
138879، زمستان 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

1گذاري مستقیم خارجی و فرار سرمایهسرمایهرابطه بین 

)2006ـ1991(بررسی موردي کشورهاي منتخب منطقه منا طی دوره 

زهرا افشاريدکتر 

پناهاحمد یزداندکتر 

زادهآزاده رحمتی

22/1/1389تاریخ پذیرش مقاله:12/12/1388تاریخ دریافت مقاله:

چکیده
به بررسی ارتباط بـین جریـان ورودي   ،2هاي تابلوییا استفاده از دادهب،در این پژوهش

(خاورمیانـه  4کشور منتخب منطقۀ منا9و فرار سرمایه در 3گذاري مستقیم خارجیسرمایه

مسـتقیم  گـذاري رابطه بین سـرمایه «زاده با عنوان رحمتینامه کارشناسی ارشد آزادهاین مقاله از پایان-1
برگرفته شده »2006ـ1991ی دوره ـارجی و فرار سرمایه (مطالعه موردي کشورهاي منتخب منا طـخ

.است
دانشگاه الزهرا.اقتصاداستاد
دانشگاه الزهرا.اقتصاداستادیار
.کارشناس ارشد اقتصاد

2- Panel Data.
3- Foreign Direct Investment (FDI).
4- Middle East and North Africa (MENA) .
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پرداخته شده است. 2006ـ1991هطی دور،و شمال آفریقا)
محاسـبه  2و مورگـان 1بانک جهـانی ـابتدا فرار سرمایه از دو روش ارب،منظوربه این

بـین فـرار   کـه صـرفنظر از روش بـرآورد،   دهـد میشده است. نتایج آزمون همگرایی نشان 
ایـن،  رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. عالوه برگذاري مستقیم خارجی،سرمایهسرمایه و

ري گـذا سـرمایه دار و مثبت بین فرار سـرمایه و جریـان ورودي  اي معنیبیانگر رابطه،نتایج
،در کشورهاي منتخب منطقه منا است. همچنین،براي دوره مورد مطالعهمستقیم خارجی،

.گیردمینتایج ذکر شده در هر دو روش محاسبه فرار سرمایه مورد تأیید قرار 

خاورمیانه و شـمال آفریقـا  ،فرار سرمایهخارجی،گذاري مستقیمسرمایه:ي کلیديهاواژه
.(منا)

.JEL :N15, C33, F32بندي طبقه

1- Erbe and World Bank.
2- Morgan
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مقدمه.1
بزرگترین منبـع تـأمین مـالی خـارجی     ،1993ي مستقیم خارجی از سال گذارسرمایه

هانـد در دو دهـ  براي کشورهاي در حال توسعه بوده است. بسیاري از این کشورها توانسـته 
تـداوم  رجی،گذاري مستقیم خاسرمایهاز گیري با بهرهاقتصادي خود راهیند توسعفرآ،اخیر

و قوت بخشند.
یکی از مشکالت عمده در کشورهاي در حال توسعه بوده اسـت.  ،فرار سرمایه،از طرفی

از دسـت رفتـه در مسـیر توسـعه و رشـد      ههـاي بـالقو  فرار سرمایه نشانگر توانایی،در واقع
افـزایش نـرخ ارز، افـزایش    ماننـد آثـاري  ،این پدیده،همچنینست.ااقتصادي این کشورها

بر جـاي  ،بدتر شدن توزیع درآمدوها، عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهاقیمتسطح 
گذارد. با توجه به این آثار، اقتصاددانان به یافتن علل فرار سرمایه در کشورهاي در حـال  می

،برخـی ،. در ایـن میـان  شـود سـرمایه مـی  توسعه پرداختند. دالیل متعددي منجر به فـرار 
در انـد. از ایـن رو،  گذار بر فرار سرمایه دانستهتأثیررا عاملی تقیم خارجیگذاري مسسرمایه

. بـراي  شـود مطالعه مـی و فرار سرمایهگذاري مستقیم خارجیسرمایهرابطه بیناین مقاله،
پـس  پرداخته واین منظور، ابتدا به مفهوم و علل فرار سرمایه در کشورهاي در حال توسعه

پـردازیم. معرفـی   و فرار سرمایه مـی گذاري مستقیم خارجی سرمایهبه توضیح رابطه ،از آن
با استفاده ،، سپسدهدمیبخش بعدي این مقاله را تشکیل ،هاي تخمین فرار سرمایهروش

و فـرار سـرمایه را در   گـذاري مسـتقیم خـارجی   سـرمایه هاي تـابلویی، رابطـه بـین   از داده
م. بخش پایانی این مقاله نیز به تحلیـل  نماییکشورهاي منتخب عضو منطقه منا بررسی می

محاسبات و نتیجه گیري اختصاص دارد.

