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چكیده
فضای سرمایهگذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی ،اقتصادی ،نهادی و قانونی است .این
عوامل مشخص کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند .فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی
نامناسب تصور میشود .نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان
میدهند که به طور کلی ،فساد با ایجاد هزینههای باال و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای
سرمایهگذاران شده و انگیزههای سرمایهگذاری خارجی را از بین میبرد .برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود
ارتباطی معنیدار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی اشاره کردهاند .با توجه به خأل
مطالعاتی موجود ،این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخشهای مختلف فساد و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در  ۰۵کشور درحال توسعه میپردازد .نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای
درحال توسعه ،به روش دادههای تابلویی  1در دوره  ،1۹۹۱-۲۵1۲حاکی از آن است که انواع مختلف فساد
اثر های متفاوتی بر جریان  FDI۲دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر
مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی ،پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و
درعینحال معنیداری بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشند.
واژههای کلیدی :فساد ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،کشورهای درحالتوسعه ،دادههای تابلویی.
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 -1مقدمه
در مدلهای مختلف رشد اقتصادی سرمایه انباشت شده و تکنولوژی به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر
رشد اقتصادی معرفیشدهاند .به دلیل نقشی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در انتقال تکنولوژی دارد و به
دلیل ناکافی بودن منابع داخلی کشورهای توسعهنیافته سرمایهگذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و
توسعه اقتصادی محسوب میشود .سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واسطه
مزیتهایش و سرریز مثبت ایجادشده ،رشد و توسعه اقتصادی را افزایش می دهد .این امر موجب شده که
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکاپوی منابع داخلی برای سرمایهگذاری ،تمایل شدیدی
به جذب سرمایههای خارجی پیدا کنند .جریان های سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر از زمان آغاز عصر
جهانیسازی در دهه  1۹۹۵در حال رشد بوده و این نوع سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین اشکال
جریان های سرمایه در بازارهای جهانی سرمایه است .بر اساس محاسبه های مؤسسه های بینالمللی بیش از
نیمی از تمامی جریان های سرمایه به بازارهای نوظهور در دهه اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده
است ).(Qian, et. al, 2011
سرمایهگذاری مستقیم خارجی مجموعهای از سرمایه مالی ،فنآوری ،مهارتهای مدیریتی ،اطالعات و
کاالها و خدماتی را فراهم میآورد که میتواند با افزایش بهرهوری و رقابتپذیری ،موجب ایجاد یک اقتصاد
رقابتی تر در بازار جهانی شده و در نتیجه رشد یک کشور را افزایش دهد .در کشور ما نیز با اینکه حجم
عمدهای از سرمایهگذاریها توسط دولت انجام میشود اما با رویکرد افزایش حضور بخش خصوصی در
اقتصاد که در سالهای اخیر اعمال شده است ،اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی و در کنار آن جذب
سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش اهمیت یافته است .به منظور جذب سرمایههای خارجی و ایجاد زمینه
برای بهبود سرمایه گذاری داخلی ،به شرایط خاصی نیاز است که امروزه از آن به عنوان فضای کسبوکار یاد
میشود .فضای سرمایهگذاری داخلی و همچنین مجموعه مزیت نسبی محصول های بینالمللی ،جذابیت یک
کشور را برای سرمایهگذاری خارجی در سطح بازارهای جهانی تعیین میکنند.
هدف اولیه و اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد سود از طریق سرمایهگذاری است و هر عاملی
که باعث عدم ا طمینان باالتر و ریسک بیشتر سرمایهگذاری شود اغلب باعث کاهش سرمایهگذاری خواهد
شد .از آنجا که فضای سرمایهگذاری برآیند عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فنآوری است ،بنابراین
مالحظه های اقتصادی تنها عامل موثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی نیست .ثبات سیاسی کشور
میزبان و فضای اقتصاد کالن و توسعه نهادی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم سرمایهگذاری خارجی هستند.
فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور و نقش آن بر فعالیتهای اقتصادی از اهمیت
خاصی برخوردار است .مفاسد اقتصادی باعث ناامنی اقتصادی ،فرار سرمایهها ،افزایش هزینه معامله های
رسمی ،گسترش قلمرو اقتصاد زیرزمینی و اتالف منابع و نیز مانع رشد رقابت میشود .همه اینها مانع بهبود
فضای سرمایهگذاری و محیط کسبوکار و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری و در نهایت رشد و توسعه
اقتصادی کشورها میگردد .از آنجایی که فساد مفهوم گستردهای است و به زیرشاخههایی تقسیم میشود ،در
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این مطالعه ،به منظور بررسی بهتر اثر آن بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،میزان و جهت اثرگذاری
هر کدام از زیر شاخصهای فساد بر  FDIبه طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه به تبیین مبانی نظری تحقیق در رابطه با فساد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته و
سپس مطالعه های تجربی و پیشینه تحقیق را مرور میکنیم .پس از معرفی الگو ،متغیرها و دادههای تحقیق
به ارائه نتایج تجربی و تحلیل یافتهها میپردازیم.
 -2مبانی نظری
مشکل اصلی کشورهای کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته کمبود منابع جهت سرمایهگذاری برای ایجاد
اشتغال ،زیرساختهای اقتصادی و بهبود امر توسعه پایدار و رشد اقتصادی است .این مشکل ناشی از کمبود
درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادالنه مبادله است که اغلب به زیان صادرکنندگان کاالها و مواد
اولیه خام در حال تغییر است .با اشباع سرمایهگذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی نرخ بازده سرمایهگذاری
