متغیر ساختار حقوقی 
و حقوق مالكیت، و مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی نیز بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به تولید  ناخالص د اخلی مثبت و معناد ار است. د ر ستون سوم، اثر متقاطع متغیر ساختار حقوقی 
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و حقوق مالكیت، و آزاد ی تجارت بین المللی به مد ل اضافه می شود . د ر این حالت، همچنان هر د و متغیر 
د رجه باز بود ن اقتصاد  و نسبت تراز تجاری به تولید  ناخالص د اخلی د ر سطح 99 د رصد  معناد ار هستند . 
اثر متقاطع متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالكیت، و مقررات زد ایی برای تجارت بین المللی نیز بر نسبت 

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی مثبت و معناد ار است. 

جدول4:نتایجتخمینمدلبااستفادهازاستخرمتغیرهایاقتصادیدربررسیاثرمتغیرساختارحقوقی
وحقوقمالکیت،واثرهایمتقاطعآن

123متغيرها
OPR0/055***0/053***0/053***

NXRGDPCO2005-0/03***-0/03***-0/035***

LS0/003***-0/002-0/006***

LSDER 0/001*** 
LSINTDER  0/001***

Constant-0/02***-0/014**-0/008*

Observations1/2461/2461/246
R-Squared0/2830/2850/294

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1*** :توضیح

و  متغیر ساختار حقوقی  اثر  نتیجه می شود  که  اساس جد ول )4(  بر  متقاطع  اثرهای  بررسی  از 
مالكیت د ر مجموع مثبت و معناد ار است، اما تا حد  زیاد ی نیز به میزان مقررات زد ایی بستگی د ارد . 

روابط )2(:

 

 
 

دار معنای و مالکیت در مجموع مثبت و که اثر متغیر ساختار حقوق شود نتیجه می (2جدول )متقاطع بر اساس  بررسی اثرهایاز 
 :(2) زدایی بستگی دارد. روابط تا حد زیادی نیز به میزان مقرراتاما  ،است

 
 

                 (2                                                     )  
0001.0006.0 ****** 


 INTDER

ls
fdigdp  

اثر استقالل دستگاه ممکن است  ،رت نگیردالمللی صو زدایی در فضای داخلی یا بین دهد که چنانچه مقررات را نشان می این نتیجه
منفی  ،به بیان دیگرشود. محدود  گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی بهبود نسبت سرمایه برقضا و احترام به حقوق مالکیت 

ثرتر شدن تواند موجب مو زدایی می بیانگر این موضوع است که مقررات متقاطعبودن اثر متغیر ساختار حقوقی در کنار اثر مثبت 
 .دگذاری خارجی شو یت بر جذب سرمایهاستقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق مالک

 کار داخلیو زدایی در فضای کسب مقررات
کار داخلی به مدل اضافه و زدایی در فضای کسب نخست متغیر مقرراتدر ستون  ،شود مشاهده می (1جدول ) که درطور  همان

گذاری مستقیم خارجی  نسبت میزان سرمایه است و اثر مثبتی بر داروکار داخلی معنا زدایی در فضای کسب متغیر مقررات .ودش می
 متغیر متقاطعدر ستون سوم اثر  و ،متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت متقاطعاثر  ،دارد. در ستون دوم بر تولید ناخالص داخلی

 شوند. میاضافه نیز به مدل  خارجی آزادی تجارت
 

 و اثرهای ،زدایی در فضای داخلی رراتنتایج تخمین مدل با استفاده از استخر متغیرهای اقتصادی و اضافه کردن متغیر مق: 5 جدول
 آن متقاطع

 3 ۲ 1 متغیرها
OPR ***112/1 ***112/1 ***118/1 

NXRGDPCO2005 ***18/1- ***18/1- ***18/1- 

DER ***111/1 111/1 **112/1- 

DER LS   **1118/1   
DER INTDER     ***1119/1 

Constant ***18/1- **12/1- *112/1- 

Observations 221/1 221/1 221/1 

R-Squared 291/1 291/1 281/1 
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1*** : توضیح

