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Abstract

Today, one of the most important platforms for increasing economic interactions in the

international arena, transferring new technologies and continuing economic growth, is

foreign direct investment; Because achieving economic growth and development in any

country requires the formation of capital to provide the required financial resources.

Therefore, researchers are encouraged to search for specific variables in order to

facilitate the attraction of foreign direct investment, among these variables is life

expectancy at birth as a special form of human capital. Considering this necessity, the

purpose of this research is to investigate the effect of life expectancy at birth on the flow

of foreign direct investment in the top 47 science producing countries for the period

from 2011 to 2020. For this purpose, the model of the current research was estimated

based on the dynamic panel data approach and the results showed that all the studied

variables including life expectancy at the beginning of production as an indicator of

population health with different estimated coefficients have a positive and significant

effect on foreign direct investment; Therefore, it is suggested to the policy makers in

order to attract foreign direct investment, in addition to other attraction policies, to

implement the human resource development policy such as the policy of promoting
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health and population health through increasing the budget of the health sector and

achieving health infrastructure facilities, so that the health and Improve people's life

expectancy and in this way facilitate the attraction of foreign direct investment to the

country.

Keywords: Foreign direct investment, Life expectancy at birth, Infrastructure, Human

capital, institution and institutions.
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گذاري ورود سرمایهنبر جریایر امید به زندگی در بدو تولد تأث
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چکیده
الملـل، انتقـال   بـین هـاي ترین بسترهاي افزایش تعامالت اقتصادي در عرصـه از مهمامروزه یکی

دسـتیابی  باشد؛ زیـرا  میمستقیم خارجی گذاريسرمایهتداوم رشد اقتصادي،هاي نوین وفناوري
مالی مورد نیـاز  به رشد و توسعه اقتصادي در هر کشور مستلزم تشکیل سرمایه براي تأمین منابع

جـذب تسـهیل در  منظـور  بـه رایخاصيرهایمتغتاشوندیمقیتشوپژوهشگراننیبنابرااست؛
این متغیرها امیـد بـه زنـدگی در بـدو     ازجملهنمایند که جستجوگذاري مستقیم خارجیسرمایه
شکل خاصی از سرمایه انسانی است. با توجه به چنین ضـرورتی هـدف پـژوهش    عنوانبهتولد 

گـذاري مسـتقیم خـارجی    یهسرمایر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود تأثحاضر بررسی 
، انـد شدهانتخاب وماگیسايدبنگزارش نظام رتبهبر اساسکه کشور برتر تولید کننده علم47در 

بر اساس رهیافـت  حاضرمنظور الگوي پژوهشینبدباشد. یم2020الی 2011براي بازه زمانی 
از جملـه امیـد   همه متغیرهاي موردمطالعـه کهو نتایج نشان داد شدبرآورد هاي تابلویی پویاداده

ایب تخمینـی متفـاوت بـر    بـا ضـر  شاخصی از سالمت جمعیتعنوانبهبه زندگی در بدو تولید 
گـذاران پیشـنهاد   بنـابراین بـه سیاسـت   دار دارنـد؛  اگذاري مستقیم خارجی اثر مثبت و معنسرمایه

، بجذهـاي  سیاسـت سایر ر کنادر ي مسـتقیم خـارجی   گـذار هیسـرما منظور جـذب  شود بهیم
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قرا از طریــو ســالمت جمعیــتت ـــشابهدارتقــا قبیل سیاست از نسانی اسیاست توسعه منابع 
در دستو کار قرار دهند تـا بهداشتیزیربناییامکاناتبهدستیابیوسالمتبخشبودجهافزایش
گـذاري مسـتقیم   یهسـرما بخشند و از این طریـق جـذب   بهبودرامردمزندگیبهامیدوسالمت

خارجی به کشور را تسهیل نمایند.
یرسـاختار، سـرمایه   زگذاري مستقیم خارجی، امید به زندگی در بـدو تولـد،   یهسرماها:دواژهیکل

.مؤسساتانسانی، نهاد و 
JEL:F21,I10,H54,J24,E02يبندطبقه

مقدمه. 1
که توانایی یک کشور از طریق ساختار پویـا و کارآمـد   بودند پیشگامان اقتصاد توسعه بر این باور

شود. چنانچه ساختار تولیدي یک کشور پویا باشد، به نحوي این کارایی قـادر بـه   تولید تعیین می
شـود سـاختار   ؛ اما چگونه مـی (Hirschman) (1958)توزیع درآمد حاصل از تولید نیز خواهد بود 

