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تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال در کشورهای درحالتوسعه

تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حکمـرانی خوب  /...سید محمدرضا سیدنورانی ،فتحاله تاری ،حسن محمدپور ــــــــــــــ23

 -1مقدمه

ســرمایهپــذیر توجــه کننــد (مهــدوی و عزیــز محمــدلو،

امروزه ،اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر،

.)1383

بــهگونــهای کــه افــزایش اشــتغال ،یکــی از شــاخصهای

مسئله بیکاری از جمله مشـکالت حـاد کشـور محسـوب

توسعهیافتگی جوامع تلقی مـیشـود (فـرزام و همکـاران،

مــیشــود ،اجــرای اقــداماتی در راســتای تســریع رشــد

 .)1395رشد روزافزون جمعیت و پـایین بـودن فرفیـت

اقتصادی و افزایش فرفیتهـای تولیـدی کـه منجـر بـه

تولید ،باعث بروز بحران بیکاری در دهه اخیر ،به ویـهه در

ایجاد فرصتهای شغلی جدید و در نتیجه کاهش بیکاری

کشورهای درحالتوسـعه شـده و ایـن پرسـش را م ـر

میگردد ،ضروری است .امـا ایـران نیـز هماننـد بسـیاری

کــرده اســت کــه بــرای ســاماندهی اقتصــادی و کــاهش

کشورها برای رونـق تولیـد و ایجـاد اشـتغال و همچنـین

بیکاری ،برنامهریزیها و سیاستگذاریها در چـه جهتـی

دستیابی به رشد و توسـعه اقتصـادی پایـدار ،بـا مشـکل

باید صورت گیرد .بیکـاری یکـی از مهـمتـرین معضـالت

کمبــود منــابع بــرای ســرمایهگذاری روبــهرو اســت؛ لــذا

کشورهای درحالتوسعه میباشد که عواقب منفی زیـادی

سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یکـی از عوامـل

را به دنبال داشـته و موجـب گردیـده اسـت کـه کـاهش

مهم تأمینکننده یا مکمل منابع داخلی مـیتوانـد نقـش

بیکــاری و ایجــاد فرصــتهــای جدیــد شــغلی در ر

مؤثری در افزایش تولید و اشتغال داشته باشد.

از اساسیترین نیازهای یـ

مهمترین اهـداف سیاسـتگـذاران اقتصـادی کشـورهای

از طــرف دیگــر ،دولــتهــا بــا توجــه بــه نقــش

مذکور قرار گیرد و سرمایهگذاری بـرای اشـتغالزایـی در

سیاستگذار ،تصمیمگیرنده و برنامهریز خود ،مهـمتـرین

این کشورها امری انکارناپذیر باشـد (شـهبازی و فتـاحی،

عامـل تأثیرگـذار در رشـد و توسـعه اقتصـادی محســوب

.)1396

میشوند و تا زمانی کـه دولـتهـا سیاسـتهـای خـود را
خـارجی1

اصال نکنند ،توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد .به این

به عنوان یکی از پدیـدههـای نوفهـور در عرصـه حیـات

دلیل از اواسـ دهـه  1990بـا پیـدایش و روام مکتـب

اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است؛ بـهطـوری کـه

نهادگرایی و با توصیه سازمانهـای بـینالمللـی از جملـه

منافع حاصل از جریان سرمایهگذاری مسـتقیم در قالـب

سازمان ملل متحد ،بان

جهـانی و صـندوق بـینالمللـی

مسائلی نظیر :افزایش رشـد اقتصـادی ،ایجـاد اشـتغال و

پول ،مؤلفههای حکمرانی به عنوان کلیـد توسـعه م ـر

انتقال فناوری ،افزایش توان رقابت ،بهبـود منـابع مـالی و

گردید .کلید توسعه در فراهم ساختن شرای و نهادهـایی

انسانی و فواید متنـو دیگـری از ایـن قبیـل مـیباشـد.

است که دولت از عهـده انجـام وفـایا حـاکمیتی خـود

ســرمایهگــذاری مســتقیم خــارجی توس ـ شــرکتهای

برآید و بتواند زمینهساز رشد بازار و هـدایت آن بـه نفـع

چندملیتی ،رشد چشمگیری را طی سالهای اخیر تجربه

عامــه مــردم باشــد و ایــن مهــم بــا بهبــود شــاخصهــای

کرده است .همزمانی این پدیده با افزایش اساسـی تقاضـا

حکمرانی خوب محقق میشود .حکمرانی خـوب بـه ایـن

بــرای نیــروی کــار مــاهر در طــول دو دهــه گذشــته،

مفهوم است کـه فراینـدها و نهادهـا ،منجـر بـه نتـایجی

صاحبنظران و سیاسـتگـذاران را بـر آن داشـته تـا بـه

میشوند که نیازهای جامعه را تأمین میکنند و در عـین

سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان عاملی برجسـته

حال بهترین بهرهبرداری از منابع در اختیار را امکانپـذیر

و اثرگذار در تغییرات اشتغال کشـورهای سـرمایهگـذار و

مینمایند .حکمرانی خوب ،بسترسـاز توسـعهای پایـدار و

طی دو دهه اخیر سرمایهگذاری مستقیم

بلندمدت است؛ لذا تأثیر بسزایی بر جذب سرمایهگـذاری
)1- Foreign Direct Investment (FDI
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جامعـه بـه شـمار مـیآیـد؛

با توجه به شرای کنونی اقتصادی ایران کـه در آن
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مستقیم خـارجی و افـزایش اشـتغال دارد .بـا توجـه بـه

دوره زمانی  1995-2011برای کشـور اسـنانیا تخمـین

م الب بیان شده ،فرضیههای تحقیق عبارتند از:

زدهانــد .نتــایج آنــان حــاکی از تــأثیر مثبــت امــا انــد

 سرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی ،اشـتغال را درکشورهای درحالتوسعه افزایش میدهد.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی بـر تقاضـای نیـروی کـار
اســت .بــدین صــورت کــه ایــن اثــر ،منجــر بــه افــزایش

 -حکمرانـــی خـــوب ،اشـــتغال را در کشـــورهای

تقاضای آنان برای نیروی کار داخلی میشود اما ایـن اثـر

لذا به منظور اثبات این فرضیهها ،به بررسـی نقـش

تنها برای کشورهای غیر از اتحادیه اروپا منفی است.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کنار حکمرانـی خـوب

مــیم )2015( 3تــأثیر ســرمایهگــذاری مســتقیم

بر اشتغال در  95کشور درحالتوسعه پرداخته مـیشـود.