در این کشورها رو به نزول میرود و سرمایهگذاران نیز همواره درصدد بهرهجویی از فرصتهای با بازده بیشتر
هستند.
از اواخر دهه  1۹۹۵مفاهیمی همچون یکپارچگی بازارهای مالی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرمایه-
گذاری در پرتفوی ،شرکتهای فراملیتی و استفاده گسترده از امکانات ارتباطی باعث شد وزنه جهانی شدن در
بعد اقتصاد مالی سنگینتر شود ) .(Durham 2003چنانچه امنیت سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه
و اقتصادهای در حال گذار تضمینشده و بستر قانونی و نهادی الزم فراهم گردد سرمایهگذاران بینالمللی
تمایل بیشتری برای حضور در این بازارها خواهند داشت و در غیر این صورت سرمایهگذاران خارجی در
جستجوی مقاصد بهتری خواهند بود؛ عالوه بر آن حتی با اعمال سیاستهای تشویقی کوتاه مدت و جذب
برخی سرمایهگذاران ،این مسئله می تواند پیامدهای منفی از قبیل ایجاد ساختار بازار انحصاری در بلندمدت،
تعطیلی صنایع با مقیاس تولید کوچک و نیز تشدید بیکاری را به همراه داشته باشد .در این بخش ،فساد و
نحوه اثرگذاری آن بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از مهمترین عوامل نهادی از دید تئوریک
مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-2فساد و علل آن
فساد و رشوهخواری یکی از پدیده های شایع در سطح جهان است که از دیرباز و همزاد با پیدایش
نخستین شکلهای دولت و حکومتداری وجود داشته است .بررسیهای اقتصادی انجامشده در سالهای
اخیر به روشنی ثابت میکند که فساد یکی از ترمزهای مهم رشد اقتصادی است.
کلمه «فساد» از ریشه «فسد» بوده که به معنای تباه ساختن ،به ستم مال کسی را گرفتن و جلوگیری
کردن از انجام اعمال درست و سالم است .فساد از نظر اخالقی ،زیر پاگذاشتن ،از بین بردن ،خیانت کردن به
امانت ،پرهیزکاری و اصول معنی شده است .ریشه این واژه درزبان التین کلمه ( )Corruptusبه معنای
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باطلشده ،نقض شده و مخروبه است .چیزی که شکسته یا نقض میشود ،میتواند قوانین و مقرّرات یا قواعد
اداری باشد.
9
سازمان جهانی شفافیت بر مشکل فساد در بخش عمومی تمرکز نموده است و فساد را چنین تعریف
میکند« :سوءاستفاده از قدرت مقامات عمومی در جهت کسب منافع خصوصی».
در رخداد فساد اغلب دو طرف ،یک طرف یک شهروند یا شرکت خصوصی به عنوان متقاضی فساد و
طرف دیگر یک کارگزار دولتی به عنوان عامل فساد مشارکت دارند (حسین زاده بحرینی .)19۹9 ،رفتارهای
فاسد شامل پرداختهایی است که به مسئوالن صورت میگیرد تا برخی رفتارهای خاص مورد نظر به منظور
فرار از قانون یا تسهیل امور و فعالیتهای غیرقانونی انجام پذیرد .در برخی شرایط ،پرداخت رشوه برای
بهدست آوردن خدماتی صورت گرفته که دریافتکننده رشوه از انجام آن منع شده است.
فساد ناشی از عوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و اقتصادی است .مطالعه های تجربی
مربوط به علتهای فساد تأیید می کنند که فساد نشانه بیماری از نوعی ضعف نهادی عمیق است .در واقع
فساد را باید نوعی عارضه از ضعف بنیادین دولت به شمار آورد ،نه عامل پایهای یا تنها عامل تعیینکننده
بیماریهای جامعه .وینود  ،)۲۵۵۵( 0سه شرط الزم ایجاد فساد و تداوم آن را قدرت احتیاطی مجریان دولت،
رانتهای اقتصادی و نهادهای ضعیف معرفی میکند .ریشههای مفاسد مالی و اقتصادی که اغلب در همه جا
یکسان است ،در فساد دولتی نهفته است که خود ناشی از دولتهای بزرگ باقدرت زیاد برای توزیع منافع
بین گروههای مختلف است.
برای رسیدن به هدف ذکرشده برای این تحقیق ،باید تفاوت بین فساد بزرگ و فساد جزئی مشخص
شود .فساد بزرگ که به عنوان فساد سیاسی شناخته میشود ،نوعی فساد است که در سطوح باالی
قدرتمندان سیاسی مشاهده میشود .این نوع فساد شامل فساد در بخش تصمیمگیرندههای جامعه میباشد
که از آن جمله میتوان به مواردی که سیاست مداران از موقعیت خود برای دستیابی به سود شخصی استفاده
می کنند اشاره کرد؛ مثل دریافتی از قراردادهایی که دولت از آنها دست کشیده است و یا اختالس مبالغ
هنگفتی از منابع عمومی.
فساد جزئی که به عنوان فساد اداری شناخته می شود ،فساد در سطح اداره های دولتی است .این نوع
فساد در سطح پایین تر جامعه بوده و یک شهروند در زندگی روزانهاش تجربه میکند .برای مثال وقتی اتفاق
میافتد که شهروند به اجباردر برخورد با کارمند دولت رشوه ای را بپردازد تا خدماتی را دریافت و یا از
مجازاتی رهایی یابد.
 -2-2فساد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی عالوه بر این که یک منبع تأمین سرمایه است منبع فنآوریهای جدید،
مهارتهای مدیریتی و سازماندهی و شبکهی بازاریابی نیز بوده و مانند کانالی عمل میکند که فنآوری را در
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سطح بینالمللی منتشر میسازد .این مسأله موجب شده که سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان
مهمترین منبع رشد در کشورهای درحال توسعه شناخته شود (.)Borensztein, et. al, 1998
صندوق بینالمللی پول بر این اعتقاد است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی« ،سرمایهگذاری انجامشده
برای به دست آوردن منافع پایدار در بنگاهی است که خارج از کشور سرمایهگذار فعالیت میکند» و هدف از
این سرمایهگذاری «به دست آوردن مدیریت آن بنگاه» است .سرمایهگذاری مستقیم را میتوان به کمک این
ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت الزم در مدیریت بنگاه صورت میگیرد از سرمایهگذاری
غیرمستقیم بازشناخت ،اما خصوصیت بارز این سرمایهگذاریها آن است که سرمایهگذاریهای خارجی تنها
یک سرمایهگذاری نیست ،بلکه می تواند انتقال تکنولوژی ،تجربه ها و مهارتهای مربوط به مدیریت و
بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای
سرمایهگذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .بر اساس این تعریف ،میتوان عوامل موثر بر تعیین جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را شامل جستجوی بازار ،جستجوی کارایی ،جستجوی منابع ،جستجوی
دارایی و فضای مناسب سرمایهگذاری دانست .به طور کلی ،عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی به دو
دسته تقسیم می شود :دسته اول ،عوامل موثر بر میزان سودآوری و دسته دوم عوامل موثر بر امنیت و فضای
سرمایه گذاری است .برخی از این عوامل ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی یک کشور دارند و برخی به