هـاي  ایه مواجـه هسـتند، تقویـت نمـود و از فنـاوري     تولیدي را در کشورهایی که با کمبود سرم
دهند، استفاده کرد. بـدین منظـور امـروزه پژوهشـگران     پیشرفته که توانایی فناورانه را افزایش می

)Foreign Direct Investment(گـذاري مسـتقیم خـارجی   اي بـه سـودمندي سـرمایه   طور فزایندهبه

ـ  توجه نشان می هـاي  شـدن، نقـش و جایگـاه سـرمایه    ازي جهـانی دهند، چراکه با تغییر قاعـده ب
عنوان یک عامل مؤثر در پیشبرد اهـداف اقتصـادي بـراي کشـورهایی کـه بـا کمبـود        خارجی به

کشـورهایی  بین ین اطبع درتوجه است و بهشوند، بسیار چشمگیر و قابلسرمایه تولید مواجه می
گذاري را در جامعـه  ن نوع از سرمایهمنظور جذب ایهاي الزم بهموفق خواهند بود که بسترسازي

فـراهم  در جامعـه خـود  گذاران خـارجی انداز رشد بیشتر را براي سرمایهخود مهیا کرده و چشم
اي هـاي خـارجی در جامعـه   گیري سرمایه؛ چراکه شکل(804:2021)(Paul and Feliciano)نمایند 

Brada) (46:2021)شده باشداهمدارد که بسترهاي مناسب در آن جامعه فرو بازدهی امکان رشد 

et al.).بحـث طـوالنی   از گذشته تا به امروز یـک  .باشدیماین بسترها سالمت جمعیت ازجمله
ي که ایـن دو عامـل   ریتأثو نیز سالمت جمعیت واقتصاد کالن ارتباط در تاریخ در مورد اهمیت 

دستیابی به رشـد اقتصـادي   چراکه . (Burns) (2018)وجود داردداشته باشند، گریکدبر یتوانندیم
زیـرا  ؛ (431:2019)(Olayiwola)بمانـد یبـاق ایـ روکیـ سـالم تیجمعبدوناستممکنداریپا

دریانسـان هیسـرما ی خاص ازنوععنوان بههمویمصرفکااليعنوان بههمتوانیمراسالمت
ياقتصـاد کـالن سطحوري نیروي کار در از طریق ارتقا بهرهراياقتصادعملکردکهگرفتنظر
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هیسـرما ازیبخشـ عنـوان  بـه فردهرسالمتکه يطوربه؛(2005)(.Bloom et al)دهدیمشیافزا
در ). 78، ص: 1392(ربیعـی و همکـاران،   استیرگذارتأثو میسهياقتصادرشددريویانسان
سالمت جمعیـت بـر جریـان    ریتأثی در خصوص المللنیبي هاسازماني اخیر بسیاري از هاسال

. آشـکار اسـت کـه چنـین     انـد داشـته ي مستقیم خارجی اظهارات مشـابهی را  گذارهیسرماورود 
نمایـد  اظهاراتی نقش و جایگاه سالمت را در دستور کار توسعه جهانی بیش از بیش تقویت مـی 

کند تا روابـط مـؤثري را   دي تشویق میو پژوهشگران را براي بررسی تأثیر آن بر متغیرهاي اقتصا
(618:2006)کرده و بیان نماینـد  وجودر این خصوص جست (Alsan et al.).    بـه دلیـل ضـرورت

هاي متعددي در این رابطه و عوامل تأثیرگـذار بـر   گذاري مستقیم خارجی پژوهشمطالعه سرمایه
رجی بـا متغیرهـاي مختلفـی    گذاري مسـتقیم خـا  راستا رابطه سرمایهآن صورت گرفته و در این 
امیـد بـه زنـدگی    گذاري مستقیم خارجی بـا  سرمایهرابطهاما تاکنونموردبررسی قرارگرفته است

شاخصی از سطح سالمت جمعیت و شکل خاصی از سـرمایه انسـانی کـه    عنوانبهدر بدو تولد 
مقالـه  لـذا  . اسـت نگرفتهموردبررسی قرار دهد، یمیر قرار تأثي نیروي کار را تحت وربهرهمیزان 

شاخصـی  عنـوان بـه را بدو تولداثر امید به زندگی در ،حاضر با استفاده از ادبیات تجربی موجود
یدکننده علـم تولکشور برتر 47گذاري مستقیم خارجی براي یهسرمابرجذباز سالمت جمعیت 