خارجی بر بازار نیروی کار در  48کشور جنوب صـحرای

عــالوه بــر ایــن ،کشــورهای درحــالتوســعه در دو گــروه

آفریقا را با اسـتفاده از دادههـا پانـل و روش  OLSبـرای

نفتخیز و غیرنفتـی هسـتند و شـرای ایـن دو گـروه از

دوره زمانی  1991-2011بررسی کرده است .نتـایج وی

کشورها با یکدیگر متفاوت است؛ لذا تأثیر فوق برای ایـن

نشاندهنده این است کـه اثـر سـرمایهگـذاری مسـتقیم

دو گــروه از کشــورها بــرای دوره زمــانی 2000-2014

خارجی بر اشتغال مثبت و معنادار بوده است.

جداگانه بررسی میگردد تا مشخص شود سرمایهگـذاری

زاپکـــاوو 4و همکـــاران ( )2014راب ـــه بـــین

مستقیم خارجی و حکمرانی خوب در هـر دو گـروه چـه

سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اشتغال داخلی را بـرای

تأثیری دارد .گروه اول پنج کشور درحالتوسعه نفتخیـز

بنگاههـای کوچـ مقیـا

و متوسـ در کشـور آلمـان

و گــروه دوم  90کشــور درحــالتوســعه غیرنفتــی (ایــن

بررسی کردهاند .نتایج بررسی آنـان نشـان مـیدهـد کـه

برای دوره زمانی

سرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی افقـی ،تـأثیر مثبـت و

کشورها با توجه به اطالعات در دستر

سرمایهگذاری عمودی ،تـأثیر منفـی بـر اشـتغال داخلـی

مورد نظر انتخاب شدهاند) هستند.

دارد .همچنین آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه سـرمایهگذاری
 -2پیشینه تحقیق

مستقیم خارجی افقی در ترکیب بـا انگیـزه توسـعه بـازار

الف) پژوهشهای خارجی

خارجی ،منجر به اثر مثبت مورد انتظار در اشـتغال بـازار

جود و سیالگی )2016( 1بـا اسـتفاده از دادههـای

داخلی میشود.

تابلویی به بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر

کریگــــول )2006( 5راب ــــه بــــین اشــــتغال و

اشتغال  20کشور اروپای شرقی و اروپـای مرکـزی بـرای

سرمایهگذاری مسـتقیم خـارجی  20کشـور انگلیسـی و

دوره زمــانی  1995-2012پرداختهانــد .نتــایج نشــان

هلندی زبان کشورهای حـوزه کارائیـب را بـا اسـتفاده از

اثر

روش دادههــای تــابلویی و بــرای دوره زمــانی - 1990

میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارای ی

اولیه منفی بر تقاضای نیـروی کـار و در نتیجـه ،اشـتغال

 2000بررسی کرد .نتایج نشان میدهند کـه یـ

تنها برای کشورهای اتحادیه اروپا اسـت امـا بـرای سـایر

افزایش در سـرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی منجـر بـه

کشورهای اروپایی ،این اثر صادق نمیباشد.

افزایش اشتغال کشورهای مورد بررسی میشود.

واحـد

باجو و دیاز )2015( 2تأثیر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بر تقاضای نیروی کـار مـاهر و غیرمـاهر را بـرای
1- Jude and Silaghi
2- Bajo-rubio and Diaz-mora

3- Mayom
4- Zapkau
5- Craigwell
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درحالتوسعه افزایش میدهد.

رقابــتپــذیری بنگــاههــای اســنانیا و در نتیجــه ،افــزایش

تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حکمـرانی خوب  /...سید محمدرضا سیدنورانی ،فتحاله تاری ،حسن محمدپور ــــــــــــــ25
ب) پژوهشهای داخلی

سالطین و جهانی ( )1393به بررسـی چگـونگی و

اشـتغال تعدیل شده و بـه سـمت رونـد بلندمـدت خـود
شــده اســت .آزمــونهـــای ثبــات ســاختاری

نزدیــ

میزان اثرگذاری کیفیت حکمرانـی بـر اشـتغال در گـروه

 CUSUMو  CUSUMSQنیز نشــان مـیدهــد کــه

کشــورهای منتخــب بــا درآمــد بــاد و درآمــد متوســ

ضـــرایب تخمــین در طــول دوره م ـورد م العــه باثبــات

پرداختند .نتایج حاصل از بـرآورد مـدل بـه روش اثـرات

هستند.

منتخب در دوره زمانی  1996-2009نشان میدهد کـه

به بررسی تأثیر سرمایهگذاری خارجی بر کاهش بیکـاری

کیفیت حکمرانی ،تأثیر مثبت و معناداری بـر اشـتغال در

در ایران پرداختند .در این پهوهش از آمارهای مرکز آمـار

گروه کشورهای منتخـب دارد .بـه عبـارت دیگـر ،بهبـود

ایران ،بان

جهانی مربوط به نرخ بیکـاری

حکمرانـی ،ســبب افــزایش اشــتغال در گــروه کشــورهای

و میزان سرمایهگذاری خارجی طی سالهای 1390-92

منتخب شده است.

استفاده گردید .نتایج تحقیق ،وجـود ارتبـاط بلندمـدت و

مرکزی و بان

شــاهآبــادی و همکــاران ( )1392بــا اســتفاده از

کوتاهمدت بین متغیرهای مستقل و نرخ بیکاری را تأییـد

دادههای پانل برای دوره زمانی  1996-2010به بررسی

کردند و فرضیههای تحقیق در بلندمدت و کوتـاهمـدت و

اثر حکمرانـی بـر رشـد بیکـاری در کشـورهای منتخـب

در قالب الگوی  OLSو  VARمورد آزمون قرار گرفتنـد.

توسعهیافته و درحالتوسعه پرداختهاند .به منظور آزمـون

نتایج بررسی فرضـیات تحقیـق ،وجـود ارتبـاط مثبـت و

فرضیههای تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها،

معنادار بین تولید ناخالص داخلی با نرخ بیکاری را نشـان

از روش گشــتاورهای تعمــیمیافتــه بــرای تخمــین مــدل

میدهد .همچنین در مدل مورد بررسی ارتبـاط منفـی و

استفاده شده است .نتایج م العه حاکی از اثر منفی و بـه

معنادار بین سـرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی ،تقاضـای

لحـا آمـاری معنـادار شــاخصهـای حکمرانـی بـه جــز

داخلی و متوس حقوق با نرخ بیکاری تأیید شد.

شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی
در کشورهای درحالتوسعه بـر رشـد بیکـاری در هـر دو

 -3مبانی نظری

دسته از کشورهای موردم العه میباشد.

