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چکیده
پایـه، برخـی از اقتصـاددانان بـر ایـن      ظهور عصر اقتصاد دانـش در کنارشدن ش بحث جهانیهمزمان با گستر

-رو، منطقـه خواهد بـود. ازایـن  توسعهدرحالبازارهاي جهانی به ضرر کشورهاي کردنیالمللنیبباورند که 

بـل مشـکالت و   اي مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقاگرایی و تشکیل ترتیبات منطقه
هاي جدید عصر داناییهاي نسبی و تکیه بر ظرفیتبا شناخت مزیتدر ضمنهاي جهانی حفظ کنند. بحران

گذاري خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادي را بنیان، ارتقاي سرمایهو تقویت نهادها و بسترهاي اقتصاد دانش
ها و ادبیات موضوع مشترك سـه مبحـث   ئوريدر درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی ت

گـذاري مسـتقیم خـارجی و در چـارچوب الگـوي اقتصادسـنجی       گرایـی و سـرمایه  بنیان، منطقهاقتصاد دانش
گذاري اي بر جذب سرمایهمنطقه–هاي اقتصادي بنیان در قالب الگوي همگراییجاذبه، اثرات اقتصاد دانش

وتحلیل قرار گرفت. نتـایج بـه دسـت آمـده نشـان      مورد تجزیهمستقیم خارجی کشورهاي اسالمی عضو اکو
-گذاري خـارجی بـین کشـورهاي منتخـب دارد؛ بـه     بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایهدهد اقتصاد دانشمی

در بنیـان در کشـور میزبـان    که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدي شاخص ترکیبی اقتصاد دانشطوري
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گذاري مستقیم خارجی افزوده است. حجم سرمایهمیلیون دالر بر41حدود
گذاري مستقیم خارجی، کشورهاي اي، سرمایهمنطقه-بنیان، همگرایی اقتصادياقتصاد دانشها: کلیدواژه

عضو اکو، مدل جاذبه.
JEL:  F21, F15, O3

. مقدمه1
تجـاري بـین   و تعمیـق تعـامالت و مناسـبات اقتصـادي و    1شدنبا ظهور و گسترش پدیده جهانی

عنـوان موتـور و   میالدي به این سو عوامـل و متغیرهـاي جدیـدي بـه    1950کشورهاي جهان، از دهه 
توسعه مطرح شدند و نظـر اقتصـاددانان را   ویژه کشورهاي درحالمحرك رشد اقتصادي کشورها به

و هـاي خـارجی در الگوهـاي رشـد     به خود جلب کردند. در این میان نقش و جایگاه جذب سرمایه
امروزه اند، بارز و برجسته بوده است. توسعه که با تنگناي مالی مواجهتوسعه براي کشورهاي درحال

رشـد اقتصـادي   کوشـند تـا اشـتغال و   توسـعه مـی  خصوص کشورهاي درحـال بسیاري از کشورها به
بـا  توسعه اغلـب  که کشورهاي درحالگذاري تأمین نمایند. ازآنجاییسرمایهمستمر خود را از طریق

ایـن روش بـه   ؛ ولـی کننـد این خأل را با استقراض خارجی جبـران مـی  ،ندهستکمبود سرمایه مواجه
)FDI(2گذاري مستقیم خـارجی را به روش سرمایهجاي خود،هاي ناشی از بازپرداختنادلیل بحر
-بیانگر نقـش توسعه،در کشورهاي درحالخارجیمستقیمگذاريسرمایهشگرفریتأث.داده است

رونیـ ازاباشـد.  مـی هـا اقتصادي آنرونقدر رشد و گذاريسرمایهازشکلاینرینی قابل توجهآف
وگـذاري نیازهاي سرمایهوملیاندازمنابع پسبینشکافتوسعهدرحالکشورهايازبسیاريدر

تحقـق بـراي کشـورها ایـن شـده تـا  موجـب ارزيدرآمـدهاي وهاهزینهبینتعادلعدمهمچنین
مسـتقیم گذاريسرمایهویژهخارجی بهمنابعبهداخلی،منابعتکمیلبرايواقتصاديکالناهداف

هاي اقتصادي و تجاري بین کشورها و گسـترش  آورند. در ضمن با افزایش همگراییرويخارجی
هاي خارجی دو چندان هاي فراملیتی، تالش براي جذب سرمایهشدن و توسعه شرکتپدیده جهانی

هاي خـارجی تشـدید   توسعه براي جلب سرمایهدر واقع رقابت در بین کشورهاي درحالشده است. 
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-کننـد حـداکثر بهـره   تـالش مـی  مجدانهتوسعه یافته و درحالشده و شاهد هستیم کشورهاي توسعه

وکـار و تقویـت   هاي اقتصادي به دست آورده و با بهبود محـیط کسـب  برداري را از منافع همگرایی
هاي خارجی شرایط مناسب را بـراي ورود بـه اقتصـاد    صاد خود ضمن جلب سرمایهپذیري اقترقابت

الملل و بازارهاي جهانی به وجود آورند. بین
شدن و درجهـت مقابلـه بـا مشـکالت و تبعـات منفـی ایـن        از طرف دیگر در کنار پدیده جهانی

توسـعه، بحـث   حـال المللـی بـه کشـورهاي در   هاي اقتصادي بـین پدیده همچون سرریز تبعات بحران
توسـعه تـالش دارنـد    اي مطـرح شـده و کشـورهاي درحـال    و توسـعه ترتیبـات منطقـه   1گراییمنطقه

اي منطقـه –هـاي اقتصـادي   اي را توسعه داده و از منـافع و مزایـاي یکپـارچگی   هاي منطقههمگرایی
کشـوري و اتخـاذ   اي، ایجـاد توافقـات بـین    هاي منطقهمند شوند. از جمله این مزایاي همگراییبهره

هاي خارجی دوجانبـه اسـت؛ بـه طـوري کـه کشـورهاي       تدابیر و تمهیدات الزم براي جذب سرمایه
اي حـل و فصـل نمـوده و    توسعه تالش دارند مسائل تجاري و اقتصادي را در مقیـاس منطقـه  درحال

-فاده از موافقـت هاي نسبی و رقابتی خود را افزایش دهند. بنابراین کشورها به دنبال استنهایتاً مزیت

اي هستند تـا بتواننـد از منـافع    هاي   منطقههاي اقتصادي و تشکیل بلوكهاي ترجیحی و اتحادیهنامه
هـاي جدیـد و جـذب    هاي ناشی از مقیاس و انتقـال فنـاوري  هاي تجاري، صرفهناشی از یکپارچگی

,Tayyebi & Moallemiهاي خارجی بهره جویند (گذاريسرمایه 2003( .
اي بـراي  هـاي منطقـه  گرایـی و تشـکیل بلـوك   ی است علیرغم وجود مزایاي متعدد منطقـه بدیه

-وکار و بسـترهاي سـرمایه  کشورهاي عضو، با این حال باید اذعان داشت تا زمانی که محیط کسب

گذاري در کشورهاي عضو فراهم نباشد، امکان کسب مزیت مقدور نخواهد شد و یـا اینکـه منـافع    
اي هـاي فراملیتـی و فرامنطقـه   محور که شرکترو در عصر دانایید بود. ازاینحاصله ملموس نخواه

پایـه  انـد و محصـوالت دانـش   بنیان همـراه و عجـین سـاخته   خود را با ادبیات و الزامات اقتصاد دانش
توسعه بتوانند محیط و بسترهاي الزم بـراي چنـین   کنند، چنانچه کشورهاي درحالتولید و صادر می

هـاي  در کشور خود تدارك ببینند، خواهند توانست جذابیت الزم را در جلـب شـرکت  اقتصادي را 
هـاي اقتصـادي حـداکثر    هـاي همگرایـی  اي فـراهم سـاخته و درنتیجـه از مزیـت    المللـی و منطقـه  بین
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اي زمـانی  هاي منطقـه چنین توافقات و پیمانرو در عصر دانایی، برقراري برداري را ببرند. ازاینبهره
هـاي نـوین را   هـا و فنـاوري  نافع را حاصل خواهـد نمـود کـه کشـوري بتوانـد زیرسـاخت      حداکثر م

پایه را آماده نماید. وکار دانشتر محیط کسبتدارك دیده و بعبارت روشن
گـذاري مسـتقیم   بنیـان بـر جـذب سـرمایه    لذا مقاله حاضر با هدف بررسی اثـرات اقتصـاد دانـش   

اي، بـه دنبـال   منطقـه -هـاي اقتصـادي  هـاي همگرایـی  خارجی کشورهاي عضو اکو در قالب تئوري
بنیان کشورهاي اسالمی پاسخ به این سئوال است که تقویت و بهبود محیط و بسترهاي اقتصاد دانش

اي چه سهم و نقشی در افزایش جریانـات  هاي منطقهگرایی و پیمانعضو اکو در قالب توسعه منطقه
صـورت  رو  ساختار مقالـه بـه  ته و خواهد داشت. ازاینمیان این کشورها داشگذاري خارجیسرمایه

گردد. بعد از مقدمه، بخش دوم و سوم تحقیق، مطالعات نظري و تجربی اثـرات  زیر تقسیم بندي می
هـا و  گذاري مستقیم خارجی را کـه شـامل تئـوري   محور و سرمایهمتقابل یکپارچگی، اقتصاد دانایی

گذاري مستقیم خارجی بنیان، یکپارچگی و سرمایهنشادبیات موضوع مشترك سه مبحث اقتصاد دا
گـذاري مسـتقیم خـارجی در    گیرد. بنابراین مبانی نظري و تجربی جـذب سـرمایه  شود، در بر میمی

گـردد بـر اسـاس مبـانی     اي نظیر نفتا بررسی شده و سـعی مـی  هاي منطقهکشورهاي اروپایی و پیمان
محـور بـر گسـترش    محیط اقتصـاد دانـایی  ریتأثرسی تئوریک و شواهد تجربی، مدل مناسبی براي بر

هـاي  هـاي همگرایـی  گذاري مستقیم خارجی کشورهاي عضو اکـو در قالـب تئـوري   جریان سرمایه
اي کشـورهاي  منطقـه –اي انتخاب شـود. در ادامـه، بـه بحـث و بررسـی همگرایـی اقتصـادي        منطقه

شـود.  اذبه تعمیم یافته پرداختـه مـی  تحت مدل جگذاري خارجیسرمایهاسالمی اکو و ارتباط آن با 
اي و هـاي منطقـه  در این بخش، مدل جاذبه تعمیم یافته معرفـی و بـرآورد شـده و ارتبـاط همگرایـی     

گیـري  گیرد. بخش آخر نیز نتیجهمورد بررسی قرار میگذاري خارجیسرمایهمحور با اقتصاد دانش
.شودیمو پیشنهادهاي سیاستی را شامل 