فرار سرمایه. 2
بررسـی  تعریف واحد و جامعی از فرار سرمایه وجود ندارد. اکثر کسانی که این پدیده را

تعـاریف متفـاوتی   ،با توجه به مسائل خاص کشور مورد مطالعه و آمارهاي موجـود اند،کرده
. اندنمودهارائه 
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غیرقانونی سرمایه به خـارج  انتقال،سرمایهاررف1،از دید گریگوریر و کسارر،مثالبراي
با عبارت صادرات سرمایه متفاوت است. زیرا صادرات سرمایه با ،ست و این مفهومامرزهااز

عادي هیک پدید،صادرات سرمایه،. بنابراینشودمیتوجه به لحاظ مفاد قانونی کشور انجام 
باشد.غیرعادي میهقتصادي است ولی فرار سرمایه یک پدیدا

. علل فرار سرمایه2ـ1

علل فرار سرمایه را به عوامل اقتصادي، قـوانین و مقـررات و علـل    توانمیبه طور کلی 
.سیاسی مرتبط دانست

. علل اقتصادي فرار سرمایه2ـ1ـ1
باشند:مهمترین علل اقتصادي فرار سرمایه به شرح زیر می

افزایش نرخ ارز است. با فرض ثابت بودن سایر ،اصلی فرار سرمایهعواملکی از ی
،سـاکنین ،شـود مـی رایج داخلـی باعـث   ، کاهش انتظاري در ارزش پولشرایط
(سـحاب  هـاي خـارجی تبـدیل نماینـد.    ي داخلی خـود را بـه دارایـی   هادارایی

)15ص،1386خدامرادي، 
 اي که بدهی خارجی باالیی دارند، رابطهمطالعات نشان داده است در کشورهایی

دولت و فرار سـرمایه وجـود دارد. کسـري بودجـه     همستقیم میان کسري بودج
مزمن و تـأمین مـالی آن از طریـق اسـتقراض از بانـک مرکـزي، موجـب بـروز         

موجـب  ،گـردد. ایـن امـر   مـی 2»مالیات تـورمی «هفشارهاي تورمی و بروز پدید
ي مالی خـود بـه   هاداراییتناب از کاهش ارزش براي اج،ساکنان کشورشودمی

، اقـدام از پول ملی به پول خارجی،ي مالیهاداراییواسطه تورم، به تغییر شکل 
نمایند. 

 باعث)تورم جهانی باشدسطحازبخصوص هنگامی که بیشتر(افزایش نرخ تورم
شِ، لذا به دلیـل اجتنـاب از ایـن کـاه    گرددمیي داخلی هاداراییکاهش ارزش 

ي خارجی یا انتقال سرمایه داخلـی  هاداراییارزش دارایی داخلی، افراد به خرید 
کنند.به خارج اقدام می

1- Grigoryev L & Kosarer A (2000). P.2.
2- Inflation Tax.
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میل بـه  ،ي مالیهاسرمایهجهانی باشد، هکمتر از نرخ بهر،داخلیهاگر نرخ بهر
عدم تـوازن شـدید بـین    خروج از کشور خواهند داشت. در واقع، فرار سرمایه از

طلـب  ،در چنـین شـرایطی  گیرد.میالمللی نشأتداخلی و بینواقعی هنرخ بهر
رسـد  گذاران داخلی منطقی به نظـر مـی  ي خارجی براي سرمایههاداراییکردن 

اي ناشی از کمتر از درآمدهاي بهره،اندازهاي داخلیپسايبهرهزیرا درآمدهاي 
ارجی باشد. بنابراین، تفـاوت بـین بـازدهی داخلـی و خـ     ي خارجی میهادارایی

شود.عامل مهمی در فرار سرمایه محسوب می،سرمایه
        اگر قابلیت سـوددهی انتظـاري در اقتصـاد داخلـی کمتـر از قابلیـت سـوددهی

گیرد.ي در خارج از کشور باشد، فرار سرمایه شکل میگذارسرمایهانتظاري 
 یـن ریسـک   ابیشتر از ي در کشورهاي در حال توسعه نسبتاًگذارسرمایهریسک

جهت ،ورهاي توسعه یافته است. فقدان ساختار مناسب و ترتیبات قانونیدر کش
هاي بلندمدت، تغییرات ناگهانی قوانین، از ثباتیحمایت از مالکیت خصوصی، بی

اي کـه  هـاي عمـده  . ریسـک اسـت کشورهاي در حال توسعه خصوصیاتجمله 
مل داخلی در کشورهاي در حـال توسـعه بـا آن مواجـه اسـت، شـا      گذارسرمایه

گـذار سـرمایه باشد. از این رو، هاي ارزي میریسک سلب مالکیت و وضع کنترل
.ي خارجی داردهاداراییترجیحی براي هیک انگیز،داخلی

 معرف قـدرت جـذب سـرمایه و    ،ي باالتر باشدرشد اقتصادي کشورنرخهر چه
،ي و بهبود انتظـارات آینـده اسـت، لـذا    گذارسرمایهامکان کسب سود حاصل از 

ي خود را به آن کشـور سـوق خواهنـد داد. بنـابراین،     هاسرمایه،انگذارسرمایه
ي بـا  کشـورها ازباعث فـرار سـرمایه  ،کشورهابیندر نرخ رشد اقتصاديتفاوت

.شودنرخ رشد پایین به سمت کشورهاي با نرخ رشد باال می

. علل قانونی فرار سرمایه2ـ1ـ2
بـه دلیـل فقـدان    با کشورهاي توسـعه یافتـه  ، در مقایسه حال توسعهدر کشورهاي در
حمایت از حق مالکیت، امنیت مالکیت خصوصی بسیار پایین اسـت،  هقوانین مدون در زمین
هاي مالکیتی، به ویژه از سوي شود اتباع داخلی براي اجتناب از تعرضو این امر موجب می

خروج سرمایه از کشـور هاي بلندمدت خودداري کرده و به يگذارسرمایهمقامات دولتی، از 
نمایند. اقدام
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ها روي بازارهاي مالی داخلی و بازارهاي ارز خارجی هایی که دولتمقررات و محدودیت
از کشورهاي در حال بسیاريدر شود.میعلل فرار سرمایه محسوبدیگرکنند، ازوضع می

مقـدار تعـادلی) از   هاي بهره دستوري زیر نرخ بهره اسمی (نرخبرشدیدهاي کنترل،توسعه
هـاي بهـره واقعـی    هاي تورم شدید از سوي دیگر، منجر به منفی شـدن نـرخ  یک سو و نرخ

گذاران داخلی را براي کسب بازدهی بـاالتر، بـه خـروج سـرمایه از     گردد. این امر سرمایهمی
هاي بهره واقعی، عامل مهمی در انتقال سرمایه بـه  کند. لذا تفاوت در نرخمیتشویقکشور

سمت کشورهاي با بازدهی باالتر است.