انباشــت ســرمایه ،یکــی از پــیشنیازهــای اساســی

فــدایی و کــافمی ( )1391در مقالــهای بــا هــدف

فرایند رشد اقتصادی به شـمار مـیرود کـه مـیتوانـد از

تحلیل اثرات سرمایهگذاری مسـتقیم خـارجی بـر سـ ح

منابع داخلی یا خارجی تـأمین شـود .امـروزه بسـیاری از

اشتغال کشور طی دوره زمانی  1389-1349با اسـتفاده

کشورهای جهان به واس ه ناکـافی بـودن منـابع داخلـی

از مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده رواب کوتاهمدت

برای سرمایهگذاری ،تمایل شدیدی به جذب سرمایههای

و بلندمــدت بــین متغیرهــای موجــود ،نشــان دادنــد کــه

خارجی پیدا کردهاند .منابع مالی خارجی عالوهبـر اینکـه

ســرمایهگــذاری مســتقیم در هــر دو دوره کوتــاهمــدت

شکاف پساندازی سرمایهگذاری را پر میکند آثار مثبتی

( )0/1286و بلندمــدت ( )0/1261بــه طــور مســتقیم و

بر اقتصاد کشور دارد و به عنـوان مکمـل پـسانـدازهـای

معنیداری بر س ح اشتغال تأثیرگذار است؛ به طوری که

داخلی موجب کاهش هزینه سرمایه شرکتهای داخلـی،

جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،فرایند ایجاد

انتقــال دانــش فنــی و شــیوههــای مــدیریتی مــیشــود

اشتغال را بهبود بخشیده اسـت .ضـریب جملـه تصـحیح

(میرزاخانی .)1391 ،سرمایهگذاری خارجی معمودً از دو

خ ـا ) (ECMبـهدســت آمــده در ایــن مـدل ،نشـان

طریق مستقیم و غیرمستقیم صورت میگیرد.

میدهد کـه در هـر دوره 10/2درصـد از عـدمتعـادل در
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ثابــت و گشــتاورهای تعمــیمیافتــه در گــروه کشــورهای

طالعپور اردکانی و خواجـه محمودآبـادی ()1394

 26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیویکم ،تابستان 1399

(1 )IMF

پیشرفته صنعتی که از نظـر امکانـات تولیـد و موجـودی

ســرمایهگــذاری مســتقیم خــارجی عبــارت اســت از:

عوامل یکسان هستند تعریـا مـیشـود .در ایـن حالـت

سرمایهگذاری برای کسب منافع بلندمدت در شرکتی که

شرکتهای چندملیتی ،با ایجاد بنگاههای جدید در دیگـر

در اقتصــادی بــه غیــر از اقتصــاد ســرمایهگــذار ،فعالیــت

کشورها ،به جای صادرات کاد یا خدمات ،خـود بنگـاه را

میکند .هدف سرمایهگذار در ایـن نـو سـرمایهگـذاری،

انتقال میدهند .سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمـودی

داشتن نقش فعال پول و مؤثر در مدیریت شـرکت اسـت

نیز که اهمیت ویههای دارد ،بین کشورهایی اسـت کـه از

(جهـــانگرد و شـــیرمرد .)1392 ،طیـــا اثرگـــذاری

نظر امکانات تولید و موجـودی عوامـل ،یکسـان نیسـتند.

سرمایهگذاری مسـتقیم خـارجی بسـیار گسـترده اسـت؛

این سرمایهگـذاری در صـورتی اتفـاق میافتـد کـه یـ

مانند تسریع آهنگ رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،انتقـال

صنعت ،بـه دو عامـل نیـروی کـار مـاهر و و نیـروی کـار

تکنولوژی و تکنی های تولید ،تقویت و گسـترش منـابع

غیرماهر نیاز داشته باشد .در این حالت ،انتقال بخشـی از

مهم مالی و بینالمللی ،افزایش تحقیق و توسعه ،افـزایش

کارخانه به کشوری که دارای نیروی کار غیرماهر فـراوان

بهرهوری ،تأثیر بر واردات و صادرات و تـراز پرداخـتهـا،

و ارزان است ،سـودمند خواهـد بـود .بنـابراین ایـن نـو

افزایش قدرت رقابت و رشد تکنولوژی ملی و فرفیت کار

سرمایهگذاری ،مکمل تجارت است .معمودً شـرکتهـای

و رشد مؤسسات و شرکتهای داخلی که هر کدام به نوبه

چنــدملیتی ،بزر تــرین ســرمایهگــذاری و عمــدهترین

خود دارای پیچیدگیهایی میباشد (استادی و همکـاران،

مالکیت را دارند؛ لذا این گونه شرکتها حق امتیـاز خـود

کشــورهای

را به شرکتهای خارجی نمیدهند و آنها فق بـه دلیـل

درحالتوسعه که با کمبود سرمایهگذاری داخلـی مواجـه

عوامل تولید و مواد اولیـه بـه کشـورهای میزبـان انتقـال

هستند سعی دارند تا با برقراری شرای مناسـب و اتخـا

مییابند و در صورتیکه بتوانند مواد اولیه و واسـ های را

تــدابیری از جملــه امنیــت اقتصــادی و سیاســی ،ایجــاد

از کشورهای دیگر با هزینه حملونقل پـایین وارد کننـد،

زیرساختهای مناسب ،پرورش نیروی انسانی و  ...زمینـه

این نو سرمایهگـذاری را انجـام نمـیدهنـد (میرزایـی و

جذب اینگونه سـرمایهگـذاریهـا را بـه منظـور افـزایش

آقاجانی .)1388 ،ایـن نـو از سـرمایهگـذاری مسـتقیم

فرصتهای شغلی برای مردم محلی و در نتیجـه افـزایش

خــارجی ،بیشــتر در کشــورهای درحــالتوســعه صــورت

تولید ،زمینههای رشد و توسعه اقتصادی در کشـور خـود

میگیرد و مـیتوانـد بـرای آنهـا مفیـد باشـد؛ زیـرا ایـن

فراهم سازند .شایان کـر اسـت کـه اثـر سـرمایهگـذاری

کشورها نیروی کار فراوان و ارزان دارند کـه مـورد توجـه

طــرف بــه میــزان

شــرکتیهای چنــدملیتی اســت و ایــن شــرکتهــا بــا

وجود دارد .در تعریا صندوق بینالمللـی پـول

)1392؛ لــذا همــه کشــورها بــه خصــو

مسـتقیم خــارجی بــر اشــتغال از یـ

توسعهیافتگی و آمـاده بـودن بسـترهای مناسـب در ایـن

سرمایهگذاری میتوانند از این پتانسیل استفاده کنند.

کشورها و از طرف دیگر ،به سهم سرمایهگذاری مسـتقیم

عوامل بسیاری در جذب سرمایههای خارجی ،مؤثر

خارجی در تأمین منـابع مـالی مـورد نیـاز ایـن کشـورها

هستند و به منظور جذب این سرمایهها ،دولتها بایـد بـا

بستگی دارد.