گذاري مستقیم خارجی براسـاس تئـوري   بنیان و سرمایهاقتصاد دانشنظريچارچوب -2
مدل جاذبهاي و معرفی هاي منطقههمگرایی

هاي چندملیتی گذاري شرکتپایه و سرمایهي نظري محیط اقتصاد دانشهادگاهید-2- 1
در قالب تئوري همگرایی

هـاي همگرایـی و   ص تئوريهاي نظري درخصوبا ظهور و ورود اقتصاد به عصر دانایی، دیدگاه
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پایـه،  گذاري مسـتقیم خـارجی شـامل ادبیـات موضـوع مشـترك سـه مبحـث اقتصـاد دانـش          سرمایه
مـیالدي در  1960گذاري مستقیم خارجی شده است. مطالعـات اولیـه در دهـه    یکپارچگی و سرمایه

-اتحادیـه گذاري مستقیم خارجی بر این نکته تأکید داشـتند کـه تشـکیل    مورد یکپارچگی و سرمایه

خواهد شد. با این ادعا کـه رونـد گسـترش یکپـارچگی     1هاي گمرکی سرانجام منجر به پرش تعرفه
بخشد، بطوریکه ایـن کشـورها   هاي گمرکی بهبود میهاي محلی کشورها را در کنار اتحادیهمزیت

ه گیرند و چنین روندي سرانجام منتهـی بـ  صادرات کشورهاي خارج از اتحادیه گمرکی را بکار می
شود. گسترش ایـن جریانـات نیـز بـه     گذاري مستقیم خارجی میي وسیعی از سرمایههاانیجرایجاد 

هاي چند ملیتـی بـراي همراهـی بـا تغییـرات ایجـاد شـده در نـوع         تا شرکتشودیمنوبه خود باعث 
ي هـا هیـ اتحادهاي محلی و اشکال سازمانی متنـوع بـه وجـود آمـده از تشـکیل      پذیري، مزیترقابت
هاي راهبردي الزم را بکار خواهند گرفت.  ی واکنشگمرک

از کـه طـور همـان هـاي گمرکـی   هاي چندملیتی بـه ایجـاد اتحادیـه   واکنش استراتژیک شرکت
Kindlebergerمطـرح شـده توسـط    2"گـذاري انحـراف سـرمایه  "و "گـذاري خلق سرمایه"الگوي

باشـد. البتـه   تجاري و انحراف تجاري میآید در ارتباط مستقیم با اثرات ایستاي ابداع) بر می1966(
. خلـق  شـود ینمـ مفاهیم مربوط به رفاه در مورد این مبحث (اثرات ایستاي تجـاري) در نظـر گرفتـه    

خـارج از اتحادیـه   FDIاز کشـورهاي غیرعضـو (  FDIهاي سریع گذاري یعنی جذب جریانسرمایه
هـا بـه مسـئله انحـراف تجـاري مـورد       اهبه عنوان پاسخی استراتژیک از سوي بنگتواندیماروپا) که 

توجه قرار بگیرد. از سوي دیگر، انحراف تجاري واکنش اسـتراتژیک بـه ابـداع تجـاري اسـت کـه       
نیازمند سازماندهی مجدد تولید در کنار اتحادیه گمرکی است و انتقال فعالیت شرکت چندملیتی از 

.باشدیمیک کشور عضو به کشور دیگر 
هـاي ایـن   طـور کامـل نتوانسـته پیچیـدگی    گـذاري بـه  داع و انحراف سرمایهبا این حال تئوري اب

هاي بعد از طـرح ایـن الگـو،    طی سالFDIاثرات را توضیح دهد و با افزایش قابل توجه در جریان 

________________________________________________________________
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در اتحادیـه اروپـا بعـد و قبـل از تشـکیل      FDIطور مثـال آمارهـاي   نشده است. بهدییتأنتایج تئوري 
-توان گفت که اثرات حاصـل از همگرایـی  این واقعیت بوده است. در واقع میاتحادیه نشان دهنده

) بـه  OLI1( "سازيو درونیجایابی، مالکیت"از طریق تغییر شکل مدلFDIاي بر روي هاي منطقه
(یعنـی  FDIمقدار زیـادي مشـابه تغییـرات بـه وجـود آمـده در علـل و عوامـل اثرگـذار بـر جـذب            

شـامل جسـتجو کننـده منـابع، جسـتجو کننـده بـازار، جسـتجو کننـده          FDIچهارانگیزه اصلی بـراي  
هـاي  کارایی و باالخره جستجو کننده دارایی) و اختالف بین کشورهاي میزبان و میهمـان در بخـش  

Economists Advisory Group Ltd(باشدیمصنعتی  ,1996(.
طـور  گذشت سـه دهـه بـه   را با FDIنتوانسته روندهاي مهم بر سر راه OLIهرحال، چارچوب به

بـین کشـورهاي   FDIطور مثال این چارچوب نتوانسته افزایش حجـم دو جانبـه   واضح تبیین کند. به
صنعتی و ثروتمند را به هنگام کاهش موانع تجاري توجیه نماید. از سـوي دیگـر ایـن مـدل از ارائـه      

باشند ناتوان بـوده اسـت   ايوتحلیل دقیق اثرات یکپارچگی منطقهالگوهاي تجربی که قادر به تجزیه
)1998,Brenton & et al(.

اند، از مفـاهیم اصـلی الگـوي    پرداختهFDIهاي اخیر، مطالعاتی که به بیان تئوري جدید در سال
OLI هـاي تعـادل عمـومی را معرفـی     هـاي محلـی بهـره گرفتـه و مـدل     یعنی بحث مالکیت و مزیـت
هـاي عوامـل تولیـد    را بر حسب تفـاوت هزینـه  FDIت . در ابتدا، این تئوري الگوهاي متفاواندکرده

کنـد  کننـد، تبیـین مـی   که نشان دهنده موجودي نسبی عوامل بـوده و در میـان کشـورها تغییـر   مـی     
)Helpman E, 1984and985Krugman 1هـاي چنـدملیتی از طریـق توسـعه     ). در این حالت، شرکت

پردازند. یعنی شـعبات اصـلی   ي عوامل تولید میهابرداري از تفاوت هزینهعمودي (خارجی) به بهره
تولیـد در کشـورهاي بـا    کهیدرحال، شوندیمها در کشورهاي با سرمایه فراوان متمرکز این شرکت

گیرد. نیروي کار فراوان صورت می
هاي عوامل چنـدان از  بنابراین اگر موجودي عوامل در بین کشورها مشابه و یکسان باشد، قیمت

هاي چنـدملیتی وجـود نخواهـد    ي براي فعالیت شرکتازهیانگنخواهد داشت و لذا همدیگر تفاوت
در بـین کشـورها، بـه دلیـل     FDIکند که جهـت جریانـات   داشت. در نتیجه این رویکرد پیشنهاد می

________________________________________________________________

1 - Ownership, Location, Internalization Model
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هاي عوامل تولید از جانب کشورهاي ثروتمند و با سرمایه فراوان بـه سـوي   تفاوت (نسبی) در نسبت
.  )European Economy,1996(باشدیمنیروي کار فراوان کشورهاي فقیر با

کـه  انـد شـده هـاي چنـدملیتی افقـی طراحـی     هاي اخیر الگوهاي جدیدي بـراي شـرکت  در سال
Brainardسازند (پذیر میرا بین کشورها امکانFDIجریانات دوجانبه  ,1993 & Markusen,1995 .(

چندملیتی نسبت به هايشرکتکه کند همچنانبیان می1"فرضیه همگرایی"مارکوسن ضمن معرفی
هــاي روز، تکنولــوژي برتــر و هــاي ملــی اهمیــت بیشــتري دارنــد، کشــورهاي داراي فنــاوريبنگــاه

و FDIتــر در جــذب موجــودي عوامــل دانــش فــراوان هــم نســبت بــه کشــورهاي بــا ســطح پــایین 
-جوییکور را صرفههاي مذهاي چندملیتی ارجحیت خواهند داشت. وي عوامل اصلی مدلشرکت

دانـد یمـ ي مبـادالتی  هـا نـه یهزو همچنـین  هـا تعرفههاي ناشی از مقیاس در سطح بنگاه و کارخانه، 
)Markusen ,1995.(

ها، افـزایش سـطح مقیـاس    هاي معامالتی از طریق حذف تعرفهبطوریکه اشاره شد کاهش هزینه
ــه ــه عوامــل مهــم اقتصــادي و کــاهش هزین ــد از جمل ــر تصــمیمات هــاي نســبی تولی و تأثیرگــذار ب

. ایـن عوامـل   شـوند یمـ گـذاري محسـوب   هاي چندملیتی در تعیین محل براي انجام سـرمایه شرکت
مطـرح شـده توسـط کروگمـان در سـال      2"تجارت و مکان جغرافیایی"همان عوامل اصلی تئوري 

هـاي  تفـاوت که چگونه تجمع صـنایع و شودیمباشند. تئوري مذکور بر این نکته متمرکز می1991
ي معـامالتی، انـدازه بـازار و انتخـاب     هانهیهزطور برونزایی نتیجه عواملی چون بهتوانندیمي امنطقه

نظام سیاست تجاري باشند.   
انـد نتیجـه  کـاهش     طـور جغرافیـایی متمرکـز شـده    کروگمان معتقد است صنایع متعددي که بـه 

باشـند. بـه همـین خـاطر کـاهش در      مقیاس مـی ي (اقتصادي)هاصرفههاي معامالتی و افزایش هزینه
ي هـا نـه یهز، زیرا کاهش شودینمهاي معامالتی لزوماً موجب انتقال تولید از مرکز به پیرامون هزینه

تـر آسـان گیري در تعیین مکان تولید را ، که تصمیمهانهیهز) کاهش 1معامالتی داراي دو اثر است: 
) اما از سوي دیگر، تمرکـز تولیـد در   2باشد. ترارزانافتد که ، زیرا تولید در محلی اتفاق میکندیم

________________________________________________________________

1- Convergence Hypothesis

2- Geography and Trade Theory
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طور مثال تمرکز تولید ممکن اسـت در  ي (واقعی) مقیاس نیز در ارتباط است. بههاصرفههر محلی با 
).Krugman1991ي باال ولی دسترسی سریع و آسان صورت گیرد (هانهیهزمکانی با 

Krugman)1993 در مقاله دوم خود به نظـ ( رVenables)1995  کـه معتقـد اسـت    کنـد یمـ ) توجـه
اروپـا بـه عنـوان پـیش فرضـی معمـولی ممکـن اسـت بـرخالف          1"پیرامون-الگوي مرکز"پذیرش 