 
دهد که اثر متغیر  نشان میاین موضوع  است.دار مثبت و معناالمللی  و آزادی تجارت بینمتغیر ساختار حقوقی  متقاطعاثر 

درجه استقالل و احترام به حقوق المللی و  زدایی در فضای بین به میزان مقرراتوابسته کار داخلی و سبزدایی در فضای ک مقررات
 :(2(، و )8) . روابطساختار حقوقی استمالکیت 

 
(8)  
 

00008.0004.0 ****** 

 INTDER

DER
fdigdp    (2)  

گذاری  زدایی در فضای داخلی بر سرمایه اتراثر مقر ،المللی صورت گیرد زدایی در فضای بین ه مقرراتد که چنانچنده نشان می
و  باشد تنها هنگامی که دستگاه قضا استقالل داشته ،دهد. همچنین اما در حالت مقابل چنین رخ نمی ،مستقیم خارجی وجود دارد

 گذاری خارجی موثر است.  ترش ورود سرمایهسکار داخلی نیز بر گو کسب زدایی در فضای م به حقوق مالکیت بگذارد، مقرراتاحترا
 

00006.00024.0 *** 


 DER
ls

fdigdp

00003.00006.0 *** 

 ls

DER
fdigdp

    )2(

این نتیجه را نشان می د هد  که چنانچه مقررات زد ایی د ر فضای د اخلی یا بین المللی صورت نگیرد ، 
ممكن است اثر استقالل د ستگاه قضا و احترام به حقوق مالكیت بر بهبود  نسبت سرمایه گذاری خارجی 
به تولید  ناخالص د اخلی محد ود  شود . به بیان د یگر، منفی بود ن اثر متغیر ساختار حقوقی د ر کنار اثر 
مثبت متقاطع بیانگر این موضوع است که مقررات زد ایی می تواند  موجب موثرتر شد ن استقالل د ستگاه 

قضا و احترام به حقوق مالكیت بر جذب سرمایه گذاری خارجی شود .
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مقرراتزداییدرفضایکسبوکارداخلی

همان طور که د ر جد ول )5( مشاهد ه می شود ، د ر ستون نخست متغیر مقررات زد ایی د ر فضای 
کسب وکار د اخلی به مد ل اضافه می شود . متغیر مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی معناد ار است 
و اثر مثبتی بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید  ناخالص د اخلی د ارد . د ر ستون 
د وم، اثر متقاطع متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالكیت، و د ر ستون سوم اثر متقاطع متغیر آزاد ی 

تجارت خارجی نیز به مد ل اضافه می شوند .

جدول5:نتایجتخمینمدلبااستفادهازاستخرمتغیرهایاقتصادیواضافهکردنمتغیرمقرراتزدایی
درفضایداخلی،واثرهایمتقاطعآن

123متغيرها
OPR0/054***0/054***0/053***

NXRGDPCO2005-0/03***-0/03***-0/03***

DER0/005***0/001-0/004**

DERLS 0/0003** 
DERINTDER  0/0008***

Constant-0/03***-0/02**-0/014*

Observations1/2461/2461/246
R-Squared0/2810/2850/290

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1***  :توضیح

اثر متقاطع متغیر ساختار حقوقی و آزاد ی تجارت بین المللی مثبت و معناد ار است. این موضوع نشان 
می د هد  که اثر متغیر مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی وابسته به میزان مقررات زد ایی د ر فضای 

بین المللی و د رجه استقالل و احترام به حقوق مالكیت ساختار حقوقی است. روابط )3(، و )4(:

 

 
 

دار معنای و مالکیت در مجموع مثبت و که اثر متغیر ساختار حقوق شود نتیجه می (2جدول )متقاطع بر اساس  بررسی اثرهایاز 
 :(2) زدایی بستگی دارد. روابط تا حد زیادی نیز به میزان مقرراتاما  ،است