برنامهریـزی دقیـق و اجـرای سیاسـتهـای اقتصـادی و

سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دو دسته تقسیم

سیاسی ،این عوامل را به وجود آورنـد .دولـت بـه عنـوان

مــیشــود :ســرمایهگــذاری مســتقیم خــارجی عمــودی و

هدایتکننده فعالیتهای اقتصادی باید با ایجاد نهادهـای

سرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی افقـی .سـرمایهگـذاری

کارآمد ،زیرساختها و محی مناسب و همچنین تـدوین

1- International Monetary Fund

برنامــههــا و سیاســتهــای کارآمــد بــه عنــوان دســت
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تعاریا مختلفی از سرمایهگذاری مستقیم خـارجی

مستقیم خارجی افقی به طور عمده در میـان کشـورهای

تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حکمـرانی خوب  /...سید محمدرضا سیدنورانی ،فتحاله تاری ،حسن محمدپور ــــــــــــــ27

یاریدهنده بـازار ،موجبـات رشـد و توسـعه اقتصـادی را

داخلی و خارجی و کاهش رشد تولید و اشتغال و افزایش

فراهم کنند .برای آنکه دولت بتواند وفـایا خـود را بـه

بیکاری میشـود و بـه تبـع آن ،افـزایش فقـر و نـابرابری

درستی انجام دهد باید از چندین ویهگی برخوردار باشـد

میگردد (زایندهرودی و همکاران.)1396 ،

جهانی ،حکمرانی را شیوه اسـتفاده از قـدرت

منــابع موجــود بــرای تــأمین نیازهــای شــهروندان ،ارائــه

در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی بـه

خدمات شهری و رضایت مـردم اسـتوار اسـت (طیبـی و

توســعه پایــدار تعریــا مــیکنــد .م ــابق ایــن تعریــا،

همکـاران .)1394 ،وجــود دســتگاه اداری کارآمــد و بــاد

کشورهای عضو بایـد بـه بهبـود سـازوکارهای تخصـیص

بودن تعهد دولت به اجرای سیاسـتهـا کـه در اثـر یـ

منابع ،فرایندهای تدوین ،انتخاب و اجرای خ مشیهـا و

دولت کارآمد به وجود میآید موجب میشود که اعتمـاد

رواب بین شهروندان و حکومت بنردازنـد .ایـن سـازمان،

افراد جامعه به دولت بیشتر شـود و دولـت را در راسـتای

حکمرانی خوب را بـه عنـوان سـنت و نهادهـایی تعریـا

اجرای هرچه بهتر سیاستها کم

کنند .از طرف دیگـر،

میکند که توس آنها قدرت به منظور مصلحت عمـومی

وفایا دولت همچـون تـأمین و فـراهم کـردن کادهـا و

کشــور اعمــال مــیشــود (کریمــی و همکــاران،

خدمات عمومی و زیرساختهای فیزیکـی مـورد نیـاز در

بان

در ی ـ
.)1396

فرایند تولید ،تسـهیل و انتقـال فنـاوری ،آمـوزش و  ...از

حکمرانی خوب با تأثیری که بـر سـایر متغیرهـای

طریق کاهش هزینههای مباددتی برای بنگـاههـا موجـب

سیاسی و اقتصادی (از جمله ایجاد سـازوکارهای مناسـب

افزایش توان رقابتی اقتصاد و بهبود بهرهوری عوامل تولید

میتواند منجر به جذب بیشـتر سـرمایهگـذاری مسـتقیم

و در نهایت رشد اشتغال خواهد شد.

خارجی شود) دارد ،میتواند منجـر بـه افـزایش اشـتغال

 -کیفیت قوانین و مقررات :دولت میتواند با وضـع

شود که در قسمت یل به برخـی از ایـن مکانیسـمهـای

قوانین کارآمد نقش قابلتوجهی در بسترسازی دزم برای

اثرگذاری اشاره شده است:

کــارکرد مناســب ســایر نهادهــا ،کــارکرد بــازار ،رونــق

 -حق افهارنظر و پاسخگویی :این مؤلفـه از طریـق

فعالیتهـای تولیـدی و اقتصـادی داشـته باشـد .تـدوین

افزایش کارایی بازارهـا ،کشـا قیمـت واقعـی ،تخصـیص

مقررات با کیفیت و شفاف نه تنها منجر به خـارم نشـدن

بهینه منابع سرمایهای ،حذف رانتهای اطالعاتی ،انتقـال

سرمایههای داخلی میشود بلکه سرمایهگـذاری مسـتقیم

داراییهای نقد به سـمت فعالیـتهـای تولیـدی ،کـاهش

خارجی را نیز افزایش میدهد؛ زیرا شـرکتهای خـارجی

فعالیتهای تولیدی و تسهیل ورود سرمایهگذاری

در کشــورهایی ســرمایهگــذاری میکننــد کــه قــوانین و

خارجی میتواند محی ی به دور از هر گونـه تهدیـدی را

مقررات آن شفاف است و در راستای حمایت از آنان باشد

برای فعادن اقتصادی هم در سـ ح خـرد و هـم اقتصـاد

تــا آنــان بتواننــد بــا اعتمــاد بیشــتری در آن کشــور

کشـور را

سرمایهگذاری کنند؛ این امر باعـث افـزایش فعالیتهـای

ریس

ملی فراهم کند که این امر س ح اشـتغال یـ

تحتتأثیر قرار میدهد (شاهآبادی و همکاران.)1392 ،
 ثبات سیاسی :درگیریهـای جنـاحی ،نـزا هـایداخلی و غیـره کـه نشـان از وجـود بـیثبـاتی در کشـور
میباشد ،به دنبال خود باعـث افـزایش ریسـ

تولیدی میشود که حاصـل آن ،مشـخص شـدن حقـوق
مالکیت ،اطالعات ،فرصتها ،هزینهها ،منافع و  ...خواهـد
بود (سامتی و همکاران.)1390 ،

و کسـب

 -حاکمیت قانون :حاکمیت قانون از طریق حمایت

نااطمینانی در فضای اقتصادی و فرار سرمایههـا از داخـل

از حقوق مالکیت و حسن اجـرای قراردادهـا بـر اشـتغال

به خارم مـیگـردد کـه موجـب کـاهش سـرمایهگـذاری

افراد تأثیرگذار است .هرچه حقوق مالکیـت پیشـرفتهتـر
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که این ویهگیها در قالب حکمرانی خوب تعریا میشود.