انتظارات باعث شود تا با بهبود دسترسی به این مناطق، صنایع منطقـه بجـاي رشـد متحمـل خسـارت      
بهبود دسترسی بـه منـاطق بـا دسـتمزدهاي     که با کندیمپیرامون بیان -گردند. در واقع الگوي مرکز

اي مرکز اروپا به پیرامون اتحادیه اروپا منتقل خواهند شد.پایین، تولیدات پیشرفته کارخانه
گیري اتحادیه گمرکی تأکیـد مجـدد بـر اهمیـت انـدازه بـازار       شکل) Thomsen)1993به نظر 

. وي معتقـد  باشـد یمهاي چندملیتی است که به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار بر تصمیمات شرکت
وجود  لزوماً همه یک منطقه داشته باشد ولی بااینFDIاست که حتی اگر یکپارچگی اثر مثبت بر  

ي هـا هیـ اتحاد. براي برخـی از کشـورها عضـویت در    شوندینمکشورهاي عضو به یک اندازه منتفع 
واهـد بخشـید. بـراي کشـورهاي     هـا بهبـود خ  هاي ویژه حاصـل از محـل را بـراي آن   گمرکی مزیت

ــک   ــاي کوچ ــدازه بازاره ــز، ان ــک نی ــرمایه  کوچ ــراي س ــانعی ب ــر م ــه ت ــارجی ب ــذاري خ ــیله گ وس
گذاران خارجی بعـد از  ، نخواهد شد، چون سرمایهانديبازارهاي گذارانی که به دنبال مزیتسرمایه

داشـت. بـه همـین    یکپارچگی و تشکیل اتحادیه گمرکی به تمام بازارهاي منطقه دسترسـی خواهنـد   
گـذاران خـارجی   اندازه زیـادي بـراي سـرمایه   دلیل حتی اندازه بازار داخلی کشورهاي بزرگ نیز به

جذابیت نخواهد داشت.            
ي هـا نـه یهزتامسن معتقد است که اثرات تجمعی ممکن اسـت بـا ترکیـب سـطح متوسـطی از      

اهش داده و باعث افزایش بازدهی به مقیـاس  تجاري افزایش یابند بطوریکه موانع ورود به بازار را ک
دیگـر  عبـارت شوند و لذا نیاز باشد تا عرضه کنندگان و مشـتریان بـه همـدیگر نزدیـک شـوند و بـه      

دهند. در نتیجه این اثرات ممکن است بعد از عامل فاصله، به عنـوان عـاملی مهـم    "2خوشه"تشکیل 
باشند.گذاري در درون اتحادیه اروپادر تعیین محل سرمایه

________________________________________________________________

1- Centre- Periphery Pattern

2- Clustering
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صـورت خالصـه بایـد اشـاره     هاي نظري مارکوسن، کروگمان و تامسن، بـه لذا براساس دیدگاه
هاي روز، تکنولـوژي برتـر و موجـودي    داشت در قالب فرضیه همگرایی، کشورهاي داراي فناوري
هـاي معـامالتی، افـزایش سـطح مقیـاس      عوامل دانش فراوان به دلیـل اینکـه موجـب کـاهش هزینـه     

، از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار بر تصـمیمات  گردندیمهاي نسبی تولید کاهش هزینهاقتصادي و 
شـوند. بنـابراین   گـذاري محسـوب مـی   هاي چنـدملیتی در تعیـین محـل بـراي انجـام سـرمایه      شرکت

محـور و  ها و بسترهاي محـیط اقتصـاد دانـایی   کشورهاي میزبان در صورت فراهم نمودن زیرساخت
هــاي هــاي روز و برتــر قــادر خواهنــد بــود از مزیــتزم بــراي توســعه فنــاورينهادهــاي انگیزشــی ال

گـذاري حـداکثر   هـاي فراملیتـی بـراي سـرمایه    ي و همچنین جـذب شـرکت  امنطقههاي یکپارچگی
برداري را ببرند. بهره

مبانی نظري مدل جاذبه  -2- 2
گـذاري بـین   سـرمایه اقتصـاد جهـانی همـواره شـاهد جریانـات تجـاري و      همانطورکه اشاره شد 
اي در نقاط مختلف جهان بوده است. توجه و تحقیـق در رابطـه   هاي منطقهکشورها و تشکیل بلوك
و تحلیـل  اي) منطقـه -هـاي اقتصـادي  (تقویـت یکپـارچگی  يامنطقـه هـاي  با قدرتمند بـودن بلـوك  

ــرمایه   ــارت و س ــر تج ــه نظی ــات دوطرف ــذاريارتباط ــتفاده از ا گ ــورها، اس ــل کش ــاي متقاب ــزاري ه ب
ابزار در این حوزه بوده است. نیترمتداولسیستماتیک را ملزم ساخته که مدل جاذبه از 
يهـا بلـوك از تجـارت دوجانبـه و توجیـه    ییهـا نمونهاین مدل اولین بار به منظور اندازه گیري 

ــرات    ــراي بررســی اث ــه ب ــارچگیتجــاري پیشــنهاد شــد و در ادام ــات يامنطقــهيهــایکپ ــر جریان ب
ترین صورت خود، مدل جاذبه گذاري خارجی متقابل نیز مورد استفاده قرار گرفت. در سادهسرمایه

در اقتصاد ارائه شده که مستقیماً از نظریه جاذبه نیـوتن  ) Tinbergen)1962به شکل زیر ابتدا توسط 
استخراج شده است:

ijdLamcujijiij UDcDcDcPOPcPOPcYcYccT  ....87654321

درآمـد  i ،jYدرآمـد کشـور  j ،iYبـه (از)  i(واردات) کشـور  صادراتijTدر این رابطه، 
اسـت کـه بـه عنـوان متغیرهـاي      jجمعیت کشـور  jPOPو iجمعیت کشور j ،iPOPکشور 

ji. شـود یمتوضیحی در طرف راست ظاهر  YY عنـوان متغیرهـاي جـرم در رابطـه نیـوتن تلقـی       بـه ,
نیز دو متغیـر مقیـاس دیگـر اسـت. بـه دنبـال ایـن متغیرهـا، یـک مجموعـه           تیجمعریمتغو شودیم
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cuD. شـود یمـ اي مجازي براي توضیح سایر آثار بر جریان تجارت متقابل در کشور اضافه متغیره

تجاري بر جریان تجارت متقابل در کشور يهابلوكمتغیرمجازي است که براي توضیح سایر آثار 
متغیرمجـازي مربـوط بـه    dDمتغیرمجـازي بـراي زبـان مشـترك دو کشـور و     LanC.شودیماضافه 

. باشدیمفاصله یا مجاورت دوکشور 
با ارائه این مدل توسط محققان، کارهاي تجربی بسیاري انجام گرفت کـه در عمـل بـا موفقیـت     

، اثباتی از مدل جاذبه ارائه نشـده بـود و   70قابل مالحظه تجربی همراه بوده است. با این حال تا دهه 
چنـدین تـالش بـراي اثبـات نظـري مـدل       1970رد منازعات زیادي وجود داشت. از دهه در این مو

) 1995(Deadorffشـد.  می)1989(Bergstrandو) Anderson)1979جاذبه به عمل آمد که شامل
Helpman &Krugmanاينیز تالشی براي اثبات مدل جاذبه به عمل آورد. وي با تکیـه برکـار پایـه   

) 1998(Evenet & Kellerهاي ساده مدل جاذبه را از این دو استخراج کـرده اسـت.  تصور) 1985(
نیز براساس هلپمن و کروگمن و اشاره به دیردوف، مدل جاذبه را از ) Markusen & Rose)1998و 

Anderson. انـد کـرده اوهلین یا نظریات جدیـد تجـارت بـین الملـل اسـتخراج      -مدل نظري هکچر

دیگري براي بررسی زیربناي نظري مدل جاذبه انجام داده که بیشتر مبتنـی برگسـترش   تالش )2003(
براي بررسـی معمـاي تجـاري در کانـادا بعـد از تجـارت آزاد ایـن کشـور بـا          1979کارش در سال 

آمریکا است. 
Ashrafzadeh)1382 (    ویـژه  در بخشی از رساله دکتري خود با تکیه بر کارهـاي انجـام شـده بـه

) به استخراج مدل جاذبه از چارچوب اتحاد اساسـی حسـابداري   1985ت هلپمن و کروگمن (مطالعا
وجـود دارد. اتحـاد اساسـی حسـابداري ملـی و      ,kjدو کشور میکنیمفرض است. ملی پرداخته 

:باشدیمصورت زیر فرض جهانی شدن براي کشورهاي مزبور به
kjiMXCY iiii , )1(

و فرض جهانی شدن:
kjiMC i

iii ,;   )2(
یـن  صورت تابعی از واردات کل افرض جهانی شدن بدین معنی است که مصرف هر کشور به

، مصرف هر کشور با واردات همبستگی بیشـتري  ابدییمکشور است و هرچه جهانی شدن گسترش 
. این فرض درحقیقت روند یکپارچگی اقتصادي کشورهاي جهان، با یکپـارچگی جهـانی را   ابدییم
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.  کندیممدل سازي 
:شودیمحال سیستم زیر براي اقتصاد دو کشور درنظر گرفته 
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)3(
صورت زیر درمی آوریم:از سه رابطه اول دیفرانسیل کلی گرفته و به
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)4(
. پـس  میریـ گیمـ ) را در رابطه چهارم قرار داده و دیفرانسیل کلی 3سپس سه رابطه اول سیستم (

:دیآیماز ساده سازي عبارت نهایی زیر به دست 
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)5(
صـورت زیـر در   دیفرانسـیل کلـی گرفتـه و رابطـه فـوق را بـه      ) مجـدداً  5سپس از رابطـه سـوم (  

:میآوریم
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)6(

يهـا نسـبت فرض کرد در تعادل حالت ایسـتا،  توانیم
Y

C

Y

X

Y

M
بترتیـب میـل متوسـط بـه     ,,

) 6. با ایـن فـرض رابطـه (   کندیمه مقدار مشخصی میل مصرف، صادرات و واردات، ثابت است و ب
صورت زیرنوشت:بهتوانیمرا 
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0321 
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)7(
صورت زیر است:که یک معادله دیفرانسیل جزیی است و فرم کلی آن به

mBxBcB MXACY 321  )8(
A  .مقدار ثابت انتگرال گیري است و در برقراري تعادل میان دوطرف رابطه نقش مهمـی دارد
cxm) با این فرض که 8رابطه ( رابطـه شـماره   تـوان یمـ ثابت است استخراج شده است. اکنـون  ,,

حذف شده است):Aصورت زیر نوشت (براي راحتی مقدار ثابت ) به8) را براساس رابطه (1(

kkk

jjj

mB
k

xB
k

cB
kk

mB
j

xB
j

cB
jj

MXCY

MXCY

321

321









)9(
خواهیم داشت:با ضرب کردن دو رابطه فوق در یکدیگر
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به یکدیگر:,kjو با مرتب کردن رابطه فوق و با فرض صادرات متقابل دو کشور 
kj
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kj mB
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mB
jkjcB

k
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jk MMYY
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XX 33
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22 .
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)11(
کـه اوالً، افـزایش واردات متقابـل دو کشـور بـه      کنـد یمـ ه بیان رابطه فوق رابطه مهمی است ک

ها منجر خواهد شد. ثانیـاً، میـزان تولیـد ناخـالص داخلـی دو کشـور بـر        افزایش صادرات متقابل آن
مثبت دارد. ریتأثهاآنافزایش صادرات متقابل 

) 9در رابطـه ( صـورت زیـر  اثر حمایت گرایی (تعرفه) و هزینه حمـل و نقـل را بـه   توانیمحال 
وارد کرد:  

)1)(1/(

)1)(1/(

jkkjk

jkjjj

dtXM

dtXM





)12(

ki tt هزینه حمل هر واحد کاال میان دو کشـور اسـت. اگـر در تعـادل     jkdتعرفه دو کشور و ,
kjjkفرض شود که  XX  و جایگذاري بجايjk MM و مرتب کردن رابطه خواهیم داشت:,
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)1() جمله مربوط به فاصله 13در رابطه ( jkd ا رابطـه جاذبـه   ظاهرشده که شباهت بیشتري بـ
نیوتن دارد. 