 
 

                 (2                                                     )  
0001.0006.0 ****** 


 INTDER

ls
fdigdp  

اثر استقالل دستگاه ممکن است  ،رت نگیردالمللی صو زدایی در فضای داخلی یا بین دهد که چنانچه مقررات را نشان می این نتیجه
منفی  ،به بیان دیگرشود. محدود  گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی بهبود نسبت سرمایه برقضا و احترام به حقوق مالکیت 

ثرتر شدن تواند موجب مو زدایی می بیانگر این موضوع است که مقررات متقاطعبودن اثر متغیر ساختار حقوقی در کنار اثر مثبت 
 .دگذاری خارجی شو یت بر جذب سرمایهاستقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق مالک

 کار داخلیو زدایی در فضای کسب مقررات
کار داخلی به مدل اضافه و زدایی در فضای کسب نخست متغیر مقرراتدر ستون  ،شود مشاهده می (1جدول ) که درطور  همان

گذاری مستقیم خارجی  نسبت میزان سرمایه است و اثر مثبتی بر داروکار داخلی معنا زدایی در فضای کسب متغیر مقررات .ودش می
 متغیر متقاطعدر ستون سوم اثر  و ،متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت متقاطعاثر  ،دارد. در ستون دوم بر تولید ناخالص داخلی

 شوند. میاضافه نیز به مدل  خارجی آزادی تجارت
 

 و اثرهای ،زدایی در فضای داخلی رراتنتایج تخمین مدل با استفاده از استخر متغیرهای اقتصادی و اضافه کردن متغیر مق: 5 جدول
 آن متقاطع

 3 ۲ 1 متغیرها
OPR ***112/1 ***112/1 ***118/1 

NXRGDPCO2005 ***18/1- ***18/1- ***18/1- 

DER ***111/1 111/1 **112/1- 

DER LS   **1118/1   
DER INTDER     ***1119/1 

Constant ***18/1- **12/1- *112/1- 

Observations 221/1 221/1 221/1 

R-Squared 291/1 291/1 281/1 
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1*** : توضیح

 
دهد که اثر متغیر  نشان میاین موضوع  است.دار مثبت و معناالمللی  و آزادی تجارت بینمتغیر ساختار حقوقی  متقاطعاثر 

درجه استقالل و احترام به حقوق المللی و  زدایی در فضای بین به میزان مقرراتوابسته کار داخلی و سبزدایی در فضای ک مقررات
 :(2(، و )8) . روابطساختار حقوقی استمالکیت 
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fdigdp    (2)  

گذاری  زدایی در فضای داخلی بر سرمایه اتراثر مقر ،المللی صورت گیرد زدایی در فضای بین ه مقرراتد که چنانچنده نشان می
و  باشد تنها هنگامی که دستگاه قضا استقالل داشته ،دهد. همچنین اما در حالت مقابل چنین رخ نمی ،مستقیم خارجی وجود دارد

 گذاری خارجی موثر است.  ترش ورود سرمایهسکار داخلی نیز بر گو کسب زدایی در فضای م به حقوق مالکیت بگذارد، مقرراتاحترا
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اثر استقالل دستگاه ممکن است  ،رت نگیردالمللی صو زدایی در فضای داخلی یا بین دهد که چنانچه مقررات را نشان می این نتیجه
منفی  ،به بیان دیگرشود. محدود  گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی بهبود نسبت سرمایه برقضا و احترام به حقوق مالکیت 

ثرتر شدن تواند موجب مو زدایی می بیانگر این موضوع است که مقررات متقاطعبودن اثر متغیر ساختار حقوقی در کنار اثر مثبت 
 .دگذاری خارجی شو یت بر جذب سرمایهاستقالل دستگاه قضا و احترام به حقوق مالک

 کار داخلیو زدایی در فضای کسب مقررات
کار داخلی به مدل اضافه و زدایی در فضای کسب نخست متغیر مقرراتدر ستون  ،شود مشاهده می (1جدول ) که درطور  همان