رویکرد اقتصادی دولتها مربوط میشوند (مهرآرا و اسدیان.)19۹۹ ،
در جامعهای که نهادهای مرتبط با سرمایهگذاری و تولید پیشرفته و کارامد هستند هزینه سرمایهگذاری
و تولید کمتر است .در مقابل جوامعی که نهادهای ناکارآمد و «دولتِ امنیتزدا» دارند معضالتی همچون
فساد اقتصادی ،مقررات زاید ،نرخهای باالی مالیاتی ،بی ثباتی اقتصادی ،موانع تجاری و نقض حقوق مالکیت
را تجربه میکنند .وجود همین معضالت است که هزینه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای داخلی و
خارجی را افزایش میدهد.
یک برهان متداول در ادبیات اقتصادی این است که رشوهدهی به منظور دور زدن کنترلهای نادرست
دولتی ،به مقررات زدایی غیررسمی شباهت دارد و میتواند موجب رونق و تشویق فعالیتهای اقتصادی شده
و چرخهای تجارت را سریعتر به گردش درآورد .برخی محققان ،با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در
کشورهای در حال توسعه ،فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات میدانند و معتقدند
که فساد نقش روغن را برای چرخهای خشک این نظامهای اداری و اقتصادی ایفا کرده و رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری را تسهیل میکند .ساونا  )1۹۹۱( ۰بیان میکند که فساد تأثیر های منفی بلندمدت دارد اما
میتواند در کوتاه مدت چرخهای اقتصادی را روان کند .دالیل ارائهشده برای این استدالل از این واقعیت
سرچشمه میگیرد که برخی کشورها که سطح فساد در آنها باالست ،رشد اقتصادی زیادی نیز داشتهاند.
البته پیره  ،)۲۵11( ۱نشان می دهد که اقتصادهای درحال گذاری که اغلب سطوح باالیی از فساد داشته و
درعینحال میزان زیادی سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب میکنند ،دارای سطوح باالی حمایت از
سرمایهگذاران هستند.
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بنابراین در شرایط خاصی ممکن است فساد موجب افزایش کارایی و تحریک سرمایهگذاری مستقیم
خارجی شود .برای مثال هنگامی که شرکت ها تمایل به پرداخت رشوه دارند ،فساد به عنوان یک «دست
یاریدهنده» عمل کرده و درآمدهای آنها را افزایش میدهد (.)Olson, 1993; Egger, and Winner, 2005
فساد می تواند روش مؤثری برای دور زدن مقررات و سیستم قانونی ناکارآمد بوده و موجب تسریع مراحل
اداری و کاغذبازی شود و به سرمایهگذاران در گرفتن مجوزها هنگام راهاندازی طرحها و پروژههای خارجی و
همچنین دستیابی به پروژههای دولتی کمک کند (.)Tanzi, and Davoodi, 2000
به طور کلی کیفیت سازمان و مؤسسات سیاسی به دو رژیم دولتی طبقهبندی میشود که به شکست
اداری وابسته است ،به این معنا که یک رژیم کیفیت سیاسی باالیی دارد و دیگری از کیفیت سیاسی کمی
برخوردار میباشد .کیفیت پایین سازمانها و مؤسسه ها منجر به ایجاد فساد وکیفیت باال مانع ایجاد فساد
میشود (.)Aidt, 2008
بر اساس میزان قدرت احتیاطی یک کارمند یا مسئول دولتی ،درجه و میزان مسئولیتپذیری ،میزان قوانین
و مقررات ،میزان ریسک و تمایل به فساد افزایش مییابد ).(Savona 1997
در سالهای بعد از  1۹۹۰تحقیق های بسیاری در زمینه اثر های فساد اداری انجام شده است که نتایج
آنها ،استداللهای کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده است .مکتب ناکارآمدی فساد بیانگر این حقیقت
است که فساد ،حرکت به سمت توسعه را کند میکند .شواهد محکمی موجودند مبنی بر اینکه سطوح باالتر
فسا د با رشد کمتر و درآمد سرانه پایین مرتبط است (بانک جهانی.)19۹0 ،
اندیشمندان گرچه در زمینه جنبههای مختلف فساد و آثار آن توافق چندانی ندارند ،اما همه بر این نکته
تاکید دارند که فساد ،ناشی از حکمرانی ضعیف است .حکمرانی خوب به عنوان یک پیششرط اساسی برای
عملکرد مناسب بازارها و بنابراین ایجاد شرایط جذاب سرمایهگذاری است (مهرآرا و اسدیان)19۹۹ ،؛ بنابراین
فساد که اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور میشود و یکی از عوامل تعیینکننده حکمرانی
خوب است از عوامل تأثیرگذار بر فضای سرمایهگذاری تلقی میشود .فساد باعث کاهش انگیزه و انحراف
سرمایهگذاری میشود چرا که رشوه باعث افزایش ریسک و عدم اطمینان سرمایهگذاران و تخصیص نامناسب
منابع میگردد .همچنین ،فساد از طریق سیاستهای ناسالم اقتصادی یا نهادی به دلیل حضور گروههای
ذینفوذ قدرتمند ،تخصیص ناموزون هزینهها ،تصرف قانون و اختالل در سیاستگذاری توسط نخبگان
ذینفوذ شرکتی ،غیبت حاکمیت قانون و حقوق مالکیت ،مانع سرمایهگذاری میگردد (.)Vinod, 2000
فساد می تواند به اشکال مختلفی ظاهر شود که از آن جمله میتوان به اختالس بودجه خدمات دولتی،
پرداخت رشوه برای دریافت مجوز کسب وکار ،پرداخت به نمایندگان مجلس برای نفوذ در محتوای قوانین و
رشوه خواری در قراردادهای دولتی اشاره کرد .منطقی است که باور داشته باشیم این فعالیتها نتایج متفاوتی
بر روند سرمایهگذاری دارند؛ گرچه مطالعهای که در آن اثر انواع مختلف فساد بر سرمایهگذاری خارجی
بررسی شده باشد ،به ندرت در متون اقتصادی یافت میشود .تنها نوع متفاوت فساد که موضوع تحقیق ها
قرار گرفته است مربوط به پیشبینی پذیری و فرصت طلبی است .بانک جهانی بیان میکند که دو نوع فساد
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وجود دارد .نوع اول که فرد پول مشخصی را میپردازد و به خواسته خود می رسد و در نوع دوم فرد پولی که
بر سر آن توافق شده است را می پردازد اما در مورد دریافت خدمت مورد نظر مطمئن نیست .این نظریه در
مطالعه ای توسط بانک جهانی بررسی شده است .این مطالعه با سؤال در مورد پیشبینی پذیر بودن فساد
(عدم وجود فرصتطلبی) که در کشور شایع شده است ،انجامشده و عالوه بر هزینه فساد چگونگی دریافت
خدمات مورد نظر بعد از پرداخت رشوه را نیز بررسی کرده است .بانک جهانی در سال  1۹۹۱اثر این دو
متغیر را بر نسبت سرمایهگذاری به  GDPدر  9۹کشور صنعتی و در حال توسعه مورد آزمون قرار داده و
چنین نتیجه گرفته است که برای سطح معینی از فساد ،کشورهایی با پیشبینی پذیری بیشتر و فرصتطلبی
کمتر از نرخ بیشتر سرمایهگذاری بهره میبرند .عالوه بر آن ،کامپوس و همکاران  ،)1۹۹۹( ۱نتیجه گرفتهاند
که نوع فساد د ر تحلیل نتایج اقتصادی آن تأثیرگذار است .المسدروف  ،)۲۵۵9( ۹بیان میکند که به غیر از
میزان فساد ،فرصتطلبی (چقدر رشوه دهنده می تواند مطمئن باشد که بعد از اولین پرداخت ،رشوهگیر نده
خدمت مورد نظر را ارائه میکند) جریان سرمایه ساالنه کشور را کاهش میدهد.
اما پیشبینی پذیری تنها راه برای در نظر گرفتن جهت های مختلف فساد نیست .مقادیر کمی