شـود کـه صـادرات متقابـل بـین کشـورهاي       ) مشاهده مـی 13) و (11با نگاهی به روابط شماره (
kj,هـا، حجـم واردات دو کشـور، هزینـه حمـل واحـد کـاال و نیـز         ناخـالص داخلـی آن  به تولید

ن کشـوري بـا انـدازه بـازاري (میـزان     کشوري بستگی دارد. در واقع صادرات متقابـل بـی  يهاتعرفه
GDP(  هـا رابطـه عکـس    و جمعیت کشورهاي مبادله کننده رابطه مستقیم و با فاصـله جغرافیـایی آن

صورت غیرمستقیم در متغیر واردات کشوري لحاظ شده است.  دارد. اندازه جمعیت به
خـارجی دوطرفـه   گـذاري هلپمن و کروگمن با چنین استنباطی و با جایگذاري جریانات سرمایه

اي را بـراي تجزیـه و تحلیـل اثـرات یکپـارپگی       بجاي مبادالت تجاري بـین کشـوري، مـدل جاذبـه    
که در حالت کلی به فرم تبعی زیر بـوده  متقابل بین کشوري تصریح کردندFDIمیزان  بريامنطقه
است:

ijttijjtitjtitijt DLogGDPLogGDPLogPOPLogPOPLogFDI   )()( 4321

بی انجام شده در این زمینـه کـه بـا بهـره     به برخی از کارهاي تجرشودیمسعی در بخش بعدي
گیري از مدل جاذبه بوده اشاره شود.

گذاري مستقیم بنیان و سرمایهي، اقتصاد دانشامنطقههاي مطالعات تجربی همگرایی- 3
خارجی
ي بـر  امنطقـه ي بـه بررسـی اثـرات توافقـات یکپـارچگی      امطالعه) در 2002و همکارش (نیآست
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. نتایج به دسـت آمـده در   پردازندیمOECD1خارجی ورودي از کشورهاي گذاري مستقیم سرمایه
بـا یـک کشـور    2این مطالعه بر ارتبـاط تنگاتنـگ عضـویت مشـترك در یـک منطقـه تجـاري آزاد       

گـذاري خـارجی دوطرفـه اشـاره دارد.     گذار و بـه تبـع آن، افـزایش دو برابـر حجـم سـرمایه      سرمایه
ي همگـی داللـت بـر    امنطقـه شکل گیري توافقات یکپارچگی همچنین افزایش اندازه بازار به دنبال

اهمیت کسب منافع براي کشورهاي عضو دارد.
گـذاري  ي سـرمایه هـا دادهي را بـا اسـتفاده از اطالعـات و    اجاذبـه محققان در مطالعه خود، مدل 

کشـور  60بودنـد ) در  OECDگذار (که همگی جزو کشورهايکشور سرمایه20مستقیم خارجی 
. همچنـین بـه منظـور بررسـی اثـرات متغیرهـاي       کننـد یمـ بـرآورد  1998تا 1982ن، طی دوره میزبا

موهومی نظیر فاصله، زبان مشترك، موانع و محدودیتها، سـابقه مسـتعمراتی بـودن کشـورها و سـایر      
متغیرها مانند نهادهاي اقتصادي، نرخ تورم، درجه باز بودن تجـاري، شـاخص نشـان دهنـده افـزایش      

ي در کشورها و تجارت دو جانبه بین کشورها ( براي حذف اثرات مکمل بودن بـین  خصوصی ساز
گذاري مستقیم خـارجی و تجـارت) مـدل جاذبـه را در چنـدین حالـت بـا لحـاظ متغیرهـاي          سرمایه

گذاري مستقیم خـارجی و  ) سرمایه1. نتایج تخمین مدل دال براین است که کنندیممذکور برآورد 
ي باعث امنطقه) عضویـت در توافقات یکپارچگی 2ي مکمل همدیگر هستند.تجارت تا اندازه زیاد

گذاري مستقیم خارجی دو جانبه بین کشورهاي عضو شـده  افزایش تقریباً دو برابر موجودي سرمایه
گـذاري خـارجی در   ) اندازه بزرگتر بازار در کشور میهمان باعث کاهش موجودي سـرمایه 3است. 

مثبـت بـر حجـم    ریتأثالی است که اندازه بزرگتر بازار در کشور میزبان کشور میزبان شده، این درح
) متغیرهـایی ماننـد نـرخ    4سرمایه گذاي مستقیم خارجی (دوجانبه) ورودي از کشـور میهمـان دارد.   

ورودي نشـان  FDIسازي کشورها ارتبـاط مسـتقیم بـا حجـم     تورم و شاخص نشان دهنده خصوصی
) بـا لحـاظ   5. گـذارد ینمزیادي روي نتایج (اصلی) برآورد ریأثت، معهذا حذف این عوامل دهندیم

کردن متغیر فاصله (به عنوان جانشینی براي تجارت بین کشورها) در مدل، نتایج دال بر وجود رابطه 
) نتـایج بـرآورد مـدل بـا توجـه بـه عالمـت مثبـت ضـریب          6داشته است. FDIمکمل بین تجارت و

________________________________________________________________

1 - Organization for Economic Cooperation  and Development

2- Free Trade Area
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گـذاران خـارجی   ي نسبی کشورها براي سرمایههاتیجذابو شاخص نشان دهنده نهادهاي اقتصادي
هاي مناسب و نهادهاي انگیزش نوآوري و فناوري)، ارتباط مثبت و معنـی داري را  (نظیر زیرساخت

که کنندیمدهد. محققان درپایان به این واقعیت اشاره و شاخص مذکور نشان  میFDIمیان جذب 
ر کشورهایی که نسـبت بـه تجـارت بـین المللـی بسـته عمـل        ي دامنطقهمنافع حاصل از یکپارچگی 

Ernestoگذاران خارجی دارنـد، کمتـر خواهـد بـود (    یا عوامل کمتري براي جذب سرمایهکنندیم

Stein & Eduardo Levy Yeyati, 2002 .(
& Markusen) و1998(,Brenton) ضمن اشاره به نتایج به دست آمده از مطالعات 2002ایگر (

Venables,),20001998گــذاري ) در مــورد یکپــارچگی اقتصــادي اروپــا و اثــرات آن روي ســرمایه
در FDI، اثـر تشـکیل اتحادیـه اروپـا بـر افـزایش حجـم        EUمستقیم خـارجی در کشـورهاي عضـو    

. وي براي بررسی اثرات یکپـارچگی اقتصـادي   داندیمکشورهاي عضو این اتحادیه را انکار ناپذیر 
-اي را تصریح کرده و آن را در سه مرحله  مورد مطالعه قرار مـی ي، مدل جاذبهورودFDIاروپا بر 

)، مرحله دوم، دوره ایجاد بـازار واحـد   1986-92دهد: مرحله اول، دوره قبل از تشکیل بازار واحد (
-94اروپا که درآن اکثر کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقی به بازار واحد اروپا ملحق شده بودنـد ( 

) که در این دوره کشورهاي اتریش، فنالند و سوئد بـه اتحادیـه اروپـا    1995حله سوم ( ) و مر1993
گـذاري مسـتقیم خـارجی در    پیوستند. همچنین به منظور بررسی اثرات یکپارچگی بر حجم سـرمایه 

دهنـد  نتایج نشـان مـی  1.کندیمسه دوره فوق، کشورهاي عضو اتحادیه اروپا را به پنج گروه تقسیم 
رودیمـ برخالف تئوریهـاي مربـوط بـه تجـارت و شـرکتهاي چنـدملیتی افقـی کـه انتظـار          ،اوالًکه 

& Markusen  J.R,2000ي خـارجی بـه سـمت بازارهـاي بزرگتـر جریـان داشـته باشـند (        هـا هیسرما

Venables J A    براسـاس دیـدگاه عمـودي ،(FDI)1984,Helpman  کشـورهاي ، (OECD  غالبـاً در
. ثانیـاً، متغیـر سـرانه    کننـد یمـ گـذاري  کمتر و نسبتاً ثروتمند سرمایهکشورهاي کوچک، با جمعیت

ورودي FDIتولید ناخالص داخلی در هر دو کشور میزبان و میهمان اثر مثبت و معنی دار بـر حجـم   
________________________________________________________________

، گروه سوم سـه کشـور   1995در سال EUگروه اول، دوازده کشور عضو اتحادیه اروپا، گروه دوم، سه کشور الحاق شده به -1
( مانند بلغارستان، جمهـوري چـک،   EUبه ( ایسلند، نروژ و سوئیس)، گروه چهارم، سایر کشورهاي ملحق شدهEFTAعضو 

ي خـارجی  هاهیسرمامجارستان، لهستان، رومانی، جمهوري اسلواکی و اسلوانی) و گروه پنجم، شامل کشورهایی است که میزبان 
.                 باشندیمOECDکشورهاي عضو 
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در کشور میهمان دارد.   همچنـین بـر اسـاس نتـایج، اثـرات یکپـارچگی اتحادیـه اروپـا در مراحـل          
:  اشدبیممختلف به صورت زیر 

کـه  رفـت یمـ بـود، انتظـار   SMP(1در مرحله اول که همزمان با برنامه ایجاد بازار واحد اروپـا ( 
کشورعضو اروپا داشته باشد، ولی نتایج 12درونیFDIایجاد چنین بازاري اثر مثبت قابل توجهی بر 