. علل سیاسی فرار سرمایه2ـ1ـ3
لبه دو دسته تقسیم نمود: علل سیاسی داخلی، علتوانمیعلل سیاسی فرار سرمایه را 

سیاسی خارجی.
غیـره، همگـی باعـث    ثبـاتی سیاسـی و  علل سیاسی داخلی ماننـد جنـگ، کودتـا، بـی    

هـاي دارایـی ،شـوند سـاکنین  لی شده و باعث میداخگذاريسرمایههاي محیط نااطمینانی
فرار سرمایه رخ دهد.،داخلی ترجیح دهند و به این ترتیبهايداراییبه ،خارجی را

توجـه در مباحـث فـرار سـرمایه بـه عـدم وجـود انگیـزه در         ههمـ در حالی که تقریباً
در زمـان  کشورهاي در حال توسعه در مورد نگهداري سرمایه در داخل معطوف شده است، 

هـایی وجـود دارنـد کـه جریانـات خـروج سـرمایه از        محـرك ،در کشورهاي میزبان،مشابه
از مقـررات اوراق قرضـه   تـوان مینمایند. براي مثال حال توسعه را تشویق میکشورهاي در

امتیـاز هـا (کـه  سپردههبازار، بیمههاي بهرهاي عایدي نرخبدون ریسک، گواهینامهوارزان
هـاي نگـه   کنـد)، فقـدان مالیـات   غیربومی فراهم میگذارانسرمایهاي را براي قابل مالحظه

ــانکی (شــامل     ــان در سیســتم ب ــات خارجی ــی از مطالب ــواع معین ــر روي ان داشــته شــده ب
هـاي سـپرده) نـام بـرد. در کشـورهاي معینـی، رازداري و فـاش نکـردن اســرار         گواهینامـه 

نقـش   ،کنـد. ایـن عوامـل   لیاتی را آسان میهاي بانکی، معامالت غیرقانونی و فرار ماحساب
مهمی در وادار کردن سرمایه جهـت حرکـت و انتقـال از کشـورهاي در حـال توسـعه ایفـا        

بـه نماینـد کـه  اي از وسائل را فراهم میدامنه،کنند. مراکز مهم و اصلی تأمین مالی نیزمی
دهـد. دارد مـی ود وجودانتخاب بیشتري از آنچه که براي او در کشور خ، قدرتگذارسرمایه
از جمله عللـی اسـت   ،آورند، خودشرایطی که کشورهاي توسعه یافته به وجود می،بنابراین

هاي خارجی نامگذاري و انگیزه،هااین عوامل گاهی محركشود.میکه موجب فرار سرمایه
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شوند. می
لی اثرگذار بـر  را به عنوان عاممستقیم خارجیيگذار، سرمایهعالوه بر علل فوق، برخی

اند.فرار سرمایه دانسته
و فـرار سـرمایه   گـذاري مسـتقیم خـارجی   سـرمایه در این خصوص، به توضـیح رابطـه  

پردازیم.می

گذاري مستقیم خارجی و فرار سرمایهسرمایهرابطه .3
بـوده و  گذاري مستقیم خارجیسرمایههاي ورودياینکه آیا فرار سرمایه معلول جریان

نمایـد یـا   ي فرار سرمایه را از طریق افزایش قابلیت مبادله خارجی تسهیل میهااین جریان
طریـق الی اسـت کـه از  شود، سؤآنکه سبب کاهش فرار سرمایه و بازگشت تدریجی آن می

:گیردمورد مطالعه قرار میدو دیدگاه زیریکی از

1گذاريسرمایهدیدگاه محیط. 3ـ1

گـذاري  سـرمایه بهبـود یافتـه و  يگـذار سـرمایه کند که اگر فضاياین دیدگاه بیان می
کند.افزایش یابد، فرار سرمایه کاهش پیدا میمستقیم خارجی

خـارجی در مقایسـه بـا    هـاي دارایـی تفاوت نرخ بازدهیاز این دیدگاه، فرار سرمایه به 
در ) بستگی دارد. این مقایسه بین بازدهی قابل حصول نرخ ارزدارایی داخلی (پس از تعدیل
در سـال  2بسـتگی دارد. کـادینگتون  هاداراییباشد و به مکان کشور خارجی و در داخل می

بر این روش تأکید کرده است.1987
مالی خارجی هايداراییفرار سرمایه را به عنوان افزایش سال به سال در نگهداري وي

ت دارایی خارجی که به صورسبد داراییکند. سهمی ازتوسط شهروندان داخلی، تعریف می
داخلی و خارجی، با نرخ کاهش انتظـاري ارزش پـول   هبه تفاوت نرخ بهر،شودهداري مینگ

داخلی و نرخ تورم داخلی بستگی دارد. به عالوه، وي میزان اعطـاي وام خـارجی بـه کشـور    
3آورد.فرار سرمایه به حساب میهدهندمورد نظر را به عنوان عامل توضیح