فـرایش  اکند و در پی آزمون این فرضـیه اسـت کـه    بررسی می2020الی 2011دوره زمانی طی
. در دهـد یمـ گذاري مستقیم خارجی را افـزایش  یهسرماامید به زندگی در بدو تولد جریان ورود 

دهی شده است کـه بعـد از مقدمـه فـوق، در     صورت سازماناین راستا ساختار مقاله حاضر بدین
مـرور مختصـري   گردد و سپس بخش سوم بهبخش دوم ادبیات نظري مرتبط با پژوهش ارائه می

هـا،  یابد. در بخش چهـارم ضـمن معرفـی الگـو و تحلیـل داده     عات تجربی اختصاص میاز مطال
هاي تابلویی پویا انجام و در نهایت در بخـش پـنجم نتـایج پـژوهش و     برآورد الگو با روش داده
شود.راهکارهاي الزم ارائه می

ادبیات نظري پژوهش. 2
گذاري مستقیم خارجیمفهوم سرمایه1.2

، (2017)(UNCTAD)د، از دیـدگاه آنکتـا  (FDI)گذاري مستقیم خارجی با نماد اختصاري سرمایه
دهنـده منـافع   گذاري که متضمن روابط اقتصادي بلندمدت بـوده و نشـان  عبارت است از سرمایه

عبـارت پایدار و کنترل بنگاه اقتصادي مقیم یک کشور بر بنگاه اقتصادي مقیم کشور دیگر باشد.
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هـاي وسیله تئـوري بهکهاستمتفاوتامامرتبطدیدگاهدوشاملخارجی،مستقیمگذاريسرمایه
مبنـاي مالیـه  اولدیـدگاه .شـود مـی دادهتوضیحاقتصادعلماصلیشاخهدومبنايبروگوناگون

صـنعتی  هـاي سـازمان تئـوري بـه نیـز  دومدیـدگاه واستکالناقتصادموضوعکهداردالمللبین
صـورت  بـه راخـارجی مسـتقیم گـذاري سـرمایه دیدگاه کـالن؛ .داردخردماهیتکهشدهمربوط
دانـد کـه  مـی میزبـان هايکشـور بهمبدأهايکشورازیعنیالمللی،بینمرزهايدرسرمایهجریان
واردهپیامـدهاي بررسیدرخرد نیز سعیشود و دیدگاهمیمنعکسهاپرداختدر ترازآنمقادیر

). 114، ص: 1400(لیلیـان و همکـاران،   داردرامبـدأ کشـورهاي وکشـورهاي میزبـان  اقتصادبه
تواند یکی از عوامل مهم توسعه و رشد اقتصـادي کشـورهاي   مستقیم خارجی میگذاري سرمایه

باشد. به همین دلیل در بیشتر کشورها، پدیـده یادشـده   توسعهدرحالویژه کشورهاي هگوناگون ب
هاي اقتصـادي طـوري طراحـی    شود و سیاستستراتژي توسعه معرفی مییکی از عناصر اصلی ا

Makiela and)گـذاري مسـتقیم خـارجی را موجـب شـوند     شوند که جریان ورودي سـرمایه می

Ouattara)(298: 2018) . اصلی براي ایـن کـار انتقـال فنـاوري و بـه دنبـال آن       هايانگیزهیکی از
مسـتقیم خـارجی اسـت. فنـاوري     گـذاري سرمایهتوسط کشور میزبانهايبنگاهوريبهرهبهبود 

و کاالهـا براي انجام یا بهبود تولید فعلـی و توزیـع   موردنیازهايروشمشتمل بر دانش یا تنهانه
(89:2019)اسـت  ايحرفهمدیریتی و کارآفرینی و دانش هايتخصصخدمات است بلکه شامل 

(Sokhanvar, 2019).