درون سـایر  در FDIانـدازه  بـه 1992کشور عضـو اتحادیـه بعـد از سـال     12بین FDIنشان داد که 
کشـور عضـو اتحادیـه) بـا سـایر کشـورهاي دنیـا        EU12 )12بلوك کشورهاي اروپایی و نیـز بـین   

)ROW(2      رشد نکرده بود. دلیل این امر نیز به این مسئله برمی گردد که طـرح تشـکیل بـازار واحـد
3"ياارخانـه کتولید چنـد  "ي تجارت را تا آنجا که به نفع تمرکز تولید (صادرات) در برابر هانهیهز

)FDI( دهدیمباشد کاهش.
ضرایب برآورد شده از تخمـین مـدل در مرحلـه دوم حکایـت از ایـن واقعیـت دارد کـه حجـم         

درصـد  26کشور عضو سابق اتحادیه) EU12)12با EUبین سه کشور ملحق شده بهFDIواقعی 
ره قبلی رشد داشته است.طی این دوره و مرحله یکپارچگی  دوEU12درونی بین FDIتر از سریع

ي کـه جلـب توجـه    اجـه ینت) ، نتایج دال بر این بود که اثر مثبت یا هر 1995-98در مرحله سوم (
کشور عضـو اتحادیـه در هفـت    FDI15کند مشاهده نگردید. تنها مشخصه بارز این مرحله افزایش

کشـور در افتـا   15ایـن FDIدرصد بیشـتر از  38بود که CEEC(4کشور اروپاي مرکزي و شرقی (
)EFTA (31و نیـز در کشـورهاي غیـر اروپـایی و درحـدود      5، کشورهاي عضو تجارت آزاد اروپـا

).Egger,2002کشور بود (15درونی بین FDIدرصد بیشتر از 
گـذاري مسـتقیم   ) به منظور آزمون اثرات یکپارچگی اروپا بر سـرمایه 2004هاین و همکارانش (

کشـور میزبـان (   14ي را بـراي  اجاذبـه )، مدل CEECرقی و مرکزي (خارجی کشورهاي اروپاي ش
کشور عضو اتحادیه اروپا با فرض این که بلژیک و لوکزامبورگ یک کشـور لحـاظ شـوند) و    15

________________________________________________________________

1 - Single Market Programme

2- Rest  of  the World

3- Multi- Plant Production

4- Central and Eastern European Countries

5- European Free Trade Association
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کشور بزرگ اتحادیه اروپا بهمـراه کشـورهاي آمریکـا و ژاپـن) بـراي      11کشور میهمان (شامل 13
درصـد  60که درحدود دهدیمج برآورد مدل جاذبه نشان کنند. نتایبرآورد می1985-2001دوره 

گذاري مستقیم خارجی بین کشورهاي اتحادیه اروپـا از طریـق متغیرهـاي    از تغییرات جریان سرمایه
مستقل تصریح شده در مدل (تولید ناخالص داخلی کشور میزبان و میهمان، جمعیت، فاصله و متغیر 

. شـود یمـ براي تبیین اثرات ایجـاد بـازار داخلـی) توضـیح داده     1IMPموهومی برنامه بازار داخلی
همچنین بر اساس نتایج، متغیر فاصله اثر منفی و تولیـد ناخـالص داخلـی و نیـز تولیـد سـرانه کشـور        

ی نیـز کـه شاخصـ   IMP. باالخره متغیر موهـومی اندداشتهورودي FDIمثبت بر حجم ریتأثمیهمان 
بـین کشـورهاي اتحادیـه    FDIبکار رفته، اثـر مثبـت بـر    FDIیکپارچگی بر ریتأثبراي اندازه گیري 
اروپا داشته است.  

در پایان محققان به ایـن مطلـب اشـاره دارنـد کـه در کشـورهاي اروپـاي شـرقی و مرکـزي(          
CEEC جذب (FDI    ي مرکـزي  در سالهاي آتی ارتباط زیادي با فاصـله ایـن کشـورها از کشـورها

(اصلی) اتحادیه اروپا خواهد داشت، بطوریکه در کشورهاي نزدیک به کشورهاي مرکز به احتمـال  
گـذاري وجـود   زیادي نسبت به دیگر کشورهاي عضو اتحادیه اروپـا انگیـزه بیشـتري بـراي سـرمایه     

پیرامـون  -که تـا بحـال از تئـوري مرکـز    CEECدر کشورهاي FDIخواهد داشت. بنابراین الگوي 
، تغییري نخواهد کرد و با پیشـرفت و گسـترش اتحادیـه اروپـا ایـن نظریـه تقویـت        کردندیمبعیت ت

خواهد شد. در ضمن با توسعه وگسترش این اتحادیه در آینده، کشورهایی کـه در دور اول الحـاق   
از مزایاي این یکپارچگی استفاده کرده بودند، از اثرات فزاینده آن در سـالهاي آتـی بهـره خواهنـد     

در دور اول FDIبرد. دلیل آن نیز بـه ایـن واقعیـت برمـی گـردد کـه یکپـارچگی کشـورها و ورود         
الحاق باعث افزایش تولید سرانه و تولید ناخالص داخلی کشـورهاي میزبـان شـده وایـن عوامـل در      

خواهند شد. در ضمن محققان بـه ایـن نکتـه اشـاره دارنـد کـه       FDIدورهاي بعد باعث جذب بیشتر 
نظیـر مزایـاي محلـی (ماننـد     FDIشن و واضـحی مبنـی بـر ایـن کـه عوامـل دیگـر جـذب         نتایج رو

از مرکـز (کشـورهاي مرکـز) غلبـه     CEECي پایین تولید) بتوانند بر فاصله زیاد کشـورهاي  هانهیهز
,.Hein, P et.alکنند، وجود ندارد ( 2004.(

________________________________________________________________

1 - Internal Market Programme
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ــا   2005دي مــایورو ( ــا ب ــه اروپ ــین اتحادی ــه بررســی یکپــارچگی اقتصــادي ب ــه خــود ب ) در مقال
گـذاري مسـتقیم خـارجی    ) و اثرات آن بر حجـم سـرمایه  CEECکشورهاي اروپاي شرقی و غربی (

کشـور  32ي هـا دادهي را با استفاده از اجاذبه. وي در این مطالعه، معادله پردازدیمبین این کشورها 
ي و اکارخانـه بخـش تولیـد   9) و براي 1992-2002ساله (6عضو اتحادیه طی دوره زمانی اروپایی

.کندیمو با بکارگیري روش اثرات ثابت زمانی برآورد GLSخدماتی با استفاده از روش
ي اکارخانـه ، ضـرایب متغیرهـاي مربـوط بـه بخشـهاي تولیـد       اوالًکه دهدیمنتایج مطالعه نشان 

گـذاري  مثبت بر سـرمایه ریتأثآالت) همگی معنی دار بوده و طبق انتظار تئوري (مانند بخش ماشین
مستقیم خارجی بین کشورها داشته است، درحالیکه متغیرهاي بخش خـدمات داراي عالمـت منفـی    

مثبـت بـر   ریتـأث نیز » میزان تشابه بین کشورها«و » نهادها و فضاي اقتصادي«، متغیرهاي اًیثان. باشندیم
ي روز در کشـورهاي میزبـان   هـا يفنـاور ، بطوریکه هـر چقـدر   اندداشتهي خارجی هاهیسرماجذب 

تفاوت در موجودیهـاي  «. همچنین متغیرهاي باشدیمهاي خارجی بیشتر مهیاتر باشند، جذب سرمایه
ورودي بـین  FDIمنفـی بـر حجـم    ریتـأث نیز طبق انتظار تئوري » فاصله بین کشورها«و » عوامل نسبی
کـه  کندیمدارد. در ضمن، دي مایورو در مطالعه خود به این نکته اشاره CEECو EUکشورهاي 

FDI و صادرات با هم رابطه مکمل داشته و افزایش حجمFDI   به دلیل یکپارچگی بـین کشـورهاي
2005Di( شودیماروپایی باعث افزایش حجم صادرات بین کشورهاي عضو  Mauro.F. .(

گـذاري مسـتقیم   اده از مدل جاذبه به بررسی میزان تجارت و سرمایهاي با استفهاریس در مطالعه
1982-1994طـی دوره زمـانی    APEC(1خارجی در بین کشورهاي عضـو بلـوك تجـاري اپـک (    

گـذاري مسـتقیم خـارجی بـین     گیرد: اوالً، سرمایه. وي در یک جمع بندي کلی نتیجه میپردازدیم
گذاري مستقیم خـارجی در سـالهاي گذشـته    ط با سرمایهکشورهاي منتخب تا اندازه زیادي در ارتبا

بوده است. ثانیاً، میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهاي میزبان و میهمان و همچنین میزان ذخـایر  
بـین کشـورهاي عضـو اپـک را نشـان      FDIارز خارجی موجود در کشور میزبان رابطـه مسـتقیم بـا    

ر میهمان و نیز نرخ ارز بین کشور میزبـان و میهمـان   . این درحالی است که جمعیت در کشودهدیم

________________________________________________________________

1- APEC Trading Block : Australia ,Brunei, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New

Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and the United States.
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,Harris.Mark.Nبین کشورهاي عضو اپک داشته است (FDIرابطه معکوس با  2005.(
ــارانش ( ــه) در 2011دوده و همک ــوان  امطالع ــا عن ــا«ي ب ــل   1نهاده ــین مح ــارچگی و تعی ، یکپ

کشـور  18کشـور میزبـان و   63با بهره گیري از مـدل جاذبـه بـراي    » گذاري مستقیم خارجیسرمایه
چهار گـروه متفـاوت از   ریتأثبه بررسی 1996) و در مقطع زمانی OECDمیهمان (شامل کشورهاي 

که عبارتند از:پردازندیمFDIمتغیرهاي توضیحی در تعیین محل
هـاي جاذبـه تجـارت عبارتنـد از تولیـد      گروه اول، همانند متغیرهاي توضیحی بکاررفته در مدل

داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه، و فاصله بـین کشـورهاي میزبـان و میهمـان، همچنـین      ناخالص
متغیرهاي موهومی نظیر زبان مشترك، ارتباط مستعمراتی و مرزهاي مشترك است.