زیرشاخصهای فساد شامل )1 :دریافت مجوز صادرات و واردات )۲ ،دسترسی به خدمات عمومی مثل تلفن و
برق )9 ،پرداخت مالیات ساالنه )0 ،اعطای وام )۰ ،اعطای قراردادهای سرمایهگذاری عمومی )۱ ،اثرگذاری بر
قانون و سیاست ها و تعدیل یا کاهش قانون به نفع منافع حاصل از کسب و کار خود و در نهایت  )۱اثرگذاری
بر تصمیم های قضایی که در گزارش رقابتپذیری که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میگردد،
در دسترس است و امکان بررسی اثر هر کدام از آنها را امکانپذیر مینماید .مقادیر این متغیرها از  1الی ۱
و به صورت میانگین پاسخهایی که به پرسشهای تنظیمشده برای بیش از  ۰۵شغل در هر کشور داده شده،
ارائه میگردد.
در پرسشنامههای مربوطه سؤال های زیر پرسیده میشود:
 )1در صنعت شما ،بنگاهها برای اخذ مجوز واردات و صادرات ،چقدر پرداختهای اضافی ثبتنشده یا
رشوه میپردازند؟
 )۲در صنعت شما ،بنگاه ها برای دریافت امکانات و تسهیالت عمومی ،چقدر پرداختهای اضافی
ثبتنشده یا رشوه میپردازند؟
 )9در صنعت شما ،بنگاه ها برای عدم پرداخت یا کاهش مالیات سالیانه ،چقدر پرداختهای اضافی
ثبتنشده یا رشوه میپردازند؟
 )0در صنعت شما ،بنگاهها در خصوص قراردادهای دولتی (پروژههای سرمایهگذاری) ،چقدر
پرداختهای اضافی ثبتنشده یا رشوه میپردازند؟
 )۰در صنعت شما ،بنگاهها برای درخواست و اخذ وام ،چقدر پرداختهای اضافی ثبتنشده یا رشوه
میپردازند؟
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 )۱در صنعت شما ،بنگاهها جهت اثرگذاری بر قوانین و سیاستها ،تعدیل یا کاهش قوانین به نفع منافع
کسب و کار خود ،چقدر پرداختهای اضافی ثبت نشده یا رشوه میپردازند؟
 )۱در صنعت شما ،بنگاه ها برای اخذ تصمیم های قضایی مورد نظر خود ،چقدر پرداختهای اضافی
ثبتنشده یا رشوه میپردازند؟
فساد در دسترسی به خدمات دولتی ،تعیین مالیات و درخواست و اخذ وام از نوع فساد جزئی بوده و فساد در
قراردادهای دولتی ،قانون و سیاستها و تصمیم های قضایی از نوع فساد بزرگ هستند.
پرداخت رشوه برای دسترسی به تسهیالت و امکانات عمومی معموالً بعد از اینکه سرمایهگذار متحمل
هزینه سرمایهگذاری میشود ،اتفاق میافتد درحالی که فساد در قراردادهای دولتی قبل از اینکه سرمایهگذار
منابع خود را متعهد به انجام کاری کرده باشد اتفاق میافتد.
 -۳پیشینه تحقیق
تا اوایل دهه  1۹۹۵تأثیر فساد بر کسبوکارهای بینالمللی مستقیم به عنوان یک موضوع جداگانه در
مطالعه های تجربی وجود نداشت و به طور ضمنی با دیگر عوامل در شاخصهای ترکیبی ثبات سیاسی
بررسی میشد (.)Habib, and Zurawicki, 2010
دیدگاههای مختلفی در مورد اثرگذاری فساد بر جذب سرمایهگذاری خارجی وجود داشته و پژوهشهای
انجام شده در این زمینه نتایج متناقضی را نشان میدهد .برخی مطالعه های ارتباط مثبت بین فساد و FDI
را نشان دادند .به عنوان مثال ایگر و وینر  ،)۲۵۵۰( ۹با مطالعه مجموعهای از  ۱9کشور توسعهیافته و کمتر
توسعهیافته در دوره  1۹۹۰تا  ،1۹۹۹رابطه مثبت معنیداری بین فساد و  FDIیافتند و در نهایت چنین
جمعبندی نمودند که فساد یک محرک برای  FDIاست؛ اما اغلب مطالعه های در این زمینه بر اثرگذاری
منفی فساد بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأکید دارد .مائورو  ،)1۹۹۰( 1۵ویی  )۲۵۵۵( 11و سلدادیو
19
و هان  )۲۵11( 1۲به این نتیجه رسیدند که فساد یک عامل کاهش انگیزه برای  FDIاست .عابد و داودی
( )۲۵۵۵نیز نشان دادند کشورهای با سطح پایین فساد FDI ،سرانه بیشتری را جذب میکنند.
ویی ( ،)۲۵۵۵اثر فساد بر ترکیب جریان سرمایه را با استفاده از دادههای جریان سرمایه از  10کشور
مبدأ به  ۰9کشور مقصد مورد بررسی قرار داد .یافتههای وی بیان میکند که اثر منفی فساد بر  FDIبزرگتر
از اثر آن بر انواع دیگر جریانهای سرمایه است.
جاورسیک و ویی  )۲۵۵۹( 10دریافتند که فساد موجب شفافیت کمتر بوروکراسی محلی شده و بنابراین
همانند یک مالیات بر سرمایهگذاری خارجی عمل میکند .همچنین ،فساد بر تصمیمگیری در مورد داشتن
شریک محلی برای عبور از مارپیچ دیوانساالرانه تأثیرگذار است و ساختار مالکیت سرمایهگذاری مستقیم
خارجی را به سمت سرمایهگذاری مشترک منتقل میسازد.
الصدیق  ،)۲۵۵۹( 1۰اثر های فساد بر جریان  FDIرا با استفاده از روش اقتصادسنجی مبتنی بر دادههای
تابلویی برای  11۱کشور میزبان طی دورههای  1۹۹0-۲۵۵0مورد بررسی قرارداد .نتایج این پژوهش نشان
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داد که سطح فساد در کشور میزبان اثر های معکوسی بر جریان  FDIدارد؛ بطوریکه یک واحد افزایش در
سطح فساد باعث کاهش  11درصدی در جریان  FDIسرانه میشود.
1۱
1۱
گروه دیگری از پژوهشها نیز به ارتباط معنیداری بین فساد و  FDIدست نیافتهاند  .آکای ()۲۵۵1
با استفاده از دادههای  ۰۲کشور در حال توسعه و دو شاخص متفاوت فساد ،موفق به یافتن شواهدی مبنی بر
رابطه منفی بین  FDIو فساد نشد .او نتیجه گرفت که مهمترین عوامل تعیینکننده  ،FDIاندازه بازار ،نرخ
مالیات بر شرکتها ،هزینههای نیرویکار و آزادی تجاری است .دلیوس و همکاران  )۲۵۵۰( 1۹نیز با بررسی
جریانات  FDIکل بنگاه های ژاپنی به اقتصاد اروپا ،هیچ تأثیر مستقیمی از فساد بر  FDIنیافتند .در عوض
آنها مطرح میکنند که نه تنها فساد بلکه مجموعهای از شرایط نهادی باید در نظر گرفته شود.
گوستاوسون  )۲۵1۵( 1۹در مطالعه خود نشان داد که فساد تأثیر قابلتوجهی در انتخاب کشور مقصد
ندارد .با این حال او دریافت که پس از انتخاب کشور میزبان ،در سطوح باالی فساد ،تأثیر فساد بر
سرمایهگذاری خارجی منفی است درحالی که در سطوح متوسط ،ممکن است فساد همانند روغن برای
ماشینآالت سرمایهگذاری بوده و حجم نهادههای تهیه شده از کشور مقصد را محدود نسازد.
۲۵
برخی از تحقیق های بر تفاوت سطوح فساد در کشورهای مبدأ و مقصد تأکید دارند .کیان و همکاران
( )۲۵1۲و حبیب و زوراویکی  )۲۵۵۲( ۲1دریافتند که اختالف میان سطوح فساد در کشور مبدأ و میزبان
تأثیر منفی بر جریان های  FDIدارد .هنگامی که بنگاه ها در کشور خود در معرض فساد هستند تجارب و
مهارتی در این رابطه کسب کرده و می توانند سطوح مشابه فساد در کشور میزبان را کنترل کنند .انتخاب
بازار مشابه نااطمینانی را کاهش میدهد و شناخت کشور میزبان موجب ترویج  FDIمیشود.
اونیو  )۲۵۵۲( ۲۲در مطالعهای تحت عنوان «تحلیل جریان مستقیم سرمایهگذاری خارجی به کشورهای