مفهوم سالمت جمعیت2.2
یـا نـواقص   بیمـاري تنها فقـدان سالمتی)، 1946در سال (سازمان بهداشت جهانیبنا بر تعریف
اعی، اقتصـادي و سـالمت   گونـه مشـکل روانـی، اجتمـ    نداشتن هیچبه معناي بلکه ؛دیگر نیست

ـ واین تعریف ریشه در مبانی حقوق بشـر دارد  . استجامعهجسمانی براي هر فرد دسـتیابی  هب
با دیگر حقوق افـراد  نیز یارتباط تنگاتنگکه از داشتهسطح ممکن از سالمت تأکید نیتریعالرب

، 1396ي و همکـاران،  آبـاد ضیفـ باشد (یـزدي  ، کار و... برخوردار میغذا، مسکن، آموزشنظیر
دو فـرد در شـرایط جسـمانی یکسـان     متفاوت است و ،در افرادتندرستیحس). البته 158ص: 

. بـراي نمونـه یـک    داشـته باشـند  تندرسـتی خـود یـا دیگـران     ازمتفاوتی قضاوتممکن است
داننـد یمـ اطرافیـان او را ناسـالم  کـه یدرحـال بدانـد تواند خود را کامالً تندرسـت  میمعلولفرد

(126:2006) (Mann, 2006).بـه امیدهاترین آنسالمتی پارامترهاي متعددي دارد که از جمله مهم
افـزایش یابـد، متوسـط طـول     ايهرچه سطح بهداشت و درمان در جامعـه باشد؛ زیرا زندگی می
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این شاخص یکـی از  رونیا. ازو امید به زندگی نیز بیشتر خواهد شدعمر افزایش خواهد یافت
یـک شـاخص   کـه  شـود  محسوب میماندگی کشورهاهاي سنجش پیشرفت و یا عقبشاخص

(2013)کننـد طور میـانگین چقـدر عمـر مـی    اعضاي یک جامعه بهدهد نشان میوآماري است 

(Roser et al) .تـازه نـوزاد یـک کـه یی استهاسالتعداددهنده نشانشاخص اینگریدیعبارتبه
طـول درتولـد زمـان دررایـج ریوممرگشرطی که الگوياما بهبماندزندهتواندمیشدهمتولد

آنشـاخص ایـن کـاربرد زمینـه درعمـده زیرا دشواريبماند؛باقیصورتهمانبهاوزندگی
ازناشـی آیـا سـال یـک دریـک فـرد  فـوت کهنمودمعینمشخصیطوربهتوانینمکهاست

در آنشـرایط ازناشییابوده استطوالنیزمانیدورهیکخاللدرموجودشرایطوحوادث
کـه جـان انسـان را بـا خطـر مواجـه       ریگهمهي هايماریبخاص و ویژه نظیر جنگ و یک سال

).62، ص: 1390ی پورللطفع(سازندیم

گذاري مستقیم خارجییهسرماجذب برمؤثرعوامل کاروساز3.2
امید به زندگی در بدو تولد (سالمت جمعیت)

محسـوب  براي هـر فـرد  ثروتترینمهم) بیان داشت که سالمتی Ralph(رالف، در قرن نوزدهم
هـاي گونـاگون در   گـذاري خوبی اهمیت سالمت را براي سیاسـت ؛ این جمله معروف بهشودیم

. (2004)(.Bloom et al)دارد هاي مختلف ازجمله اقتصاد، بیان میزمینه
سـازمان بهداشـت جهـانی از کمیسـیون اقتصـاد کـالن و       توسط شدهبر اساس گزارش ارائه

منظـور  ، نیـروي کـار سـالم بـه    (Commission on Macroeconomics and Health) (2001)بهداشت 
(620:2006)حائز اهمیت اسـت مهم وخارجی بسیار مستقیم هايگذاريجذب سرمایه (Alsan et

al.) چراکــه بــر اســاس ادبیــات موجــود ســرمایه انســانی یکــی از عوامــل تأثیرگــذار برجــذب ؛
از سرمایه انسـانی خاصعنوان شکلیبهنیزیگردد و سالمتگذاري خارجی محسوب میسرمایه
Cleeve et) (6:2015)گـذارد یمیرمستقیم غیر مستقیم و تأثي نیروي کار وربهرهکه بر میزان است

al.)گذارد. بـا توجـه بـه    کند و بر رفاه آن تأثیر منفی میبیماري توانایی انسان را محدود میزیرا ؛
گـذاري مسـتقیم خـارجی و سـالمت     هعدم تقارن اطالعاتی، یک استدالل کلی در رابطه با سرمای

شرایط بد جمعیتی مـردم  هاي خارجیشرکتیادزاحتمالدارد بهجمعیت وجود دارد که بیان می
داننـد؛ بنـابراین   هاي نهادي آن میو ضعفدر آن کشوردولتاییاز ناکارايمشخصهعنوان را به