گـروه دوم، شـامل متغیرهـایی ماننـد سـرمایه انســانی، میـزان مالیـات وضـع شـده بـر فعالیتهــاي           
هــا اســت کــه کشــورها را از لحــاظ کیفیــت و نــوع زیرســاختگــذاري مســتقیم خــارجی، ســرمایه

.سازدیممتمایز FDIي الزم براي جذبهاجاذبه
محور و نوآوري، ثبات سیاسی، (نظیر نهادهاي انگیزش اقتصاد دانش2گروه سوم، عوامل نهادي

ی دولـت، ریسـک حاصـل از مصـادره، کیفیـت و      ربخشیتأثوضعیت قوانین دولتی، میزان کارایی و 
نوع بوروکراسی، فساد مالی، ریسک حاصل از فسخ قراردادهاي دولتی، حقوق سـهامداران، میـزان   

.باشندیمسازمان یافته) جرائم
گروه چهارم متغیرها نیز، نشان دهنده یکپـارچگی تجـاري بـین کشـورها (نظیـر انـدازه بـازار در        

.  دباشنیمي تجارت آزاد و...) هاتوافقنامهکشور میزبان، عضویت در 
در کشور میزبان 3ها)) کیفیت و نوع نهادها (و بنگاه1که دهدیمنتایج برآورد مدل جاذبه نشان 

گـذاري مسـتقیم خـارجی کشـورهاي میهمـان دارد. بنـابراین       اثر مثبت و معنی دار بر جریان سـرمایه 
داخلـی  تمؤسساگذاران خارجی هستند، باید کیفیت نهادها و کشورهایی که به دنبال جلب سرمایه

) ضرایب برآورد شده عوامل نهـادي در کشـور میزبـان نقـش مهمـی را در جهـت       2را بهبود دهند. 

________________________________________________________________
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2- Institutional Variable

3- Institutions



43گذاري مستقیم خارجیبنیان بر جذب سرمایهاثرات اقتصاد دانش

. درحالیکه متغیرهاي نشان دهنده یکپارچگی بـین  کندیمدر این کشورها ایفا FDIگیري جریانات 
نهـادي  کشورها مانند اندازه بازار و عضویت درموافقتنامه هـاي تجـارت آزاد در مقایسـه بـا عوامـل     

) بر اساس نتایج مدل اول که بـا اسـتفاده   3داشته است. FDIکمتري بر تعیین محل ریتأثذکر شده، 
برآورد شده بود، کلیه متغیرهاي لحاظ شده در مـدل معنـی دار بـوده و    FDIاز عوامل جذب کننده

ولیـد  عالیم مطـابق انتظـار تئوریـک دارنـد، بطوریکـه کشـش متغیرهـاي تولیـد ناخـالص داخلـی، ت          
، 28/1ناخالص داخلی سرانه، فاصـله، زبـان مشـترك، نـرخ مالیـات، و کیفیـت زیرسـاختها بترتیـب         

. باشدیمدرصد 45/0و -7/3، 4/2، -75/0، 14/1
) نتایج مدل دوم که با لحاظ نمودن متغیرهاي نهادي ( کشور میزبان) برآورد شده، نشـان  4

ولیـد ناخـالص داخلـی، تولیـد ناخـالص داخلـی       که افزایش یک درصدي در متغیرهاي تدهدیم
ی دولـت، کیفیـت و نـوع    ربخشیتأثسرانه، زبان مشترك، وضعیت قوانین دولتی، میزان کارایی و 

درصـد،  92/1درصـد،  16/1درصد، 15/1بوروکراسی، و حقوق سهامداران باعث افزایش بترتیب 
ورودي کشورهاي FDIدرصدي در حجم505/0درصد،  و 199/0درصد،  35/1درصد، 81/0

سازمان جرائم. این در حالی است که کشش متغیرهاي نهادي نظیر فساد مالی، شودیممیهمان 
.باشندیم-25/2، -26/2، -157/0یافته، بی ثباتی سیاسی بترتیب 

) سرانجام نتایج مدل سوم هم که با استفاده از متغیرهاي نشان دهنده یکپـارچگی تجـاري   5
رآورد شد، نشان از کشش مثبت متغیر انـدازه بـازار کشـور میزبـان و عضـویت در      بین کشورها ب

موافقتنامه هاي تجارت آزاد داشت.  
در کل نتایج مطالعه حکایت از ارتباط قوي و محکم میان متغیرهاي نهـادي در کشـور میزبـان و   

FDI       محـل کشورهاي میهمان دارد. بعالوه، یکپـارچگی تجـاري بـین کشـورها هـم در تعیـینFDI

در مقایسه با FDIمثبتی داشته است. بااین حال، اثرات یکپارچگی در جذبریتأثکشورهاي میزبان 
تري قرار دارد. همچنـین متغیرهـاي توضـیحی بکـار     عوامل نهادي کشور میزبان در سطح پایینریتأث

انه، و فاصـله  هاي جاذبه تجارت نظیر تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلـی سـر  رفته در مدل
ورودي در کشـورهاي میهمـان   FDIمثبـت و معنـی دار بـر   ریتأثبین کشورهاي میزبان و میهمان نیز 

,Christian Daude et .alدارند ( 2011.(
ي بـر جریانـات   امنطقـه هاي بلوكریتأثدر عرصه کشورهاي اسالمی منطقه نیز به منظور بررسی 

تـوان بـه   جاذبه مطالعاتی انجام شـده کـه از آن جملـه مـی    گیري از مدل تجاري بین کشوري با بهره
ــه Kabir Hassan)1998 (Rahmani,)1997 ، (Ashrafzadeh)2003،(Khiyabani et.alمطالع
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)2006 ،(Najarzadeh & Shagahghi shahri)2006و(Azarbayjani et.al,)2009   .اشـاره کـرد (
انـدازه بـازاري و اقتصـادي کشـورهاي صـادرکننده و      مثبـت ریتـأث نتایج مطالعـات مـذکور دال بـر    

هـاي تجـاري دوجانبـه بـین کشـورهاي اسـالمی و تـاثیرمنفی فاصـله بـر حجـم           واردکننده بر جریان
دار زبان، فرهنگ و دین مشترك بـر افـزایش   باشد. اثرات مثبت و معنیمبادالت تجاري دوطرفه می

شود. از مطالعات مشاهده  میتجارت دوجانبه بین کشورهاي اسالمی نیز در برخی

گـذاري مسـتقیم خـارجی در    بنیان بر سـرمایه الگوي اقتصادسنجی اثرات اقتصاد دانش-4
اي قالب نظریه همگرایی منطقه

معرفی مدل و متغیرهاي ملحوظ در مدل    -4- 1
ثـرات  هاي قبلی و به منظور بررسی ابراساس مبانی نظري و مطالعات تجربی اشاره شده در بخش

دوطرفه کشورهاي اسالمی در قالـب نظریـه همگرایـی، از الگـوي جاذبـه      FDIبنیان بر اقتصاد دانش
:شودیمکه به صورت زیر معرفی 1استفاده شد

ijttij

jtjtitjtitijt

DLog

KEILogGDPLogGDPLogPOPLogPOPLogFDI







 54321 )()(

که در آن متغیرهاي وابسته و مستقل مدل عبارتند از:
: متغیر وابسته مدل

ijtFDI:گذاري مستقیم خارجی از کشور مایه(موجودي) سرi در کشورj در سالt،
متغیرهاي مستقل مدل: 

jtit POPPOP .tدر سال jو کشور iجمعیت  کشور :,
تواند اندازه بازار را معرفی کند، از آنجا که این متغیر بر روي اندازه بـازار و صـرفه   این متغیر می

).  ,1995Harris.Mark.Nاست، لذا عالمت آن نامعین است (مؤثرهاي ناشی از مقیاس جویی
jtit GDPGDP .tدر سال jو کشور iتولید ناخالص داخلی کشور :,

با افـزایش آن،  رودیماین متغیر بیان کننده اندازه اقتصادي کشور مربوط است، بطوریکه انتظار 

________________________________________________________________

.  شودیمدر مدل جاذبه تعمیم یافته نسبت به الگوي جاذبه استاندارد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته -1
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دیگـر، عرضـه و تقاضـا بـراي     عبـارت توانایی کشور براي جذب و تولید محصوالت بیشتر شـود. بـه  
ر افزایش خواهد یافت. بنابراین متغیر یادشده اثر مثبـت بـر   ي خارجی میان دو کشوهاگذاريسرمایه
،Bruess.F.2002andگــذاري مســتقیم خــارجی دوطرفــه خواهــد داشــت (هــاي ســرمایهجریــان

Harris.Mark.N 1998. (
jtFR:ذخایر ارز خارجی کشورj در سالt .

هـاي  اثـر مثبتـی بـر افـزایش حجـم ورود سـرمایه      jر بر این است که ذخـایر ارزي کشـور  انتظا
).1998N,.Mark.Harrisخارجی داشته باشد (

ijD.فاصله بین کشور میزبان و میهمان :
است. در ایـن تحقیـق، فاصـله    jو iفاصله فیزیکی و جغرافیایی میان مراکز اقتصادي دو کشور

ي انتقـالی  هـا نـه یهزهـاي حمـل و نقـل و    ي دو کشور لحاظ شده و بیان کننده هزینـه هاتختیپامیان 
گذاري مستقیم خارجی منفی باشد. این متغیر بر جریان سرمایهریتأثرودیماست. انتظار 

t زمانی (که نشان دهنده همه متغیرهایی است که اثـرات زمـان را در روابـط دوجانبـه     : اثرات
ي)).   ادورهکشورها در خود دارند مانند اثرات سیکلی (

jtKEI:بنیان کشورمحیط اقتصاد دانشj در سالtلی مدل)عنوان متغیر توضیحی اص(به
2011,Christian Daude et.alیکپـارچگی و تجـارت متقابـل   1نهادهـا «اي با عنوان در مطالعه ، «

با بهره گیري از مـدل جاذبـه اثبـات کردنـد کـه کیفیـت نهادهـاي اقتصـادي نظیـر نهادهـا و محـیط            
شاخص دارد. لذاریتأثگذاري خارجی متقابل و بین کشوري انگیزش اقتصادي بر تجارت و سرمایه

بنیـان در کشــور میزبـان کـه شـاخص ترکیبــی از نظـام انگیـزش اقتصـادي و نهــادي،        اقتصـاد دانـش  
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات است، معرف محیط نهادي کشور نوآوري، آموزش و زیرساخت

محور مـدنظر گرفتـه شـده اسـت. انتظـار      هاي روز و توسعه اقتصاد داناییمیزبان براي جذب فناوري
بنیان (یعنی محیط نهـادي و انگیزشـی،   براین است هرچقدر وضعیت شاخص اقتصاد دانشیکتئور

هـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات) در کشـورهایی کـه بـا هـم         نوآوري و آمـوزش و زیرسـاخت  
هاي خـارجی دوطرفـه   مبادالت اقتصادي و تجاري دارند، بهتر باشد، امکان تجارت و جذب سرمایه

________________________________________________________________

1- Institutions
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-به عبارت دیگر هرچقدر محیط نهادي و ساختارهاي محرك اقتصاد دانـایی افزایش خواهد یافت.