در حال توسعه؛ آیا منطقه منا از جاهای دیگر متفاوت است؟» انجام داده و جریان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی به کشورهای کمتر توسعه یافته را بررسی نموده است .این مطالعه با استفاده از اطالعات  ۰1کشور در
حال توسعه طی دوره زمانی  1۹۱۰- 1۹۹۹نقش عوامل اقتصادی و ساختاری را بر جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بررسی نموده و به این نتیجه می رسد که در منطقه منا عامل فساد نقش اساسی در جذب
سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد .راه حل رفع این مانع ،اجرای برنامههای خصوصیسازی جهت کاهش
حجم دولت و در نتیجه کاهش فساد است؛ بنابراین ،در منطقه منا ،خصوصیسازی استراتژی اساسی در
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی محسوب میشود.
چتینگ و کاندیرو  ) ۲۵۵9( ۲9به بررسی رابطه تولید ناخالص داخلی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
آفریقا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی
متغیر مناسبی برای نشان دادن درجه باز بودن اقتصاد به ویژه در بخش خدمات میباشد .آنها متغیرهای
اثرگذار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی را چنین برشمردند که درجه باز بودن اقتصاد ،مالیات بر بازرگانی
بین المللی که عبارت است از عوارض وارداتی و صادراتی و مالیات بر سرمایهگذاری شامل مالیات بر درآمد
سرمایهگذاری ،زیرساختها که شامل جادهها بر حسب هزار کیلومتر میشود ،دستمزدهای داخلی ،نرخ ارز
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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موثر واقعی و فساد که بیانگر فساد در دستگاه دولتی به معنای درخواست پرداختهای ویژه و رشوه برای
دستیابی به پروانههای صادراتی و وارداتی است.
تیلور و دریفیدید  )۲۵۵۵( ۲0در مطالعهای به بررسی آثار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر بازار نیروی
کار در انگلستان پرداخته و ضمن تأیید فرضیه وجود رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیروی کار
به این نتیجه رسیدند که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان باعث افزایش تقاضا برای
نیروی کار ماهر گردیده و موجب افزایش دستمزد نیروی کار ماهر میشود؛ همچنین موجب انتقال
تکنولوژی شده و ارتباط مثبت و معنادار چگونگی تقسیم نیروی کار ماهر و بهرهوری نیروی کار و جذب
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نیز تأیید نمود .وی در زمینه بررسی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
دوجانبه در اوایل دهه  1۹۹۵از  10کشور مبدأ به  01کشور میزبان معتقد است کاهش فساد بر سرمایه-
گذاری مستقیم خارجی در یک کشور فاسد موجب میگردد که نرخ مالیات نهایی شرکتها  ۲۵درصد
کاهش یابد .بسیاری از کشورهایی که مبتال به فساد هستند برای اغوای شرکتهای چندملیتی انگیزههای
مالیاتی قابلتوجهی فراهم میآورند ،درحالیکه با کنترل فساد حداقل همان میزان سرمایهگذاری خارجی را
جذب کنند .وی با استفاده از روش تخمین دادههای مقطعی نشان میدهد که فساد و نرخهای مالیات تأثیر
منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو  OECDدارد.
باریسی و بینگ زو ( )۲۵1۲در مطالعهای برای  ۰۲کشور درحال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی
 1۹۹۱-۲۵۵9با استفاده از روشها ی پارامتری و ناپارامتری به این نتیجه رسیدند که فساد تأثیر منفی بر
جذب سرمایهگذاری خارجی دارد.
موریسی  )۲۵1۲( ۲۰در مقاله خود تحت عنوان «حاکمیت ،سرمایهگذاری خصوصی و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه» با استفاده از دادههای ساالنه کل برای  0۱کشور در حال
توسعه در قلمروی زمانی  1۹۹۱-۲۵۵۹به بررسی رابطه بین حکومت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
پرداخته و به این نتیجه رسیده است که میزان تأثیر مستقیم فساد بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از
سایر شاخصهای حکمرانی که شامل ثبات سیاسی ،عدم خشونت ،کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون است
بیشتر میباشد.
حسین زاده بحرینی ( )19۹9مقالهای با عنوان عوامل مؤثر بر امنیت سرمایهگذاری در ایران منتشر کرده
است و درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کنندهی فضای سرمایهگذاری در آن به دو
شیوه به مطالعه پرداخته است .در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است ،استحکام
یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار میگیرند .شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله
امنیت است که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل بر ناامنی
محیط کسب و کار ،از متقاضیان واقعی امنیت ،یعنی سرمایهگذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعالم میشود.
منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایهگذاری در یک کشور یا صنعت خاص« ،احساس
امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایهگذاری هستند ،موضوعیت دارد.
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حیدری و افشاری ( )19۹1با بررسی  ۹9کشور جهان به این نتیجه رسیدند که تولید ناخالص داخلی،
شاخص حکمرانی و پایداری محیطی به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی
دارند.
مهرآرا و اسدیان ( )19۹۹به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای 1۰
کشور با درآمد متوسط بین سالهای  1۹۹۱تا  ۲۵۵۰پرداختند .آنها با تفکیک شاخص حکمرانی خوب به
اجزای آن یعنی حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،اثربخشی ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت
قانون و کنترل فساد نشان دادند که در میان این مؤلفهها ،فساد مهمترین عامل بازدارنده سرمایهگذاری
خارجی است.
درگاهی ( )19۹۰نشان داد که شرایط مساعد برای سرمایهگذاری در کشورهای درحال توسعه در تعامل
با سرمایه انسانی زمینهساز جذب  FDIاست .اثر رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر جریان ورودی FDI
مثبت و اثر افزایش ریسکهای مالی ،اقتصادی و سیاسی منفی است.
 -۴معرفی الگو ،متغیرها و دادههای تحقیق
برای بررسی تأثیر زیر شاخصهای فساد بر جریانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،نمونهای متشکل از
کشورهای توسعهیافته در نظر گرفتهشده و با الهام از مبانی نظری و مطالعات تجربی الگوی اقتصادسنجی زیر
بکار برده شده است:
In FDIit = β0 + β1Corruptionit + β2Xit+ uit