گذاری مستقیم خارجی  نسبت میزان سرمایه است و اثر مثبتی بر داروکار داخلی معنا زدایی در فضای کسب متغیر مقررات .ودش می
 متغیر متقاطعدر ستون سوم اثر  و ،متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالکیت متقاطعاثر  ،دارد. در ستون دوم بر تولید ناخالص داخلی

 شوند. میاضافه نیز به مدل  خارجی آزادی تجارت
 

 و اثرهای ،زدایی در فضای داخلی رراتنتایج تخمین مدل با استفاده از استخر متغیرهای اقتصادی و اضافه کردن متغیر مق: 5 جدول
 آن متقاطع

 3 ۲ 1 متغیرها
OPR ***112/1 ***112/1 ***118/1 

NXRGDPCO2005 ***18/1- ***18/1- ***18/1- 

DER ***111/1 111/1 **112/1- 

DER LS   **1118/1   
DER INTDER     ***1119/1 

Constant ***18/1- **12/1- *112/1- 

Observations 221/1 221/1 221/1 

R-Squared 291/1 291/1 281/1 
 p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1*** : توضیح

 
دهد که اثر متغیر  نشان میاین موضوع  است.دار مثبت و معناالمللی  و آزادی تجارت بینمتغیر ساختار حقوقی  متقاطعاثر 

درجه استقالل و احترام به حقوق المللی و  زدایی در فضای بین به میزان مقرراتوابسته کار داخلی و سبزدایی در فضای ک مقررات
 :(2(، و )8) . روابطساختار حقوقی استمالکیت 
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گذاری  زدایی در فضای داخلی بر سرمایه اتراثر مقر ،المللی صورت گیرد زدایی در فضای بین ه مقرراتد که چنانچنده نشان می
و  باشد تنها هنگامی که دستگاه قضا استقالل داشته ،دهد. همچنین اما در حالت مقابل چنین رخ نمی ،مستقیم خارجی وجود دارد

 گذاری خارجی موثر است.  ترش ورود سرمایهسکار داخلی نیز بر گو کسب زدایی در فضای م به حقوق مالکیت بگذارد، مقرراتاحترا
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نشان می د هند  که چنانچه مقررات زد ایی د ر فضای بین المللی صورت گیرد ، اثر مقررات زد ایی د ر 
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فضای د اخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود  د ارد ، اما د ر حالت مقابل چنین رخ نمی د هد . 
بگذارد ،  مالكیت  حقوق  به  احترام  و  باشد   د اشته  استقالل  قضا  د ستگاه  که  هنگامی  تنها  همچنین، 

مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی نیز بر گسترش ورود  سرمایه گذاری خارجی موثر است. 

آزادیتجارتبينالمللی

نسبت  بر  معناد اری  و  مثبت  اثر  بین المللی  تجارت  آزاد ی  متغیر   ،)6( نخست جد ول  د ر ستون 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی د ارد . د ر ستون د وم، اثر متقاطع متغیر 
ساختار حقوقی نیز به مد ل اضافه می شود . د ر این حالت، همچنان متغیرهای د رجه باز بود ن اقتصاد  و 
متغیر نسبت تراز تجاری بر تولید  ناخالص د اخلی هر د و د ر سطح 99 د رصد  معناد ار هستند  و به ترتیب 
اثر مثبت و منفی بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی د ارند . اثر 
متقاطع متغیر ساختار حقوقی و حقوق مالكیت و مقررات زد ایی برای تجارت بین المللی نیز بر نسبت 

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی مثبت و معناد ار است.