-گـذاران خـارجی بـراي سـرمایه    تر باشد، تمایـل سـرمایه  محور در کشور میزبان مساعدتر و مناسب

گذاران خـارجی بـین   هاي فراملیتی و سرمایهگذاري در آن کشور بیشتر فراهم خواهد شد و شرکت
. گذاري در آن کشور نشان خواهند دادیشتري براي حضور و  سرمایهاي تمایل بالمللی و منطقه

-ها و بسترهاي محـیط اقتصـاد دانـایی   رو براي معرفی متغیري که نشانگر توسعه زیرساختازاین

هاي روز و برتر و موجودي عوامـل دانـش فـراوان در    محور، نهادهاي انگیزشی براي توسعه فناوري
بنیان که هرساله توسط بانک جهانی منتشـر  ترکیبی اقتصاد دانشکشورهاي مدنظر باشد، از شاخص

رکـن جزئـی بـه    8محور اصلی با گردد، استفاده گردید. این شاخص ترکیبی دربرگیرنده چهارمی
صورت زیر است:

، 2دربردارنده سه رکن مجموع عملکـرد اقتصـادي  1ر اول: رژیم نهادي و انگیزش اقتصاديمحو
4نیو حکمرا3رژیم اقتصادي

5محور دوم: سیستم نوآوري

، نیـروي کـار   (Education): دربردارنده سه رکن آمـوزش  6محور سوم: آموزش و منابع انسانی
(Labor)، جنسیت(Gender)

)ICT(7محور چهارم: فناوري اطالعات و ارتباطات
رکـن (مجمـوع عملکـرد اقتصـادي، نظـام اقتصـادي، حکمرانـی، سیسـتم نـوآوري،          8براي این 

متغیـر  14آموزش، نیروي کار، جنسیت و فناوري اطالعات و ارتباطات)، ، بانک جهانی فهرستی از 
متغیر تالش دارند تا آمـادگی و محـیط   14کلیدي را به منظور ساده سازي طراحی کرده است. این 

________________________________________________________________

1- (Economic Incentive and Institutional Regime)

2- (Overall Performance of The Economy)

3- (Economic Regime)

4- (Governance)

5- (The Innovation System)

6- (Education and Human Resources)

7- (Information and Communication Technology)
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متغیـر در 14بنیـان نشـان دهنـد. ایـن     نهادي و انگیزشی مناسب کشور را براي توسعه اقتصـاد دانـش  
صورت خالصه آورده شده است:جدول زیر به

دهد تا چه اندازه محـیط کشـور   نشان می)KEI(بنیانصورت خالصه شاخص اقتصاد دانشلذا به
دانش در جهت توسعه اقتصادي آمـاده اسـت. در واقـع ایـن شـاخص نشـانگر       مؤثربراي بکارگیري 

ور است. شاخص مـذکور میـانگین   محمحیط نهادي و انگیزشی هر کشور براي توسعه اقتصاد دانایی
بنیان شامل نظـام نهـادي و انگیـزش اقتصـادي، آمـوزش،      متغیر اقتصاد دانش4امتیازهاي نرمال شده 

نوآوري، فناوري اطالعات و ارتباطات است که ارقام هر یـک از ایـن متغیرهـا نیـز میـانگین اجـزاء       
براي هر کشـور بعـد از بـه دسـت     . در روش بانک جهانی،باشندیمدر فهرست باال هاآنذکر شدة 

شود، بطوریکه به آن داده می10و 0آوردن ارقام واقعی هر متغیر، آن را نرمال کرده و امتیازي بین 
امتیاز خواهد بود.نیترنییپا0متعلق به بهترین عملکرد و 10

هـر کـه شودیممشخصاقتصادشاخصچهارگانهارکانوضعیتدربررسیوبازبینییکبا
سـطح درارتباطـات واطالعـات فنـاوري هـاي زیرساختونوآوريآموزش،لحاظازایرانچند

را بـه  5,28و 5,02، 4,61و از نمره مطلـوب ده در سـه شـاخص بترتیـب نمـرات      داردقرارمتوسط
و از نمـره  داردقرارنامطلوبیدر شرایطاقتصادي و نهاديانگیزشرژیملحاظازامادست آورده، 

) وضـعیت برخـی   3). در ضمن در جدول شماره (2کسب نموده است (جدول شماره 0,73ط ده فق
طورکـه  شـوند، آورده شـده اسـت. همـان    کشورهاي اسالمی منتخب که رقیب ایـران محسـوب مـی   

جهـان  42از ده رتبه 6,66بنیان شود کشور امارات متحده عربی با شاخص اقتصاد دانشمالحظه می
هـاي بعـدي را در بـین کشـورهاي عضـو      ) رتبـه 6,06) و مالزي (6,15طر (و پس از آن کشورهاي ق

.    انددادهسازمان کنفرانس اسالمی به خود اختصاص 

بنیان): متغیرهاي کلیدي سنجش اقتصاد دانش1جدول (

گروه اول: 
نظام نهادي و 

انگیزش اقتصادي

تولید ناخالص داخلیرشد ساالنه عملکرد اقتصادي
سانیشاخص توسعه ان

و غیرتعرفه ايياتعرفهموانع اقتصاديرژیم

گريکیفیت تنظیمحکمرانی
حاکمیت قانون

سیستم نوآوريگروه دوم: 
ها در ارتباط با حق امتیازهاکل پرداختها و دریافت

USPTO)United States Patent andامتیازهاي اعطا شده از طرف 
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Trademark Office(
ی چاپ شده در مجالت (به ازاي هر یک میلیون نفر)مقاالت علمی و تخصص

آموزشگروه سوم: 

سال به باال)15نرخ باسوادي بزرگساالن (
ثبت نام در متوسطه (% ناخالص)

ثبت نام در آموزش عالی (% ناخالص)

: فناوري اطالعات و گروه چهارم
ارتباطات

نفر)1000دسترسی به تلفن (به ازاي هر 
نفر)1000یوتر(به ازاي هر دسترسی به کامپ

نفر)1000دسترسی به اینترنت (به ازاي هر 
ماخذ: بانک جهانی

تخمین مدل جاذبه-4- 2
کـه آمـار و   -1کشـورهاي عضـو اکـو   –براي تخمین مدل جاذبه، کشـورهاي منتخـب اسـالمی    

2005-2013اطالعات یکپارچه و منسجم داشت، استفاده شد. در ضمن دوره زمـانی بـرآورد مـدل    
باشد. قبل از تخمین مدل، الزم بود تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیـین شـود. بنـابراین،    سال) می9(

جداگانه براي هـر یـک از جفـت کشـورها از     مبدأابتدا براي تعیین وجود (یا عدم وجود) عرض از 
صورت زیر استفاده شد:بهFآماره 

ji

k

H

H







:

...:

1

100

، بانک جهانی)2013(): شاخص اقتصاد دانش بنیان ایران 2جدول (
3,91 بین یک تا ده)(KEIبنیاناقتصاد دانششاخص
4,97 KIدانش شاخص 

94 کشور144رتبه ایران از 
0,73 نظام انگیزش اقتصادي و نهادي
5,02 نظام نوآوري
4,61 نظام آموزش
5,28 و ارتباطاتي فناوري اطالعات هارساختیز

________________________________________________________________

1- ECO: Economic Cooperation Organization

،ترکمنسـتان ،قرقیزسـتان ،قزاقسـتان ،جمهـوري آذربایجـان  ،پاکسـتان ،ترکیـه ،ایـران عبارتند از: کشورهاي اسالمی عضو اکو 
افغانستان،تاجیکستانوازبکستان
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، بانک جهانی)2013بنیان برخی کشورهاي اسالمی (): وضعیت شاخص اقتصاد دانش3جدول (

نظام انگیزش کشور
فناوري اطالعات و آموزشنواورياقتصادي

ارتباطات
شاخص اقتصاد 

دانش بنیان
رتبه در بین 

کشور144
امارات متحده 

6,956,744,788,186,6642عربی

5,995,775,297,566,1545قطر
6,186,834,147,086,0648مالزي
6,844,25,827,226,0250بحرین
7,015,054,877,136,0151کویت
7,025,674,385,385,6156ترکیه

5,394,044,876,295,1565عربستان
2,432,751,072,722,24115پاکستان

)/()1(

)1/()(
),1(

knntRSS

nRSSRSS
knntnF

UR

PUR






، نشان دهنده مدل پولینـگ یـا   P، مشخص کننده مدل محدودنشده وعالمتUR،در رابطه فوق
، تعداد متغیرهاي توضیحی ملحـوظ  k. باشدیمهاگروهمحدودشده با یک عبارت ثابت براي کلیه 

ntNتعــداد جفــت کشــورها،nدر مـدل،    )تعـداد کــل مشــاهدات وt  (دوره زمــانی مــوردنظر
مدل جاذبه براي رگرسیون غیر مقیـد و مقیـد (بترتیـب اثـرات ثابـت و حـداقل       F. آماره باشدیم

:باشدیممربعات وزنی) به شرح ذیل 
F (90, 714) =3/16

در سـطح احتمـال   714و 90جدول بـا درجـه آزادي   Fاز محاسبه شده بیشترFاز آنجاییکه 
و بایـد عـرض از مبـداهاي    شودیمرد شده و اثرات گروه پذیرفته 0H، فرضیه باشدیمدرصد 95

مختلفی را در برآورد لحاظ نمود.
ثـرات ثابـت یـا اثـرات تصـادفی      سپس براي آزمون اینکه مدل جاذبـه بـا بهـره گیـري از روش ا    

) استفاده شد. با استفاده از نرم افزار ایویوز، آمـاره  Hausman Testبرآورد گردد، از آزمون هاسمن (
برآورد شد کـه معنـی دار نبـود. لـذا روش اثـرات      96/0تقریباً Value-Pبا 49/1دو درحدود کاي

گردید.دییتأثابت براي تخمین مدل جاذبه 
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و هاسمن که دال بر استفاده از روش اثرات ثابت در تخمین مدل جاذبـه  Fآماره حال براساس
:    شودیمصورت زیر گزارش بودند، نتایج برآورد مدل به

ي) که در روابط دوجانبه ادورهابتدا مدل جاذبه با لحاظ متغیر اثرات زمانی مانند اثرات سیکلی (
، برآورد گردید. نتایج برآورد نشان از ایـن داشـت کـه کلیـه متغیرهـاي      باشدیمکشورها تأثیرگذار 

و ذخـایر ارزي کشـور میزبـان در    tتوضیحی لحاظ شده در مدل به غیر از متغیرهاي اثرات زمانی
نی و . بنابراین متغیـر اثـرات زمـا   باشندیمداري باالیی بوده و همگی طبق انتظار تئوریک سطح معنی

دار نبودند، لذا این متغیرها از مدل خارج شده و مـدل بـدون لحـاظ    ذخایر ارزي کشور میزبان معنی
اثرات زمانی دوباره برآورد شد. 