1- The Investment - Climate Perspective.
2- Caddington (1986). PP. 388-382.
3- Kant, Chander (1995).
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1آمیزتبعیضدیدگاه رفتار. 3ـ2

رفتـار  هدر نتیجـ گـذاري مسـتقیم خـارجی،   سـرمایه کند که اگـر این دیدگاه بیان می
با افزایش احتماالًافزایش یابد،،داخلی و خارجیگذارانسرمایهآمیز دولت نسبت به تبعیض

فرار سرمایه به صورت مداوم همراه خواهد شد.
المللـی خـالص  هـاي معمـول تحـرك بـین    ننـده کفرار سرمایه را به تعیین،این دیدگاه

ایـن  ،کنـد، بلکـه در عـوض   لمللـی، مـرتبط نمـی   اهاي محصول بینسرمایه، از قبیل تفاوت
افراد غیرمقیم هستند و گذاري،سرمایهکند که کشورهاي میزبان موافق حقیقت را بیان می

صـورت کـه بـا    ه اینب؛شوندافراد مقیم تبعیض قائل میگذاريسرمایهبه طور ضمنی علیه 
ویت دادن به مطالبات لو اوگذاريسرمایههاي ارزي و هاي تبعیضی، ضمانتنامهاعمال مالیات

نمایند. خارجی را فراهم میگذاريسرمایهها در موقع وقوع بحران، موجبات تشویق خارجی
رفت. مورد استفاده قرار گ5، و راجس سوارز4دولی،3ایتون،2این روش توسط خان و الحق

احتمـالی بنگـاه داخلـی و تعهـد     6نااطمینانی داخلی به شکل سلب مالکیـت ،همچنین
مصـادره  هايداراییگونه پرداخت خسارت پیشنهادي به مالک داخلی بدون هیچ،بدهی آن

برد.را تا مرز ورشکستگی پیش میبنگاه، ثباتی داخلیشود و این بیپذیر میشده امکان
خطر ،خطر سلب مالکیتهمچنین ممکن استکند کهکید میتون بر این موضوع تأای

بـه دنبـال داشـته باشـد. بـه عـالوه، اگرچـه        رادر آینـده اعمال سـطوح بـاالیی از مالیـات   
گیرنـدگان  وام7عموماً توانایی کمی در ارزیابی توانایی پرداخت دیـون ،دهندگان خارجیوام

نسبت به توانایی دولت آن کشـور  خصوصی در یک کشور در حال توسعه دارند، ولی حداقل
اعطـاي وام را از کانـال دولـت و یـا     ،دهندگانوام،اطمینان بیشتري دارند، به همین جهت

دهند. حداقل با تضمینی از جانب دولت انجام می
وجـوه قـرض گرفتـه شـده را در خـارج      ،گیرندگاندهد که وامایتون این احتمال را می

مایه را شدت بخشند. گذاري کنند و فرار سرسرمایه
گیرندگان به عدم بازپرداخت که وامشودمیدر کشور باعث هاداراییضبطهقولامکان با

1- The Discriminatory-Treatment Perspective.
2- Khan & Ulhaque (1985).
3- Eaton (1987).
4- Dooley (1987).
5- Rojas Suarez (1990).
6- Expropriation.
7- Solvency.
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و افـراد  شـود مـی بر شدت عدم بازپرداخت بـدهی افـزوده   ،بدهی تشویق شوند و در نتیجه
دگان گیرنخود را به خارج منتقل کنند. از آنجایی که نکول وامهايداراییکنند تا تالش می

هـا را افـزایش  رنـده گیآتی دیگـر وام 1ارزش انتظاري تعهدات مالیاتی،در بازپرداخت بدهی
آنهـا  ههایشان کاهش یافتـه و انگیـز  بدهیگیرندگان در بازپرداختدیگر وامه، انگیزدهدمی

2یابد.فرار سرمایه شیوع می،یابد. لذاوجوهشان در خارج افزایش میگذاريسرمایهبراي

هاي تخمین فرار سرمایهوشر.4
کننـده  هـا و افـراد مطالعـه   فرار سرمایه تعاریف مختلفی را نسبت به متغیرهـا، شـاخص  

هاي خروج خصوصی سـرمایه و برخـی دیگـر    دارد. برخی از این تعاریف شامل محدودهردرب
لزم که مستشودمیچندین معیار استفاده ،گیرد. براي هر تعریف، گاهفراتر از آن را دربرمی

مکمل یکدیگر هسـتند و  ،به کارگیري متغیرهاي اقتصادي متنوعی است. گاه برخی تعاریف
هـا نیـز قابـل توجـه     قابل توجهی دارند. نوع اسـتفاده از داده یتیهاي ماهتفاوت،برخی نیز

، 3هـاي معیـار باقیمانـده   توان بـه روش هاي تخمین فرار سرمایه میباشد. از جمله روشمی
روش فـرار  ، 6، روش واحد اطالعات اقتصادي، روش پاسـتور 5ش پول سوزانرو،4روش دولی

خصوصی، روش انتقـاالت، روش تعـدیالت نـرخ ارز و معـامالت ثبـت نشـده، روش       هسرمای
، 10، روش استخراجی، روش ارب و بانک جهـانی 9، روش دونداگ8روش کادینگتون،7کامبی

، 13مایی تجـارت، روش ایبـی  ، روش نادرستن12، روش گزارش توسعه جهانی11روش مورگان
اشاره نمود:15شدههاي تعدیلو روش بدهی14روش گوریا و فادل و روش زدیلو

1- Tax Obligations
2- Kant, Chander (1995).
3- Classense Stign, Naude, David (1993).