که در آن:
 = In FDIخالص جریان های سرمایهگذاری مستقیم خارجی
 = Corruptionمؤلفههای فساد شامل:
) = C (Import/Export Permitsفساد در اخذ مجوز واردات و صادرات
) = C (Access to Public Utilitiesفساد در دسترسی به خدمات عمومی مثل تلفن و برق
) = C (Tax Paymentsفساد در پرداخت مالیات سالیانه
) = C (Investment Contractsفساد در قراردادهای سرمایهگذاری
) = C (Loan Applicationsفساد در درخواست وام
) = C (Legislativeفساد از طریق اثرگذاری بر قانون و سیاستها و تعدیل قانون به نفع منافع
حاصل از کسب و کار خود
) = C (Judicialفساد از طریق اثرگذاری بر تصمیمات قضایی
 Xبردار متغیرهای کنترل شامل:
 = GDP per capitaتولید ناخالص داخلی سرانه
 = Index of Law and Orderشاخص نظم و قانون
 = Populationجمعیت
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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 = Tradeسهم صادارت و واردات در GDP

 = CPIشاخص قیمت مصرفکننده
 = iنشاندهنده کشور مورد نظر
 = tنشاندهنده زمان (سال) و
 = uجمله اختالل مدل رگرسیون میباشد.
در این مدل ،متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،آزادی تجاری ،شاخص نظم و قانون ،جمعیت و شاخص
قیمت مصرفکننده به عنوان متغیرهای کنترلی به کار برده شده اند .متغیر جمعیت معیاری از اندازه بازار
بوده و متغیر تولید ناخالص داخلی معیاری برای نشان دادن قدرت خرید در بازار است .متغیر آزادی تجاری
که برابر با نسبت مجموع صادرات و واردات به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی هر کشور است به
عنوان جایگزینی برای نشان دادن موانع تعرفهای و غیر تعرفهای استفاده میشود .میزان بیشتر این متغیر
نشان دهنده سهولت در تجارت و موانع کمتر در این رابطه است .متغیر شاخص نظم و قانون برای کنترل
وجود چارچوب سازمانی دقیق بر اساس حکم قانون وارد مدل شده است .میزان این متغیر در بازه  1تا ۱
قرار دارد که عدد  ۱مربوط به بهترین نتیجه است .متغیر شاخص قیمت مصرفکننده معیاری برای سطح
قیمت در بازار داخلی میباشد.
آمار مربوطه به شاخصهای مربوط به فساد از گزارش ساالنه رقابتپذیری منتشرشده توسط مجمع
جهانی اقتصاد ،متغیرهای اقتصاد کالن بکار برده شده به عنوان متغیرهای کنترل از سایت بانک جهانی و
شاخص نظم و قانون از گزارشات ( ICRGراهنمای بینالمللی ریسک کشور) در بازه زمانی -۲۵1۲
1۹۹۱جمعآوری شده است.
 -۵برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها:
پیش از تخمین مدل باید مشخص کنیم که آیا عرض از مبدأ مدل برای مقاطع مختلف یکسان است یا
متفاوت؟ در صورتی که مقاطع دارای عرض از مبدأ واحد باشند به سادگی میتوان از روش حداقل مربعات
تجمیعشده  ۲۱استفاده نمود و در غیر این صورت ضرورت استفاده از روش دادههای تابلویی احراز میشود .به
لحاظ آماری این قضیه با استفاده از آزمون  Fمورد آزمون قرار میگیرد .در این مطالعه با توجه به اینکه آماره
 Fمحاسبهشده ( )۱٫۱۱از  Fبحرانی جدول به مراتب بزرگتر میباشد بنابراین فرضیه صفر مبنی بر مساوی
بودن عرض از مبدأ همه کشورها رد می شود .با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه
نمونهای منتخب از کشورهای در حال توسعه بوده و ناهمگن میباشند ،نتیجه آزمون  Fبه لحاظ نظری نیز
پذیرفته می شود .بایستی در گام بعدی پرداخت به انتخاب روش برآورد دادههای تابلویی که به دو صورت
روش اثرات ثابت  ۲۱و روش اثر های تصادفی  ۲۹برآورد میشود .برای تصمیمگیری در مورد انتخاب بین دو
روش یادشده باید توجه داشت که روش اثر های ثابت اغلب کارایی همگانی دارد که کل جامعه آماری در
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
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نظر گرفته شود؛ در صورتی که از کل جامعه بزرگی نمونه ای به صورت تصادفی انتخاب شود ،روش اثر های
تصادفی کاراتر خواهد بود .برای تعیین روش برآورد در دادههای تابلویی از آماره هاسمن استفاده میکنیم که
رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش اثر های ثابت است .برای این منظور آزمون هاسمن را انجام دادهایم
که نتایج آن (جدول  ) 1انتخاب روش اثر های تصادفی را نشان می دهد که با مفهوم نظری این روش نیز
مطابقت دارد؛ چرا که نمونهای تصادفی از کشورهای در حال توسعه به عنوان نمونه آماری مطالعه انتخاب
شده است.
جدول  :1نتایج حاصل از آزمون هاسمن
آماره کای-دوی جدول