جدول6:نتایجتخمینمدلبااستفادهازاستخرمتغیرهایاقتصادیواثرمتغیرمقرراتزداییدرفضای
بینالمللی،واثرهایمتقاطعآن

123متغيرها
OPR0/054***0/055***0/053***

NXRGDPCO2005-0/03***-0/033***-0/03***

INTDER0/001***0/003**0/002
INTDERLS0/0002*

INTDER DER0/0004**

-0/04***-0/03***-0/04***

Observations1/2461/2461/246
R-squared0/2880/2900/289

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1***  :توضیح

و  د اخلی  د ر فضای کسب وکار  مقررات زد ایی  متغیر  متقاطع  اثر  نیز   ،)6( د ر ستون سوم جد ول 
مقررات زد ایی برای تجارت بین المللی به مد ل اضافه می شود . اثر متقاطع متغیر مقررات زد ایی د ر فضای 
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کسب وکار د اخلی نیز بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی مثبت 
و  معناد ار است. این موضوع نشان می د هد  مقررات زد ایی د ر فضای د اخلی و استقالل د ستگاه قضا و 

حقوق مالكیت باعث می شوند  اثر آزاد ی تجارت بین المللی بیش تر باشد .

بررسینتایجبادادههایتابلویی

برای اطمینان از یافته های به د ست آمد ه، نتایج با استفاد ه از روش تابلویی اثرهای تصاد في برآورد  
می شوند . همان طور که د ر جد ول )7( مشاهد ه می شود ، معناد اری و عالمت نتایج د ر اغلب موارد  با 
آنچه د ر استخر د اد ه ها به د ست می آید ، هماهنگ است. با این روش تنها معناد اری اثر مستقیم متغیر 
مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی از بین می رود . پس د ر نتیجه گیری نهایی تنها به موارد ی 

استناد  می شود  که د ر تمام روش ها نتیجه یكسانی بروز می د هند .

جدول7:نتایجتخمینمدلبادادههایتابلوییوبهروشاثرهایتصادفی

12345678متغيرها
OPR0/044***0/045***0/046***0/055***0/046***0/053***0/053***0/047***

NXRGDPCO2005-0/083***-0/081***-0/09***-0/059***-0/081***-0/063***-0/06***-0/082***

LS0/01***-0/021*0/006
LS20/003***

DER0/0011-0/0044-0/004
INTDER0/005***-0/008*

LSINTDER0/00060/0016***

LSDER0/0007***

DERINTDER0/00076
Constant-0/06***0/02-0/004-0/04***-0/06***-0/005-0/01-0/01

Observations1/2461/2461/2461/2461/2461/2461/2461/246
Number of Country8989898989898989

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1***  :توضیح
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بحثونتيجهگيری

د ر این پژوهش، به بررسی اثر انواع متغیرهای حقوقی بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بین  از  می شوند .  تقسیم  حقوقی  و  اقتصاد ی  د سته  د و  به  متغیرها  منظور،  بد ین  می شود .  پرد اخته 
متغیرهای حقوقی سه متغیر مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی، آزاد ی تجارت بین المللی، و 

ساختار حقوقی شامل استقالل د ستگاه قضا و احترام به حقوق مالكیت قرار د ارند .
نتایج نشان می د هند  که متغیر ساختار حقوقی، شامل استقالل د ستگاه قضا و احترام به حقوق 
مالكیت، به طور مستقل از سایر متغیرهای حقوقی اثر مثبت و فزایند ه اي بر نسبت میزان سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی د ارد . چنین ساختاری اثر مثبت آزاد ی تجارت بین  المللی را 
تقویت می کند . د ر نهایت، اگرچه اثر مستقیم متغیر مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی بر نسبت 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  ناخالص د اخلی به طور کلی تایید پذیر نیست، اما اگر 
سطح د و متغیر د یگر، ساختار حقوقی و آزاد ی تجارت بین  المللی باال باشد ، آن گاه می توان اثر متغیر 
مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید  
ناخالص د اخلی مثبت و معناد ار د ر نظر گرفت. به بیان د یگر، مقررات زد ایی د ر فضای کسب وکار د اخلی، 
د ر صورت آزاد ی تجارت بین المللی و وجود  د ستگاه مستقل قضا و احترام به حقوق مالكیت، موجب 
رشد  سرمایه گذاری مستقیم خارجی میشود . این نتایج اهمیت استقالل د ستگاه قضا و احترام به حقوق 
مالكیت را به صورت تجربي نشان می د هد  و بیان مي کند  شاید  اهمیت ساختار حقوقي مستقل و احترام 

به حقوق مالكیت براي جذب سرمایه گذاري خارجي از مقررات زد ایي بیش تر باشد .