همان.-4
5- Shneider, Benu (2003).
6- Pastor, Manuel (1990).
7- Cumby, Rand Levich (1987).
8- Pinheiro, Israel (1997).
9- Ajai, S.Ibi (1992).
10- Shneider, Benu (2003).

همان.-11
12- Brideau H, Egested, H., Van Wignbergen,S.(1995) .
13- Ajai, S.Ibi (1994).
14- Eggersted, H., Brideau H., Van Wignbergen,S. (1995).
15- Boyce, James k, Lonce Ndikumana (2001).
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محاسبه فرار سرمایه.5

بانک جهانیـروش ارب . 5ـ1

CFw = H + B + A + F

روش مورگان. 5ـ2

CFm = H + B + A + F + E

فـرار سـرمایه بـه روش    : CFmبانـک جهـانی،   ـفرار سرمایه بـه روش ارب   :CFwکه 
مـازاد  :Aي مستقیم خـارجی،  گذارسرمایهخالص :Bتغییر در بدهی خارجی، :Hمورگان، 

1باشند.ي خارجی سیستم بانکی میهادارایی: Eو غییر در ذخایرت:Fحساب جاري، 

(CFm)و مورگان(CFw)نتایج محاسبات فرار سرمایه از دو روش ارب ـ بانک جهانی  

براي کشورهاي مورد بررسی در این تحقیق و همچنین نتـایج میـزان همبسـتگی بـین دو     
خالصه شده است. 1شماره روش، در جدول 

1- Shneider, Benu (2003).
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بانک جهانی در کشورهاي منتخب منطقه مناـ به روش اربفرار سرمایهـ 1جدول
یمنعمانمراکشمصرسوریهتونسترکیهایراناردنسال

19917/656-5369-462461325936424-1900-358-3/69

19929/361-3687-2803443-1283623-313298-134

19931/208-30897416392-6396305269-1131/1210-

19942/1060-3400939478334-413263018804

19952/204-730150912738571946856894-7/175-

1996422-265433986511624-5831226/23

19975/153-33934073333-5262516-650248-7155-

19988/13792591-1781713216771554471544-8/5931

19993/208-7041270-625281224113-827-7/139-

20006/192992914596348214229-1301-8818/1287-

2001128424578116227102001594-74027393/1855

20028/769935544828126311215207414567/867

20034/15381078628362561506432539507161/338

20046/17122864241021095973782874-5914/418

20055/1067-3258123859-1858-11502-496212245818/70

20061/57130570383022317217514062534777778/789

.محاسبات تحقیقمنبع:
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در کشورهاي منتخب منطقه منامورگانبه روش فرار سرمایهـ2جدول
یمنعمانمراکشمصرسوریهتونسترکیهایراناردنسال

19916415181-465211352201635556372189-3/6861

19924/11153481-287699262333409957213/93-6664

19932/1352565575711791125114267547339/4129/5367

19947/62191661274101012630542899739522125735

19954/16786591210317021508773947463898/509-3/42912

19961/1595782053556551805983475064384856/42476

19975/20281111762343642229912849543532/43552317

19983/39375547214798412573322803146399/1073-8/70788

19996/2699466168088402862902656146995/445-3/70851

20003/3904169722611012763987022269750554/13482/102052

20011/5573356053094815185024292496573067/31223/122366

20026/45126754027655366758230329473111045/19337/152848

20031/58538443423150341459233252211126631/12121/159263

20044/663827194632244200162063675030123187/13124/165546

20056/42133087467744577-62348679403223359/55228/170826

20063/6707327171913753710595793141433283756/93438/276191

.محاسبات تحقیقمنبع:

هبه علت تفاوت در روش محاسبه، میزان فـرار سـرمای  ،شودهمان طور که مالحظه می
به دست آمده از این دو روش براي تمامی کشورها متفاوت است.

بانک جهانی و روش مورگان، همبستگی ـبه منظور بررسی میزان تفاوت در روش ارب  
آمده است:3شماره ج آن در جدول بین این دو روش محاسبه شده و نتای
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بانک جهانی و مورگانـ نتایج میزان همبستگی بین دو روش اربـ 3جدول
یمنعمانمراکشمصرسوریهتونسترکیهایراناردن

همبستگی

CFwوCFm
7614/08854/07539/09780/032/0-7697/08124/09973/01892/0

.محاسبات تحقیقمنبع:

ثبـت و نسـبتاً  م،همبستگی بین دو روش،کشور7در شود، که مالحظه میطور همان
باشـد. (البتـه میـزان همبسـتگی در     قوي بود که بیانگر وجود روندي مشابه در دو روش می

همبستگی بسیار قوي بـین دو  هدهندکه نشاناست99/0و 97/0تونس و عمان به ترتیب 
همبستگی مثبت، اما ضعیف بـود  ،کشور یمن نیزباشد). در روش و روند یکسان در آنها می

باشد. در کشـور سـوریه همبسـتگی    ) که بیانگر تشابه بسیار کم در روند دو روش می18/0(
باشد.روش میکه بیانگر روندي متفاوت در دواستمنفی 

و فرار سـرمایه در  گذاري مستقیم خارجیسرمایهبررسی رابطه.6
کشورهاي منتخب منا

و گذاري مستقیم خارجیسرمایهمیان جریان ورودي هبه بررسی رابط،در این پژوهش
پرداخته شده است. 2006ـ1991هفرار سرمایه طی دور
، 6Eviewsافـزار هاي تابلویی و با اسـتفاده از نـرم  مدل دادهچهارچوباین بررسی در 