آماره هاسمن
16۱۲

نتیجه آزمون

احتمال

۵6۹
116۵۱
منبع :محاسبه های تحقیق

انتخاب روش اثرات تصادفی

جدول  ،۲نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثر های تصادفی را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثر های تصادفی
متغیر

ضریب

آماره t

احتمال مربوطه

C

*116۵1

۱69۲

۵6۵۵۵

C
)(Import/Export Permits
C
)(Access to Public Utilities
C
)(Tax Payments
C
)(Investment Contracts
C
)(Loan Applications
C
)(Legislative
C
)(Judicial

*

-۵6۱۲

-۱601

۵6۵۵۵

**۵6۰۱

۲60۹

۵6۵۲

*۵691

۰6۲۹

۵6۵۵۵

۵6۲1

۵6۰۹

۵6۰۱

۵61۹

۵6۹۱

۵699

-۵60۰

-۵6۹۹

۵69۱

**۵69۹

۲6۵۰

۵6۵۰

GDP per capita

*-۵6۹۱

-06۰۱

۵6۵۵۵

**

۲6۹۹
۵6۱۹

Index of Law and Order

۵6۲۲
۵6۵۹

Population
Trade
CPI

*

۵6۵۵۲۹

*

۵6۵۵۵9

96۹۹
۰69۱

 :Cعرض از مبدأ * :معناداری در سطح  :** %1معناداری در سطح %۰
منبع :محاسبه های تحقیق
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F = ۲۱6۱۹
R2 = ۵6۹۰
D.W= 1/۹۱