 -کارایی و اثربخشی دولت :این معیار بر استفاده از
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زیرا مالکان به حصول سود سرمایهگذاری خود در آینـده

درحالتوسعه مـیباشـد .بـا توجـه بـه اینکـه کشـورهای

م مئن خواهند بود .همچنین زمـانی کـه افـراد ،اختیـار

درحالتوسعه ،به دو گروه کشورهای نفتخیز و غیرنفتـی

دارایی خـود را داشـته باشـند مـیتواننـد بــر روی آنهـا

تقسیم میشـوند و سـاختاری اقتصـادی و سیاسـتهـای

تجارت کنند .حسن اجرای قراردادها نیز با ایجاد اعتمـاد

اقتصــادی و سیاســی ایــن دو گــروه ،متفــاوت از یکــدیگر

بیشتر در سرمایهگذاران ملی و بینالمللی ،به تسریع رشد

است؛ تأثیر این دو متغیر در هر دو گروه از کشـورها ،بـه

میکنـد .همچنـین حاکمیـت قــانون از

صورت مجزا بررسی میشـود .کشـورهای درحـالتوسـعه

طریـــق توســـعه بازارهـــا ،اشــتغال را تحــت ثــأثیر قــرار

نفتخیـز عبارتنـد از :اکـوادور ،ایـران ،عـراق ،نیجریـه و

میدهد و نهایتاً حاکمیـت قــانون مـیتوانــد از طریــق

ونزوئال .کشورهای درحـال توسـعه غیرنفتـی عبارتنـد از:

تشـویق کـارآفرینی و توسعه کسب و کـار نیـز بـر رشـد

آلبانی ،ارمنسـتان ،بـالرو  ،بلیویـا ،بسـنی و هرزگـوین،

اشتغال تأثیر بگذارد (حیدری و علینهاد.)1393 ،

برزیل ،بورکینافاسو ،چین ،کاستاریکا ،قبـر  ،جمهـوری

اقتصادی کم

 -کنترل فساد :فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی،

دومینیکن ،مصر ،اریتره ،فیجی ،گابن ،گامبیا ،گرجستان،

نــابرابری درآمــد و فقــر تــأثیر دارد و از طریــق تضــعیا

گویان ،هایتی ،هندورا  ،جاماییکا ،اردن ،کنیـا ،دئـو ،

زیرسـاختهـای عمـومی و خـدمات اجتمـاعی و کــاهش

لبنان ،لیبریا ،مقدونیه ،ماداگاسکار ،مادوی ،مالدیو ،مالی،

درآمدهای مالیاتی ،موجب کاهش آهنگ رشـد اقتصـادی

موریس ،مولدووا ،مغولستان ،مراکش ،موزامبی  ،نامیبیـا،

میشود (فدایی و همکاران .)1396 ،فساد مالی ،ابتـدا بـا

ننال ،نیکاراگوئه ،نیجر ،روسیه ،سنگال ،سیرا لئون ،جزایر

کاهش انگیزه سرمایهگـذاری ،مـانع از رشــد اقتصــادی

سلیمان ،سـومالی ،آفریقـای جنـوبی ،سـوازیلند ،تانزانیـا،

میشود و آن را کاهش میدهد .سـنس بـا ایجـاد تغییـر

تایلند ،توگـو ،تـونس ،اوگانـدا ،اوکـراین ،زامبیـا ،زمبـاوه،

ساختار مخارم دولت از افزایش رشد جلوگیری مـیکنـد.

آ ربایجان ،بنگالدش ،بلیـز ،بنـین ،بلغارسـتان ،کـامرون،

در واقع فساد مالی از مسیرهای مختلا رشد اقتصادی را

آفریقای مرکـزی ،چـاد ،کلمبیـا ،جمهـوری دموکراتیـ

تضعیا میکند .این معضل اجتماعی با ایجاد انحـراف در

کنگو ،کنگو ،اتیوپی ،غنا ،گواتمـاد ،گینـه ،گینـه بیسـائو،

تخصـیص منـابع و انگیـزههـا از گسترش مکـانیزم بـازار

هند ،اندونزی ،قزاقستان ،قرقیزستان ،مـالزی ،موریتـانی،

جلوگیری میکند .همچنین ،تضـعیا حقـوق مالکیـت و

مکزی  ،میانمار ،پاکستان ،رومانی ،صربسـتان ،سـودان،

عدمتضـمین منافع ناشی از مفاد قراردادهـا را بـه همـراه

سورینام ،تاجیکسـتان ،ترکیـه ،ترکمنسـتان ،ازبکسـتان،

دارد و به ضرر بنگاههای کوچ

عمل میکند ،بــا توجـه

بــه نقــش تعیــینکننــده بنگــاههــای کوچ ـ

ویتنام و یمن.

در رشــد

دادهها و آمار سـرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی و

اقتصـادی ایـن پدیـده نـام لوب ،بـه فرایند رشد ل مـه

جهـانی گرفتـه

حکمرانی خوب برای این کشورها از بان

وارد میسـازد .گسـترش فقـر از طریـق وسـعت یــافتن

شده و با کمـ

فسـاد ،مـانع دیگـری است که در مقابل رشـد اقتصـادی

اسـت .مــدل رگرســیون مــورد اســتفاده بــه صــورت زیــر

قرار میگیرد (کریمی پتانالر و همکاران.)1396 ،

میباشد:
()1

 -4روش تحقیق
هدف پهوهش حاضر ،بررسی تأثیر سـرمایهگـذاری
مســتقیم خــارجی ( )FDIو حکمرانــی خــوب ( )GGبــر

نـرمافـزار  Eviews9تخمـینزده شـده

EMP t =  + 1 FDI t +  2 GG t + U t
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باشد ،انگیزه افراد برای سرمایهگذاری بیشتر خواهد بـود؛

اشتغال برای دوره زمانی  2000-2014برای  95کشـور

تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حکمـرانی خوب  /...سید محمدرضا سیدنورانی ،فتحاله تاری ،حسن محمدپور ــــــــــــــ29

 EMPtاشتغال در زمان حال FDIt ،سرمایهگذاری

ماتریس عناصر خ ا اغلب در هنگام کار بر روی دادههای

مستقیم خارجی در زمان حال و  GGtحکمرانی خوب در

سری زمانی به وجـود میآیـد .در چنـین حـالتی عناصـر

زمان حال میباشد.

خ ا در دادههایی که به لحا زمانی به هم نزدیـ ترنـد

بــرای تعیــین نــو روش تخمــین مــدل از آزمــون

وابستگی بادتری دارند.

مقایســه دو برآوردگــر آثــار ثابــت و تصــادفی اســت.

مربعات نشان میدهیم که چگونه میتوان ی

برآوردگـر

فرضیههای این آزمون به صورت زیر است:

کارا برای تخمین بردار  βدر معادله  2به دست آورد کـه

 -فرضیه  :H0روش اثرات تصادفی کاراتر است.

شرای قضیه گاوو  -مـارکوف را بـرآورده کنـد (خـادم

 -فرضیه  :H1روش اثرات ثابت کاراتر است.