شود.انجام می
تعـادلی بلندمـدت بـین جریـان ورودي     جود رابطه و،، براي کشورهاي منتخبدر ابتدا

و گـذاري مسـتقیم خـارجی   سـرمایه و همچنـین CFwو گذاري مسـتقیم خـارجی  سرمایه
CFm ــی ــی مـ ــاییمرا بررسـ ــور .نمـ ــن منظـ ــراي ایـ ــا ،بـ ــتایی متغیرهـ ــد از ایسـ بایـ

(CFm ,CFw ,FDI)اطمینان حاصل نماییم.
بـراي بررسـی وجـود رابطـه     و1از آزمون لوین، لـین و چـو  ابتدابراي بررسی ایستایی،

نمـاییم. پـس از بررسـی    استفاده می2(همگرایی) از آزمون یوهانسن فیشرتعادلی بلندمدت

1- Levin, Lin & Chu (LLC).
2- Johanson Fisher
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هاي تابلویی انتخاب کنـیم، از دو  همگرایی، براي اینکه بتوانیم الگوي مناسب را از بین داده
د نظـر را  الگـوي مـور  ،کنـیم و در پایـان  استفاده می2و هاسمن1آزمون نسبت درستنمایی

نماییم.ورد میآبر

بررسی ایستایی متغیرها. 6ـ1

با توجه به اینکه متغیرها در سطح ایستا نبودند، این آزمون را براي بررسی ایستایی در 
خالصه شده است:4شماره نتایج آن در جدول و،اول انجام دادیمهمرتب

LLCآزمون اول از طریقهنتایج بررسی ایستایی متغیرها در مرتبـ 4جدول 

FDICFwCFm

p-value0088/00000/00001/0

t-statistic37386/2-94444/11-79266/3-

.محاسبات تحقیقمنبع:

این متغیرها عددي کوچکتر هبراي همp-valueشود، مقدار گونه که مالحظه میهمان
فرضیه صفر رد شده اینرباشد. بنابمی)صفر استهکه حداقل احتمال قبول فرضی(05/0از 

باشـد،  بیـانگر ناایسـتا بـودن متغیرهـا مـی     LLCصفر در آزمون هو با توجه به اینکه فرضی
شود.یبنابراین با رد این فرضیه، ایستا بودن متغیرها نتیجه م

بررسی همگرایی میان متغیرها.6ـ2

همگرایـی  ذکر شد، در این مقاله از طریق آزمون یوهانسـن فیشـر،   همان گونه که قبالً
صـفر در آن بیـانگر وجـود همگرایـی (وجـود      هنماییم که فرضیمیان متغیرها را بررسی می
براي قبول یا maxو traceاز دو آماره ،باشد. در این آزمونرابطه تعادلی بلندمدت) می

و همچنـین  FDIو CFwهمگرایـی میـان   ،نماییم. مـا در ایـن قسـمت   استفاده میH0رد

1- Likelihood Ratio Test.
2- Hausman Test.
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خالصـه  5شـماره  ایم که نتـایج آن در جـدول   را بررسی کردهFDIو CFmهمگرایی میان 
شده است:

نتایج بررسی همگرایی متغیرها از طریق آزمون یوهانسن فیشرـ5جدول

FDI وCFwFDI وCFm

p-value (  trace )8014/04791/0

P-value (  max )8014/04791/0

.محاسبات تحقیقمنبع:

هحاصـل از دو آمـار  p-value، مقـدار  شـود مـی همان طور که در جدول فوق مالحظه 
trace وmax براي متغیرهايFDI وCFw باشد؛ بنـابراین  می05/0، عددي بزرگتر از

صفر بر وجود همگرایی میان متغیرها هشود. با توجه به اینکه فرضیصفر پذیرفته میهفرضی
تعادلی بلندمدت وجود دارد.هرابط،داللت دارد، بنابراین میان این دو متغیر

و FDIبـراي متغیرهـاي   maxو traceه حاصل از دو آمارp-valueهمچنین مقدار 
CFm شود. در نتیجه، میان این دو صفر قبول میهبوده و فرضی05/0نیز، عددي بزرگتر از

تعادلی بلندمدت وجود دارد.همتغیر نیز رابط

انتخاب الگو.6ـ3
هـاي مختلفـی وجـود دارد و بسـته بـه اینکـه چـه        هاي تابلویی حالتدر الگوهاي داده

توانیم نسبت به تعیین الگو اقدام کنیم و در یطی را در نظر داشته باشیم، میفرضیات و شرا
دو الگو مطرح هستند؛ الگوي اثرات ثابت و الگوي اثرات تصادفی.،این ارتباط

از آزمـون نسـبت   ،به منظور انتخاب میان اثرات ثابت و حالت مشـترك ،در این قسمت
میان الگوهاي اثرات ثابت و اثـرات تصـادفی   و به منظور تعیین ارجحیت ،(LR)درستنمایی 

نماییم.از آزمون هاسمن استفاده می

(LR)نسبت درستنماییبررسی آزمون.6ـ4

هدف از انجام این آزمون این است که میان الگوي اثرات ثابت و حالت مشـترك، یکـی   
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این ه. نتیجصفر در این آزمون بر انتخاب حالت مشترك داللت داردهرا انتخاب کنیم. فرضی
خالصه شده است:6شماره آزمون در جدول

LRنتایج آزمون ـ6جدول 

FDI وCFwFDI وCFm

p-value0001/00000/0
.محاسبات تحقیقمنبع:

حاصـل از آزمـون  p-valueشود، مقـدار  مالحظه می6شماره گونه که در جدول همان
LR در الگوي متشکل از متغیرهايFDI وCFw ،   باشـد، در  مـی 05/0عـددي کـوچکتر از