۵6۵۱
۵60۱
۵6۵۵۵
۵6۵۵۵
*** :معناداری در سطح %1۵
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بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،۲مشاهده می شود که بیشترین اثر فساد بر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی مربوط به زیرشاخص دریافت مجوز واردات و صادرات میباشد .ضریب این نوع فساد مقدار منفی
است که نشان از نقش مثبت آن بر  FDIدارد؛ به بیان دیگر فساد در دریافت اجازه واردات و صادرات به
عنوان محرکی برای سرمایهگذار خارجی به حساب میآید .یک سرمایهگذار توانایی انتخاب دارد به کشور
دیگری صادرات داشته باشد و یا به ساخت کارخانه و تولید محصول برای بازار داخلی اقدام نماید .اگر بخش
واردا ت و صادرات کشور میزبان آلوده به فساد باشد ،انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری و دور زدن این موانع
به وجود میآید.
بعد از فساد در اخذ مجوز واردات و صادرات ،دسترسی به خدمات عمومی باالترین اثر را بر جریان FDI
دارد .عالمت مثبت این ضریب نشان از اثر منفی این نوع فساد بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد.
به طور مشابه ،ضریب مثبت فساد در پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی نیز بیانگر این مطلب است که
این نوع از فساد ،سرمایهگذاران خارجی را از انجام سرمایهگذاری بازمی دارد .بنابرابن افزایش فساد در زیر
شاخصهای خدمات عمو می ،پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی باعث کاهش روند سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در کشور میزبان میشود.
فساد در پرداخت رشوه به منظور اثرگذاری بر قانون و سیاستها دارای ضریب منفی ،فساد در
قراردادهای عمومی و همچنین دریافت وام دارای ضریب مثبت هستند .این سه متغیر بیمعنی و اثری بر
جریان  FDIندارند.
در نتیجه فسادهای جزئی مثل خدمات عمومی و پرداخت مالیات نسبت به فسادهای بزرگ اثرگذاری
بیشتری در روند کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارند.
در بین سایر متغیرها GDP ،سرانه اثر منفی معنیداری بر جریان  FDIدارد .این مساله قضیه تئوری
رشد را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که جریان سرمایه باید از کشورهای ثروتمند به کشورهای
فقیر باشد زیرا تولید نهایی سرمایه در کشورهای گروه دوم باالتر است .سطح تورم و درجه باز بودن کشور که
توسط  CPIو میزان تجارت نشان داده میشوند ،دارای ضریب مثبت و معنیداری در رگرسیون هستند .بر
این اساس افزایش تورم و تجارت بینالمللی موجب افزایش انگیزه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشورهای
درحالتوسعه مورد بررسیشده و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها را افزایش میدهد.
البته مقدار این دو ضریب کم است و اثرگذاری آنها بر  FDIنسبت به سایر متغیرها قابلتوجه نیست .نتایج
نشان می دهد که متغیر جمعیت دارای ضریب مثبت است اما اثری بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در کشورهای مورد بررسی ندارد.
 -۶جمع بندی
اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته در خصوص ارتباط میان فساد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به ارتباط منفی میان این دو متغیر اشارهکرده که فساد با ایجاد هزینههای باال و نااطمینانی موجب عدم
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جذابیت کشور میزبان برای سرمایهگذاران شده و انگیزههای سرمایهگذاری خارجی را از بین میبرد؛ اما
برخی از مطالعه های نیز نتوانستهاند ارتباط آماری معنیداری بین آن دو پیدا کنند .در این پژوهش تالش
شد تا ارتباط بین فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی که موضوع بحث بسیاری از محافل علمی و سیاسی
در اقتصاد میباشد به طور جزئیتر و دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد .در واقع ،مساله اصلی پژوهش یافتن
ارتباط بین زیربخشهای مختلف فساد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه بود که
با استفاده از برآورد به روش پانل نامتوازن و الگوی اثر های تصادفی انجام شد .نتایج نشان داد که اثر
زیربخشهای مختلف فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متفاوت است و فساد در دسترسی به خدمات
عمومی ،پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی اثر منفی ،اما فساد در دریافت مجوز صادرات و واردات دارای
اثر مثبت بر جریان  FDIمیباشد.
به طور کلی فساد برای جریان های سرمایهگذاری خارجی عامل تعیینکنندهای می باشد ،بهویژه برای
کشورهای درحال توسعه ای که دارای محیط نهادی و قانونی ضعیفی هستند .محیط نهادی یک کشور شامل
قوانین رسمی که توسط نهادهای قانونی و سیاسی آن تعریف میشود و همچنین قوانین غیررسمی که با
توجه ابعاد فرهنگی و اجتماعی یک کشور بسط مییابد .فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب
تصور و یکی از ابعاد مهم شفافیت نهادهای قانونی و سیاسی یک کشور است؛ بنابراین تأثیر عمدهای بر
ریسک و نااطمینانی سیاسی و بار مقررات دارد .تعامل تصمیمگیرندگان بنگاه از یک طرف و نهادهایی که
قادرند رانتهای قانونی یا رشوههای غیرقانونی از بنگاهها استخراج کنند از طرف دیگر موجب ایجاد فساد
میشود.
از آنجا که سرمایهگذاری از عوامل تعیینکننده رشد در یک اقتصاد محسوب میشود ،کاهش انگیزه در
این بخش ،کاهش تولید و رشد اقتصادی را در دورههای بعد باعث خواهد شد .برطرف نمودن اثر بخش فساد
نیازمند بهکارگیری استراتژیهای جامعی است که قادر به ایجاد اصالح های عمیق در حیطهای گسترده از
ساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی و اجتماعی جامعه باشد  .نظارت جامعه مدنی بر تصمیمگیری و
عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور نیز ابزار مهمی برای مبارزه با فساد است .این فرایند باعث
شفاف شدن دولت و در نتیجه ایجاد فرهنگ شفافسازی متضمن تغییری بنیادی در شیوه تصمیمگیری در
بخش دولتی است.
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