غوثی.)1391 ،

اگر فرضیه  H0رد شود؛ یعنی تأیید اثرات ثابـت در

برآوردگر تعمیمیافته کمترین مربعات

برای به دسـت آوردن برآوردگـر کـارا بـرای بـردار

برابر اثرات تصادفی و برای بـرآورد مـدل بـا اثـرات ثابـت
استفاده میشود .اما اگر فرضیه  H0تأیید شود به معنـای

پارامترهـای βدر یـ

تأیید اثرات تصادفی است.

تبدیل یافتهای اسـتفاده میشـود کـه شـرای گـاوو -

روش حداقل مربعات معمولی تعمیمیافته ()GLS

یکی از مهمترین مفروضات مدل کالسـی

مـدل رگرسـیون خ ـی ،از مـدل

مارکوف را محقق میکند.

خ ـی

تخمین پارامترهای مدل تبدیل یافته با اسـتفاده از

این است که واریانس هر جزء خ ـا بـه شـرط معینـی از

روش کمترین مربعات معمولی ،منجـر بـه دسـت آوردن

متغیرهای توضیحی ،مقدار مساری با  𝜎 2میباشد .فرضی

کاراترین تخمینزن خواهد شد .این تبدیل با اسـتفاده از

که اگر برقرار نباشـد تخمـینزن خ ـی ،دیگـر ،بهتـرین

ماتریس  Ψکه اغلب ی

نخواهد بود و لذا روش حداقل مربعات تعمیمیافتـه مـورد

نامساوی زیر صدق میکند ،انجام میشود.

ماتریس باد مثلثـی اسـت و در

استفاده قرار خواهد گرفت که به طور خالصه به آن اشاره
شده است .بنابراین فرض میکنیم مدل رگرسـیونی زیـر

()3
با استفاده از چنین ماتریسی میتـوان اثبـات کـرد.

وجود دارد.

بنابراین داریم:

()2
با این شرط که امگا یا همـان مـاتریس کوواریـانس
جمالت خ ا ی

()4
از آن جایی که مـاتریس واریـانس کوواریـانس Ω

ماتریس مثبت معین است .همان طـور
مدل رگرسیون خ ی ساده بـا

وارونپذیر است؛ ماتریس  Ψنیز وارونپذیر خواهد بـود و

جمــالت خ ــای دارای واریــانس یکســان و هــم چنــین

بنابراین معادله رگرسیون تبدیل شده با معادله رگرسیون

غیروابسـته اسـت .در صـورتی کـه  Ωق ـری بـا مقـادیر

اصــلی معــادل خواهــد بــود .تخمــینزن روش کمتــرین

متفاوت روی ق ر اصلی باشد ،جمالت خ ا به هم وابسته

مربعات عـادی بـرای بـردار پارامترهـای  βدر معادلـه 4

نیستند اما شرط واریانس همسانی برقرار نخواهـد بـود و

چنین خواهد بود.

که میدانیم معادله  2ی

در صورتی که ماتریس Ωق ری نباشد ،عناصـر خ ـا بـه
هم وابسته خواهند بود .در اقتصادسـنجی ق ـری نبـودن
1 Hausman test

()5
این تخمینزن ،برآوردگر کمترین مربعات عمـومی
نــام دارد و بــه ســادگی میتــوان نشــان داد مــاتریس
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هاسمن 1استفاده مـیشـود .آزمـون هاسـمن بـه منظـور

در ادامــه بــا معرفــی مــدل تعمــیمیافتــه کمتــرین
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کوواریانس خ اهای تبدیلیافتـه  Ψ^T uیـ

مـاتریس

روشن و مشخص باشد .اما این شرط در دنیای واقـع ،بـه

همانی است.

ندرت صادق است و بهدست آوردن یـ

()6

مربعــات تعمــیمیافتــه بــرآوردی کــه در آن پارامترهــای
از آنجـا کـه ̂  βبـه دسـت آمـده همـان بـرآورد بـا

استفاده از روش کمتـرین مربعـات عـادی بـرای معادلـه
جایگزین نمودن  Ψ^T Xبه جای  Xبه صورت استاندارد
به دست میآید.

مجهول جای خـود را بـه برآوردهـای سـازگار مـیدهنـد
اهمیت پیدا میکند که در این م العه بر آن تأکید شـده
است .لـذا پـارامتری بـه عنـوان شـیب تعـدیل واریـانس
آن ناهمسـانی واریـانسهـا

ناهمسانی تخمین و بر اسا

برطرف میگردد .پس با فرض برقراری راب ه فوق و انجام
عملیات ریاضی در راب ه زیر:

()7

Var(i)=E(𝜀𝑖 2 ) =𝜎 2 𝑋𝑖.ℎ

قضیه گاو  -مارکوف الزامی اسـت .بـه عبـارتی  Ωبایـد

(ln(i) = ln(𝜎 2 ) + hln(Xi ) + i )8
پارامتر  hشیبی اسـت کـه وزن و شـکل واریـانس

مــاتریس کوواریــانس شــرطی خ ــا نســبت بــه متغیــر

ناهمسانی را مشخص میکند که در روش  EGLSنیز بر

برای آنکه معادله فوق برقرار باشـد ،تحقـق شـرای

توضیحدهنده باشد .بنابراین  Ωمیتواند به  Xیا هر متغیر

اسا

آن به برآورد دادهها میپردازد.

برونزای دیگری وابسته باشد.
روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی

 -5یافتههای تحقیق

اصـودً اطالعـات در مــورد اینکـه واریــانس بـا چــه

اکنون با توجه بـه توضـیحات بـاد ،بـا اسـتفاده از روش

تناسبی نسبت به متغیرهـای توضـیحی تغییـر مـیکنـد

 EGLSبه برآورد مدل برای  95کشور مورد م العه پرداختـه

بسیار ناقص و اند

است؛ از این رو روشهـای پیشـنهاد

میشود .نتایج برآورد در جدول  1آورده شده است.

شده در روش  GLSزمانی کاربرد دارد کـه ایـن اشـکال،
جدول  -1برآورد مدل برای کشورهای درحالتوسعه
متغیرها

ضریب برآورد شده

آماره t

احتمال

FDI

4.46E-11

19/57621

0/000

GG

-3/924776

-49/46043

0/000

 probنشان میدهد که هر دو ضـریب در سـ ح 5

استفاده از نتایج آزمون هاسمن به تخمین مدل پرداختـه

درصد ،معنیدار هستند .همچنین نتایج تخمـین ،حـاکی

میشود .نتایج آزمون هاسمن که در جدول  2آمده اسـت

از آن است که  FDIدارای تأثیر مثبت بر اشـتغال اسـت

نشان میدهد که مقدار آماره خیدو برابـر 15/301029

اما حکمرانی خوب ،تأثیر منفی بر اشـتغال در کشـورهای

و مقدار احتمال آزمون نیز کمتـر از  0/05اسـت و بـرای

درحالتوسعه دارد.