شود. با توجه به اینکه ایـن فرضـیه بـر انتخـاب حالـت مشـترك       صفر رد میهفرضی،نتیجه
شود.داللت دارد، بنابراین با رد آن، الگوي اثرات ثابت پذیرفته می

در الگـوي  LRحاصـل از آزمـون   p-valueنیز مقدار CFmو FDIدر مورد متغیرهاي 
صفر رد شـده و  هباشد، در نتیجه فرضیمی05/0ن متغیرها، عددي کوچکتر از متشکل از ای

شود.الگوي اثرات ثابت پذیرفته میبنابراین

بررسی آزمون هاسمن.6ـ5

آزمون هاسمن، آزمونی براي انتخاب روش تخمین میان الگـوي اثـرات ثابـت و الگـوي     
ر ارجحیت الگـوي اثـرات تصـادفی    انگیب،باشد. فرضیه صفر در این آزموناثرات تصادفی می

.خالصه شده است7شماره . نتایج این آزمون در جدول استنسبت به الگوي اثرات ثابت 
نتایج آزمون هاسمنـ 7جدول 

FDI وCFwFDIوCFm

p-value0140/00000/0
.محاسبات تحقیقمنبع:

از این آزمون در حاصلp-value، مقدار دهدمینشان 7شماره همان گونه که جدول 
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نتیجـه  باشـد، در مـی 05/0عـددي کـوچکتر از   ،CFwو FDIالگوي متشکل از دو متغیـر  
صفر رد شده و الگوي اثرات ثابت بر الگوي اثرات تصادفی ارجحیت دارد.هفرضی

و FDIحاصل از این آزمون در الگوي متشـکل از دو متغیـر   p-valueمقدار ،همچنین
CFmشـده و در نتیجـه   صـفر هباشد که منجر به رد فرضیمی05/0از عددي کوچکترنیز

الگوي اثرات ثابت بر الگوي اثرات تصادفی ارجحیت دارد.

برآورد الگو.7
با توجه به انتخاب الگوي اثرات ثابت، باید آن را برآورد نماییم. در اینجا دو الگـو داریـم   

نماییم:که جداگانه آنها را برآورد می

اولالگوي.7ـ1

صـفر بیـانگر   ه. فرضـی هسـتند متغیر وابسـته  CFwمتغیر مستقل و FDIدر این الگو 
پس از رفع ،برآورد این الگوهباشد. نتیجمیFDIمعنی بودن ضریب متغیر مستقل یعنی بی

.خالصه شده است8شماره در جدول،مشکل خودهمبستگی
ودهمبستگینتایج حاصل از برآورد الگو پس از رفع مشکل خـ8جدول 

FDI

341806/1ضریب

p-value0001/0

R²341330/0

D-W106109/2

.محاسبات تحقیقمنبع:

هاسـت، در نتیجـه فرضـی   05/0از عددي کـوچکتر p-valueمطابق جدول فوق، مقدار 
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باشد.دار میصفر رد شده و ضریب متغیر مستقل از لحاظ آماري معنی
این است کـه بـه   هکنندباشد. این ضریب بیانمیFDI ،3/1در این الگو، مقدار ضریب 

یابـد. عالمـت   واحد افـزایش مـی  3/1ه، فرار سرمایه به اندازFDIیک واحد افزایش در يازا
باشد.میCFmو FDIاي مثبت میان رابطههدهندنشان،مثبت این ضریب

الگوي دوم.7ـ2

صـفر بـر   هباشـد. فرضـی  ابسته میمتغیر وCFmمتغیر مستقل و FDI،در این الگو نیز
برآورد این الگو پس از رفع مشـکل  همعنی بودن ضریب متغیر مستقل داللت دارد. نتیجبی

خالصه شده است.9شماره خودهمبستگی در جدول 
نتایج حاصل از برآورد الگو پس از رفع مشکل خودهمبستگیـ9جدول 

FDI

703939/4ضریب

p-value0057/0

R²970656/0

D-W712961/1

.محاسبات تحقیقمنبع:

اسـت، در  05/0کـوچکتر از  عـددي p-valueگـردد، مقـدار   گونه که مالحظه میهمان
باشد. دار میصفر رد شده و ضریب متغیر مستقل از لحاظ آماري معنیهنتیجه فرضی

يه ازاباشد. این ضریب بیانگر این است که بـ میFDI ،7/4در این الگو، مقدار ضریب 
یابد. عالمـت مثبـت   واحد افزایش می7/4ه، فرار سرمایه به اندازFDIیک واحد افزایش در 

است.CFmو FDIاي مثبت میان رابطههدهندنشان،این ضریب
و فـرار سـرمایه   FDIاي مثبـت میـان   رابطه،گونه که مالحظه شد، در هر دو الگوهمان
بـر فـرار سـرمایه در الگـوي دوم بیشـتر اسـت.       FDIباشد، ولی شدت اثرگـذاري  برقرار می
در الگوي دوم بیشتر است، این الگو از قـدرت توجیـه   R²با توجه به اینکه مقدار ،همچنین
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باشد.باالتري برخوردار می
رابطـه  CFmو FDIو همچنـین میـان   CFwو FDIبا توجه به نتایج همگرایی، بـین  
و CFwو FDIین، با توجه به نتایج برآورد الگو، میان تعادلی بلندمدت برقرار بود. عالوه بر ا

و فرار سرمایه به FDIاي مثبت برقرار بود، بنابراین رابطه فرار رابطهCFmو FDIهمچنین
معیار به کار برده شده براي محاسبه فرار سرمایه بستگی ندارد.