درصـد متغیـر وابسـته بـه وسـیله متغیرهـاي       75) درحـدود  1که دهدیمنتایج کلی تخمین نشان 
م مورد انتظار برخوردار بوده و همگی از ) تمامی ضرایب از عالئ2. شودیممستقل باال توضیح داده 

تولیـد ناخـالص   رفـت یمـ ) همانطورکـه انتظـار   3. باشندیمدار نظر آماري درسطح قابل قبولی معنی
داخلی کشورهاي میزبان و میهمان به عنوان پارامتر نشان دهنده اندازه اقتصادي کشـورها اثـر مثبـت    

کشـورهاي مـذکور داشـته، بطوریکـه کشـش      گذاري مسـتقیم خـارجی  بر جریانات دوطرفه سرمایه
درصـد در  098/1درصد (براي کشور میهمـان) و  1604/0متغیرهاي اشاره شده به ترتیب در حدود 

.باشدیمکشور میزبان 

گذاري مستقیم خارجی کشورهاي عضو اکوبنیان بر سرمایهبررسی اثرات اقتصاد دانش-4جدول 
ي مستقیم خارجی دوطرفهگذارمتغیر وابسته: لگاریتم سرمایه

متغیرهاي توضیحیضرایبtآماره 
)LOG (GDPi)تولید ناخالص داخلی کشور میهمان (91/11604/0
)LOG (GDPi)تولید ناخالص داخلی کشور میزبان (52/28098/1
)LOG (POPi)جمعیت کشور میهمان (21/33107/0
)LOG (POPj)یزبان (جمعیت کشور م56/73052/0
)LOG (Dij)فاصله بین کشور میزبان و میهمان  (-000152/0- 54/12

)KEIjبنیان کشور میزبان (شاخص اقتصاد دانش97/17184/3
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75/0R2

گـذاري  ) متغیر جمعیت کشورهاي میهمان و میزبان نیز اثر مثبت بر جریانـات دوطرفـه سـرمایه   4
درصـد  31/0د افزایش جمعیت در کشورهاي میهمـان درحـدود   خارجی دارد، بطوریکه یک درص

، در ضـمن یـک   دهـد یمـ گذاري خارجی با کشورهاي اسـالمی منتخـب را افـزایش    جذب سرمایه
گذاري خارجی با درصد حجم سرمایه30/0درصد افزایش جمعیت در کشورهاي میزبان درحدود 

جمعیت در کشورهاي میزبان و میهمـان  . لذا اثر مثبت دهدیمکشورهاي اسالمی منتخب را افزایش 
به این صـورت عنـوان داشـت    توانیمگذاري مستقیم خارجی را بر روي جریانهاي دوطرفه سرمایه

هاي ناشی از مقیـاس بـر آن غالـب    جوییکه اثر مثبت اندازه بازاري متغیر جمعیت بر اثر منفی صرفه
گـذاري مسـتقیم خـارجی دوطرفـه     مایهگشته و درنتیجه باعث شده تـا ایـن متغیـر اثـر مثبـت بـر سـر       

گـذاري  ) متغیر مسافت طبـق انتظـار تئـوري اثـر منفـی بـر سـرمایه       5کشورهاي مذکور داشته باشد.  
کیلـومتري  1000مستقیم خارجی دوطرفه کشورهاي اسالمی منتخب داشته، به طوریکه افزایش هـر  

گـذاري مسـتقیم خـارجی    یهمیلیون دالر سرما1,14مسافت بین کشورهاي اسالمی منتخب درحدود 
گـذاري  دوجانبه را در بین این کشورها کاهش داده است. علی رغم اثـر نـاچیز مسـافت بـر سـرمایه     

مستقیم خارجی دوطرفه بین کشورهاي اسالمی منتخب، اثر منفـی ایـن متغیـر توضـیحی تاییـدي بـر       
.باشدیمجانبه گذاري مستقیم خارجی دومبانی نظري و تئوریک اثرات منفی مسافت بر سرمایه

بنیـان در کشـور میزبـان کـه     ) باالخره در پاسخ به سئوال تحقیق، شاخص ترکیبی اقتصاد دانش6
هاي جدیـد اسـت،   هاي الزم براي رونق نوآوري و توسعه فناوريمعرف محیط نهادي و زیرساخت

ارد، گذاري مسـتقیم خـارجی بـین کشـورهاي عضـو اکـو د      طبق انتظار تئوریک اثر مثبت بر سرمایه
بنیـان در کشـور میزبـان    بطوریکه طبق نتایج الگوي جاذبه، بهبود هر واحدي شاخص اقتصاد   دانش

گذاري مسـتقیم خـارجی دوطرفـه کشـورهاي گـروه اکـو       میلیون دالر بر حجم سرمایه41درحدود 
افزوده است. 

بندي . جمع7
یـاي ایـن پدیـده بتـدریج     شـدن، ضـمن وجـود مزا   هاي گذشته با گسترش پدیده جهـانی در دهه

شدن، بنا به دلیل وجـود  مشکالت و معایب آن نیز ایجاد گردید و موجب شد در کنار پدیده جهانی
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هـاي  توسـعه بـه انعقـاد پیمـان    گرایی، شاهد تمایل چشمگیر کشـورهاي درحـال  مزایاي متعدد منطقه
هـاي  تشـکیل بلـوك  ي باشـیم. در کنـار   امنطقـه اقتصـادي  -هـاي تجـاري  اي و تشکیل بلوكمنطقه
گذاري مابین تالش نمودند سرمایهپیمان براي تقویت مناسبات اقتصادي فیاي، کشورهاي هممنطقه

-هـاي خـارجی بـراي بهـره    هاي جذب سـرمایه مستقیم خارجی را بین خود افزایش دهند و از مزیت

.مند گردندي جدید و رفع تنگناهاي مالی خود بهرههايفناورگیري از ورود 
گـذاري  ورود اقتصاددانان به این حوزه، گسترش چشمگیري در مطالعـات مربـوط بـه سـرمایه    با

ها و نظریات متعددي مطرح گردید. بسـیاري از کشـورها   مستقیم خارجی صورت گرفت و دیدگاه
هـاي اخیـر   گام برمی داشتند و در سالگذاري خارجیسرمایهحلی براي افزایش جذببه دنبال راه
محـور  اي و اقتصاد دانـایی هاي  منطقهگرایی و تشکیل پیمانهم مرتبط، منطقهه جدید بهنیز دو پدید

-هاي منطقهمطرح شده و اقتصاددانان را به این تفکر واداشته است که ایجاد چنین توافقات و  پیمان

بـین کشـوري ایفـا    گـذاري خـارجی  سـرمایه بنیان چه سهمی را در افزایشاي در بستر اقتصاد دانش
خواهد کرد.    

FDIبنیـان بـر   از این رو هدف مقاله حاضر پاسخ به این سـئوال بـوده کـه اثـرات اقتصـاد دانـش      

اي به چه نحوي و چه میزان است؟ براي پاسـخ  کشورهاي عضو اکو در قالب نظریه همگرایی منطقه
تصـادي  به سئوال فوق، در این تحقیق کشورهاي عضو اکو که قراردادهـاي همکـاري و مناسـبات اق   

اي درنظرگرفته شد. اي و همگرایی منطقهها بسته شده، به عنوان شاخصی از ترتیبات منطقهبین آن
براي بررسی سئوال مطروحه در مقاله نیز از مدل جاذبه بهره گیري شد. نتایج تخمین مدل جاذبه 

اي ایی منطقـه دهد که با حرکت به سوي همگرتعمیم یافته براي پاسخ به سئوال مطرح شده نشان می
هـاي خـارجی کشـورهاي اسـالمی منتخـب افـزوده خواهـد شـد. بطوریکـه          گذاريبر حجم سرمایه

پارامترهایی نظیر فاصله و تولیدات ناخالص داخلی بر این واقعیت اشـاره دارنـد. بـا گسـترش انـدازه      
ن کشـش  . همچنـی ابـد ییممتقابل بین کشورها افزایش FDIبازار کشورهاي میزبان و میهمان، حجم 

متغیر فاصله نیز منفی بوده که دال بر این است که مسافت بیشتر به عنوان مانعی در تسـهیل جریانـات   
FDI ي ناشـی از مقیـاس   هـا ییجو. جمعیت کشور میزبان و میهمان نیز به دلیل صرفه باشدیممتقابل

غیـر ذخـایر ارزي   منفـی دارد. مت ریتـأث گذاري متقابل کشورهاي منتخب هاي سرمایهبر میزان جریان
دار نبودن از مدل حذف گردید. کشور میزبان نیز به دلیل معنی

بنیان کشور میزبان که نشانگر نهادسازي کشور میزبـان در  همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد دانش
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گـذاري مسـتقیم خـارجی    توسعه اقتصاد دانایی محور است، طبق انتظار تئوریک اثر مثبت بر سرمایه
المی منتخب در پی دارد، بطوریکه طبق نتایج الگوي جاذبـه، بهبـود هـر واحـدي     بین کشورهاي اس

گـذاري  میلیـون دالر بـر حجـم  سـرمایه    41بنیان در کشـور میزبـان درحـدود    شاخص اقتصاد دانش
مستقیم خارجی دوطرفه بین کشورهاي عضو اکو افزوده است.

اي بــین رچگی منطقــهدهنــد کـه همگرایــی و حرکـت بــه ســمت یکپـا   نتـایج در کــل نشـان مــی  
متقابـل بـین کشـورهاي مـذکور را افـزایش خواهـد داد.       FDIکشورهاي اسالمی عضو اکو، حجـم  

شـرایط و  تواننـد یمـ هـاي مختلـف اقتصـادي    کشورهاي منتخب با تکیه بر مزایاي نسـبی و توانـایی  
هـاي  یشـدن را اتخـاذ نماینـد و بـا کسـب تجـارب متفـاوت از همگرایـ        فضاي مقابله با روند جهانی

ي نـو و تقویـت سـاختارها و    هـا يفنـاور ي جـذب  هارساختیزي و بهبود امنطقه-مختلف اقتصادي
نهادهاي انگیزش اقتصاد دانش بنیان، توان خود را براي حرکت در روند جهانی شـدن افـزایش داده   

گـذاري  هـاي سـرمایه  ي نسبی از افزایش حجـم تجـارت بـین المللـی و جریـان     هاتیمزو با شناخت 
تواند دلیلـی  اقتصادي و افزایش رفاه را فراهم کنند.  این نکته میرجی بهره برده و موجبات رشدخا

هاي بیشتر بین کشورهاي عضو اکو تلقی گردد. بر همکاري
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