برآورد مدل باید از الگوی دادههای پانـل بـا اثـرات ثابـت

حــال بــه منظــور تخمــین مــدل بــرای کشــورهای
درحالتوسـعه نفـتخیـز و غیرنفتـی بـه طـور مجـزا ،بـا

استفاده کرد.
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تبدیل یافته است .ماتریس کوواریانس آن بـه راحتـی بـا

بـرآورد حـداقل
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جدول  -2نتایج آزمون هاسمن برای کشورهای درحالتوسعه نفتخیز
آزمون هاسمن
Prob

0/005

نتـایج آزمـون فـوق بـا اسـتفاده از الگـوی

دادههای پانل با اثرات ثابـت بـه تخمـین مـدل پرداختـه

میشود .نتایج بهدست آمده در جدول  3نشان داده شده
است.

جدول -3برآورد مدل برای کشورهای درحالتوسعه نفتخیز
متغیرها

ضریب برآورد شده

آماره t

احتمال

FDI

4.07E-11

2/612090

0/0116

GG

3/078987

2/961705

0/00045

همانگونه که مشاهده میشود مقدار ضـرایب FDI

هاسمن که در جدول  4آورده شدهاند ،نشان میدهد کـه

برابر  4.07E-11و برای  GGنیز 3/078987میباشـد.

فرضیه  𝐻0تأیید شده است و برای تخمین مدل بایـد از

 probنشان میدهد که هر یـ

از ضـرایب در سـ ح 5

الگوی دادههای پانل با اثرات تصادفی استفاده کرد.

درصد معنیدار هستند .به عبارت دیگـر ،نتـایج تخمـین،

با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون هاسمن ،بـا

حاکی از آن است که سرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی و

استفاده از اثرات تصادفی بـه بـرآورد مـدل مـیپـردازیم.

حکمرانی خوب بر اشتغال در کشـورهای درحـالتوسـعه

نتایج برآورد مدل در جدول  5نشان داده شده است.

نفتخیز دارای اثر مثبت و معناداری است.
برای کشورهای درحالتوسعه غیرنفتی نیـز آزمـون
هاســمن را هماننــد بــاد انجــام مــیدهیم .نتــایج آزمــون
جدول  -4نتایج آزمون هاسمن برای کشورهای درحالتوسعه غیرنفتی
آزمون هاسمن
Chi-Sq.Statistic

3/814313

Prob

0/1485

جدول  -5برآورد مدل برای کشورهای درحالتوسعه غیرنفتی
متغیرها

ضریب برآورد شده

آماره t

احتمال

FDI

-1.49E-11

-3/335633

0/0009

GG

-2/028849

-6/356582

0/0000
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براسا

Chi-Sq.Statistic

15/301029
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 -1.49E-11و ضــــــریب  GGنیــــــز -2/028849

سیاسی ،باد بـودن تعهـد دولـت ،وضـع قـوانین کارآمـد،

از ضـرایب

حمایت از حقوق داراییهای فیزیکـی ،فکـری و ضـمانت

در سـ ـ ح  5درصـــد معنـــیدار هســـتند .امـــا نتـــایج

اجرای قراردادها و کنترل فساد بر افزایش سرمایهگـذاری

تخمــین حــاکی از آن اســت کــه اثــر  FDIو حکمرانــی

بخش خصوصی و تولید داخلی میگردد و از ایـن طریـق

خـــوب بـــر اشـــتغال در کشـــورهای درحـــالتوســـعه

منجر به افزایش اشتغال میشود.

میباشد prob .نشان مـیدهـد کـه هـر یـ

بــه منظــور بررســی دقیــقتــر اثــرات فــوق ،تــأثیر

غیرنفتی ،منفی است.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIو حکمرانی خوب
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

( )GGبر اشتغال برای دوره زمـانی  2000-2014بـرای

سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،از دهـه  1980بـه

 95کشور درحالتوسعه نفتخیـز و غیرنفتـی ( 5کشـور

عنوان یکی از منابع مهم تأمینکننـده سـرمایه کشـورها

نفتخیز و  90کشور غیرنفتی) به طور جداگانـه بررسـی

مورد توجه قرار گرفت .سرمایهگذاری مستقیم خارجی به

گردید .به منظور تخمـین مـدل بـا اسـتفاده از دادههـای

دو روش مستقیم و غیرمستقیم میتواند بـر اشـتغال اثـر

پانل ،از آزمون هاسمن استفاده شده است.

بگذارد .بدین صورت که سرمایهگذاری مسـتقیم خـارجی

نتـــایج آزمـــون هاســـمن بـــرای کشـــورهای

به طور مستقیم اشتغال را از طریـق ایجـاد شـرکتهـای

درحــالتوســعه نفــتخیــز نشــان مــیدهــد کــه بایــد از

خارجی فعال و کسب و کار جدید در کشـورهای میزبـان

الگوی دادههای پانل بـا اثـرات ثابـت بـه منظـور بـرآورد

تحــت تــأثیر قــرار مــیدهــد؛ زیــرا ایــن شــرکتهــا در

مــدل اســتفاده کــرد .نتــایج تخمــین آزمــون نشــان

فعالیتهایی سرمایهگذاری میکنند که بتواننـد از مزیـت

مــیدهــد کــه مقــدار آمــاره  tبــرای 2/612090 ،FDI

نسبی نیروی کار محلی کشور میزبـان بهـرهمنـد گردنـد.

و بــرای  GGنیــز  2/961705میباشــد .ضــرایب ایــن

عالوه بر این ،سرمایهگـذاری مسـتقیم خـارجی از طریـق

دو متغیر نیـز نشـان میدهـد کـه ایـن دو متغیـر دارای

بهبود تخصیص منابع ،انتقال تکنولوژی و افزایش فرفیت

اثــرات مثبتــی بــر اشــتغال هســتند .از طــرف دیگــر،

تولید نیز به طور غیرمستقیم بر اشـتغال اثـر مـیگـذارد.

نتــایج بــرآورد مــدل بــرای کشــورهای درحــالتوســعه

عالوه براین ،با توجه به نقش تصمیمگیرنده و برنامـهریـز

غیرنفتـی نیــز نشــان میدهــد کـه مقــدار ضــرایب بــرای

دولت ،این نهاد به عنوان مهـمتـرین عامـل تأثیرگـذار در

 -1.49E-11 ،FDIو برابـــــــــــر  ،GGنیـــــــــــز

رشد و توسعه اقتصـادی محسـوب مـیشـود .بـا افـزایش

 -2/028849اســـت .همچنـــین در سـ ـ ح  5درصـــد

کــارایی ایــن نهــاد ،سیاســتهــای اقتصــادی از جملــه

معنــیدار اســت .نتــایج تخمــین حــاکی از آن اســت کــه

سیاســتهــای اشــتغالزا از کامیــابی بیشــتری برخــوردار

اثــر  FDIو حکمرانــی خــوب بــر اشــتغال در کشــورهای

خواهند شد .حکمرانـی خـوب بـا تـأثیری کـه بـر سـایر

درحالتوسعه غیرنفتی ،منفی است.