هاو پیشنهادگیرينتیجه.8
و فــرار ســرمایه گــذاري مسـتقیم خــارجی ســرمایههبررسـی رابطــ ،هـدف ایــن مقالــه 

بوده است. ضـمن اینکـه بررسـی    2006ـ1991همنا طی دورهدر کشورهاي منتخب منطق
اقتصادي همـواره   هدر تولید، اشتغال و رشد و توسعگذاري مستقیم خارجیسرمایهاهمیت 

ی وروداحتمـال تـأثیر مورد تأیید صاحب نظران قرار گرفته است، در اینجا سعی شده اسـت  
بر خروج سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات نظـري و  گذاري مستقیم خارجیسرمایه

عوامل مختلف ساختاري و نهادي تأثیراند که ورود و خروج سرمایه تحت تجربی نشان داده
و شـده مطالعـه 2006ـ1991همنا طی دورهکشورهاي منتخب منطق،. در این مقالهاست

گذاري مسـتقیم  سرمایهجریان ورودي،ن قرار گرفته است. در هر دو الگودو الگو مورد آزمو
گـذاري مسـتقیم   سرمایهجمع خالص باشد. در الگوي اول، حاصلمتغیر مستقل میخارجی
دولت و تغییر در ذخایر به عنوان متغیر فـرار  هتغییر در بدهی خارجی، مازاد بودجخارجی،

ور، دارایـی  کعالوه بر متغیرهاي مذ،. در الگوي دومسرمایه (متغیر وابسته) لحاظ شده است
هرابطـ ،که در هـر دو الگـو  دهدمیخارجی سیستم بانکی نیز اضافه شده است. نتایج نشان 

با فرار سرمایه مثبت بوده و بر آن داللت دارد گذاري مستقیم خارجیسرمایهجریان ورودي
اي بـوده  الت مالی و پولی بـه گونـه  ي مستقیم خارجی، حجم مبادگذارسرمایههکه در نتیج

تـوان در ایـن خصـوص    است که میزان خروج سرمایه از کشور بیشتر شده است. البته نمـی 
شـود.  منجر به فرار سرمایه میگذاري مستقیم خارجی سرمایهچنین نتیجه گرفت که ورود 

دهـد.  متفـاوتی را بـه دسـت    هفـرار سـرمایه، نتیجـ   ههاي دیگر محاسـب روششاید احتماالً
کـه  ،باشداین دو متغیر نیز قابل توجه میهروش مورد استفاده براي بررسی رابط،همچنین

و شـد کشـور بررسـی   9هاي تابلویی و به طـور همزمـان ایـن رابطـه در     با استفاده از داده
عـالوه بـر   متفاوت باشد.،ممکن است نتیجه،چنانچه روش دیگري مورد استفاده قرار گیرد
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گـذاري مسـتقیم خـارجی   سرمایهگذار هستند که تأثیرعددي بر فرار سرمایه عوامل متاین،
متفـاوتی  هعوامل به طـور همزمـان، امکـان دارد نتیجـ    هباشد و با لحاظ همیکی از آنها می

وکـار، ثبـات سیاسـی، نهادهـاي حقـوقی و قضـایی،       د. عواملی نظیر فضاي کسبشوحاصل 
له متغیرهایی هستند که در این رابطه نقش حقوق مالکیت، امنیت فردي و اجتماعی از جم

هـاي جدیـد تحقیقـاتی را بـراي     حـوزه ،اند و این مسـئله دارند اما مورد مطالعه قرار نگرفته
د.کنپژوهانی که بخواهند در این زمینه تحقیق نمایند، باز میمحققین و دانش

لوژي و تأمین در انتقال تکنوگذاري مستقیم خارجیسرمایهبا توجه به نقش مهمی که 
راهکارهایی را اتخاذ نمایند که منافع بایدنماید، کشورهامالی سرمایه براي کشورها ایفا می

(پـولی، مـالی،   قـوانین ،هاي حاصله را به حداقل برساند. در این راستارا حداکثر و زیانهاآن
شـوند ي تنظیم اقوانین به گونهبایدتجاري) کشور میزبان نقش بسیار مهمی دارد. در واقع،

هاي اي که با برنامهبه گونه،گذاري مستقیم خارجی راسرمایهبهینه از هکه موجبات استفاد
فراهم آورد.،راستا باشدملی هم

گـذارد،  ا توجه به اثرات نامطلوبی که فرار سرمایه بر اقتصاد یک کشـور بـر جـاي مـی    ب
هـا  اد اصـالحات در آن زمینـه  ضروري است کشورها نسبت به شناسایی علل وقوع آن و ایج

هاي صحیح کالن اقتصادي همـراه بـا نـرخ ارز    اتخاذ سیاست،کوشش نمایند. در این راستا
مناسب و همچنین ایجاد محیط اقتصادي مطمـئن و باثبـات نقـش    ههاي بهرمقتضی و نرخ

ابـل  ان در مقگذارسرمایهاین امر که ،مهمی در کاهش فرار سرمایه از کشور دارند. همچنین
خطر سلب مالکیت از سوي دولت تضمین شوند، راهی دیگر براي کنترل فرار سرمایه است. 

،هاي مشروع و تضمین آننظام قضایی و ساختار مناسب آن و تأکید قانون بر حفظ مالکیت
یشـان مطمـئن سـاخته و از    هاداراییان را نسبت به رفع خطر از سلب گذارسرمایهتواند می

یري نماید. فرار سرمایه جلوگ
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