منابع

الف(فارسی
بر  تاکید   با  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  بر  موثر  عوامل  تاثیر   .)1392( آذین ساد ات  رمضان،  استاد  
متغیرهای نهاد ی و ساختاری. پایان نامه کارشناسی ارشد  د انشكد ه اقتصاد  و حسابد اری د انشگاه آزاد  اسالمی 

واحد  تهران مرکزی.
انصافی آذر، بهنام )1389(. حمایت از حقوق مالكیت صنعتی د ر نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید  بر حقوق 

ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد  د انشكد ه حقوق د انشگاه شهید  بهشتی تهران. 
بختیاری کشكجانی، رضا )1379(. جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی د ر کشورهای د رحال توسعه و عوامل 
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موثر بر جذب آن. پایان نامه کارشناسی ارشد  موسسه عالی پژوهش د ر برنامه ریزی و توسعه.
جهانشاهی، اکرم )1389(. تحلیل اثر نرخ ارز واقعی و نوسان آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی د وره 

2007-1970. پایان نامه کارشناسی ارشد  گروه اقتصاد  د انشكد ه علوم اد اری و اقتصاد ی د انشگاه اصفهان.
د رحال توسعه  کشورهای  د ر  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  بر  خوب  حكمرانی  اثر   .)1389( فروغ  خلیلی فر، 

منتخب: با تاکید  بر ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد  د انشگاه مازند ران.
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  بر جذب  موثر  عوامل  بازشناسی   .)1383( اکبر  شاهمراد ی،  و  پرویز،  د اود ی، 
)FDI( د ر اقتصاد  ایران و 46 کشور جهان د ر چارچوب یک الگوی تلفیقی. نشریه پژوهش های اقتصاد ی 

ایران، 6)20(، 81-113.
د رگاهی، حسن )1385(. عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی: د رس هایی برای اقتصاد  ایران. 

نشریه شریف، 22)36(، 57-73.
انتشارات  ایران.  برای  آن  تبعات  و  آسیا  غرب  د ر  فراملّی  شرکت های  سرمایه گذاری   .)1390( مهد ی  رضایی، 

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
رنجبر، صاد ق، رستمی، مهد ی، و پاد ام، سید سجاد  )1394(. بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی )FDI( د ر صنعت نفت و گاز. نشریه علمی اکتشاف و تولید  نفت و گاز. 1394)123(، 25-29.
سحابی، بهرام؛ قنبری، علی، و شفیعی، علی )1390(. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی د ر 
.jqe.2011.10592/10.22055 .27-52 ،)3(8 ،ایران: با تاکید  بر نوسانات نرخ ارز. نشریه اقتصاد  مقد اری

شاه آباد ی، ابوالفضل، و احمد ی روشن، زهرا )1390(. بررسی نقش د موکراسی و حقوق مالكیت بر جریان جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و G7. نشریه پژوهشنامه بازرگانی، 15)60(، 163-183.

نشریه  ایران.  د ر  مستقیم  سرمایه گذاری  تعیین کنند ه های   .)1385( عبد اهلل  محمود ی،  و  ابوالفضل،  شاه آباد ی، 
جستارهای اقتصاد ی، 3)5(، 290-327.

بر  کسب وکار  فضای  بهبود   اثرات  بررسی   .)1394( سید آرش  ولی نیا،  و  یونس،  سلمانی،  ابوالفضل؛  شاه آباد ی، 
اقتصاد   G7(. نشریه  صاد رات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی )مطالعه مورد ی کشورهای منتخب گروه 
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