متغیرهای اقتصادی و سیاسـی دارد مـیتوانـد منجـر بـه

اما در حالت کلی ،نتایج تخمین حاکی از آن اسـت

سـو از طریـق

کــه اثــر  FDIبــر اشــتغال در کشــورهای درحــالتوســعه

ایجاد سـازوکارهای مناسـب (ثبـات سیاسـی ،حمایـت از

(نفــتخیز و غیرنفتــی) مثبــت اســت و افــزایش FDI

اجرای قراردادها و )...منجر به جذب بیشتر سرمایهگذاری

میتواند اشتغال را افزایش دهد .لذا فرضیه اول ،مبنی بـر

مستقیم خارجی میشود و از این طریق بـر اشـتغال اثـر

اینکــه ســرمایهگــذاری مســتقیم خــارجی اشــتغال را در

گذارد ،از سوی دیگر ،شـاخصهـای حکمرانـی خـوب بـا

کشورهای درحالتوسعه افزایش میدهد ،تأیید مـیشـود

افزایش اشتغال گردد .این شاخص ،از یـ
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همـانگونـه کـه مشـاهده مـیشـود ضــریب ،FDI

تسهیل ورود سـرمایهگـذاری خـارجی ،پایـداری و ثبـات
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اما  GGدارای اثر منفی بر اشتغال میباشد و فرضیه دوم

آسیا ( .)ASEANفصلنامه رشــد و توســعه اقتصــادی،

مبنــی بــر اثــر مثبــت حکمرانــی خــوب بــر اشــتغال ،رد

.183-223 ،)4(1

میگردد .به بیان دیگر ،با برقراری زیرسـاختهـای مـورد
نیاز و رفع موانع در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
و همچنین بهبود شاخصهای حکمرانی از قبیل برقراری
فساد و  ...میتوان امیدوار بود که سیاستهـای اشـتغالزا
در کشورهای درحالتوسـعه مـیتوانـد اشـتغال را بهبـود
بخشد.

خوب بر اشتغال در گروه کشــورهای منتخــب (م العــه

موردی کشورهای با درآمد باد و درآمد پایین) .دومــین
کنفرانس بینالمللی اقتصاد در شرای تحریم.
شاهآبادی ،ابوالفضل؛ نیلفروشان ،نیما؛ مریم ،خالقی.)1392( .
تأثیر حکمرانــی بــر رشــد بیکــاری کشــورهای منتخــب

توسعهیافتــه و درحــالتوســعه .فصــلنامه پــهوهشهــا و
سیاستهای اقتصادی.164-147 ،)65(21 ،
شهبازی ،کیومرث؛ فتاحی ،سیدیوسا .)1396( .بررسی نقش

 -7منابع
استادی ،حسین؛ رفعت ،بتــول؛ رئیســی ،عباســعلی.)1392( .
نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصــادی

سرمایه در اشتغالزایی و افزایش تقاضای نیروی کار در

بخش صنعت .فصلنامه پهوهشهای اقتصــادی (رشــد و
توسعه پایدار).162-145 ،)1(17 ،

ایــران ( )1357-1387و بررســی راب ــه متقابــل آنهــا.

طــالعپــور اردکــانی ،حســین؛ خواجــه محمودآبــادی ،حمیــد.

نشــریه تحقیقــات توســعه اقتصــادی ،شــماره -172 ،9

( .)1394تأثیر سرمایهگذاری خارجی بر کاهش بیکاری

.147

در ایران .اولین همایش ملی عبــور از رکــود اقتصــادی،

جهــانگرد ،فاطمــه؛ شــیرمرد ،رو الــه .)1392( .بررســی اثــر

چالشها و راهکارها.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی

طیبــی ،محمدرضــا؛ حســینی ،ابوالحســن؛ رضــایی ،تیمــور.

در ایران .اولین همــایش الکترونیکــی ملــی چشــمانــداز

( .)1394ارزیابی شاخصهای حکمرانی خــوب شــهری

اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی.

در شهرهای مقصد گردشگری بــه روش ( IPAم العــه

حیدری ،حسن؛ علینهاد ،رقیه .)1393( .بررسی تــأثیر متغیــر

نهــادی حاکمیــت قــانون بــر رشــد اقتصــادی .نشــریه
دانشنامه حقوق اقتصادی.98-120 ،)5(21 ،
خادم غوثی ،محمدفرید .)1391( .آزمون مانایی با اســتفاده از

موردی :شهر تنکابن) .نشریه گردشگری شــهری،)3(2 ،
.231-219
فدایی ،مهدی؛ قلیپور مقدم ،فرید؛ غفــاری ،ســعید.)1396( .

شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران .نشریه

روش حداقل مربعات تعمــیمیافتــه دیکــی فــولر (DF-

چشمانداز مدیریت دولتی ،شماره .65-88 ،32

) .GLSاولــین همــایش بــینالمللــی اقتصادســنجی،

فدایی ،مهدی؛ کافمی ،شایسته .)1391( .بررسی اثرات رشـد

روشها و کابردها.

سرمایهگذاری مستقیم خــارجی بــر سـ ح اشــتغال در

زایندهرودی ،محسن؛ خسروآبادی ،محمد؛ شکیبایی ،علیرضــا.

ایران (مدل خودتوضیح با وقفههای گسترده .)ARDL

( .)1396بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی خــوب بــر

فصلنامه پهوهشهای رشــد و توســعه اقتصــادی،)9(3 ،

توزیع درآمد با بهکارگیری پانل دادهها (م العه موردی:

.71-84

کشــورهای منتخــب جنــوب غربــی آســیا) .نشــریه

فرزام ،وحید؛ طالقانی ،فاطمــه؛ خیــلکــردی ،ربابــه.)1395( .

پهوهشهای اقتصادی (رشد و توســعه پایــدار)،)3(17 ،

تــأثیر جهــش پــولی نــرخ ارز بــر اشــتغال بخــشهــای

.25-52

کشــاورزی ،صــنعت و خــدمات در ایــران .فصــلنامه

سامتی ،مرتضی؛ رنجبر ،همایون؛ محسنی ،فضــیلت.)1390( .
تحلیل تأثیر شاخصهای حکمرانــی خــوب بــر شــاخص
توسعه انسانی م العه موردی :کشورهای جنوب شــرقی

پهوهشهای اقتصادی ایران.112-83 ،)67(21 ،
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ثبات سیاسی ،حمایت از حقـوق مالکیـت افـراد ،کنتـرل

سالطین ،پروانه؛ جهــانی ،طــاهره .)1393( .تــأثیر حکمرانــی
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