به دلیل این اثر تحت تـأثیر گذاري مستقیم خارجی راشرایط بد بهداشتی ممکن است که سرمایه
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ی. سـالمتی از طریـق سـازوکارهاي گونـاگون    (Tandon) (2005)قـرار داده و کـاهش دهـد    خود
وري کـارگران را  توانـد بهـره  میسالمتیگذاري مستقیم خارجی تأثیرگذار است. برجذب سرمایه

از مجـاري  گذاري مستقیم خارجی را جذب نماید. همچنین ممکن اسـت  افزایش دهد و سرمایه
هـاي سـالمت،   گذاري مستقیم خارجی تأثیرگذار باشـد. بـاال بـودن هزینـه    دیگري نیز بر سرمایه

هـا در کشـورهایی   دهد. چنانچه شرکتدهی در شرایط دشواري قرار میها را ازنظر سودشرکت
کـرده و  حسنیاز به توسعه بخش سالمت را ؛بهداشتی ضعیفی دارند فعالیت نمایندامکاناتکه 

کننـد کـه ایـن امـر     و هزینه مـی دادهاي ترتیب رو براي بهداشت کارکنان خود سیستم یارانهزاینا
شود. افزون بر این به دلیل تـرس از بـه خطـر    ها محسوب میاضافی براي  شرکتمالیخود بار

گذاران خارجی ممکن است در نواحی کـه بیمـاري   افتادن سالمت خود و یا کارکنانشان، سرمایه
گـذاري دوري  از سـرمایه باشـد مـی هاي بهداشـتی محـدود   ست و یا دسترسی به مراقبتشایع ا

ممکن است سطح تقاضا را تحـت تـأثیر   و سالمت جمعیتبهداشتسطح نمایند. عالوه بر این 
در زیـرا افـراد سـالم    ؛گذاري مؤثر واقع گرددبر میزان جذب سرمایهنیزقرار داده و از این طریق

بـوده  تريوري باالداراي بهرهکه درگیر بیماري هستند از لحاظ جسمی و ذهنی مقایسه با افرادي 
کننـد  ایجـاد مـی  تري را نیز بـراي کاالهـا  بازارهاي بزرگو با به دست آوردن سطح درآمد باالتر

(621:2006) (Alsan et al.).

منبع: گذاري مستقیم خارجی. چهارچوب مفهومی از ارتباط بین سالمت جمعیت و جریان سرمایه1شکل 
هاي پژوهشیافته

وکارکسبپیچیدگی 
بررسـی راجهـان سراسـر کشـورهاي دروکارها کسب، پیچیدگیوکارکسبپیچیدگیشاخص

بنـدي رتبـه آندرهـا براي انجام فعالیـت روپیشمشکالتمیزانبر اساس راکشورهاکند ویم

تيسالمت جمعم يهيسرما IFي

م يهيسرما
تيسالمت جمع IFي
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ي ابتدا باید بر اساس نیاز بـازار در مـورد نـوع محصـول     وکارکسباندازي هر نماید. براي راهمی
زیرا در هر طرح تجاري تضمین حفظ اصل سرمایه و سودآوري در اولویـت  ؛ گیري شودتصمیم

در هر مرحله با علم و دانش کـه سـبب   هاو ادغام آنوکارکسبیان شدن فضاي بندانشاست. با 
و تـر بزرگدر دست گرفتن بازارهاي منظوربههاي تولید و افزایش کیفیت تولیدات کاهش هزینه

یابنـد و کشـش   هاي خارجی تمایل بیشـتري بـراي ورود مـی   شود، سرمایههاي بیشتر میمشتري
هـاي  یابـد. از طرفـی دیگـر در محـیط    هـا افـزایش مـی   راي جذب این نوع از سـرمایه کشورها ب

جـذب  يبـرا یتـوجه قابـل يهـا اسـت یسبا ایجـاد پیونـد بـین نـوآوري و دانـش،      وکارکسب
و ارائـه  ینظارتيهاتیصدور معاف،یاتیمالهايتخفیفاز طریق،یخارجمیمستقيگذارهیسرما

(Xu and Li) (2271:2021).شود ایجاد می،توجهقابليهامشوق

پیچیدگی بازار
برجـذب ی، تجارت و رقابت از عوامـل اثرگـذار   اعتبار دههاي پیچیدگی بازار کشورها در بخش

در یاعتبـار دهـ  ی و مـال طیبهبـود شـرا  گذاري مستقیم خارجی است. به همـین منظـور   سرمایه
در لیتسـه يبرای مهمشرطیشپ،وب استها نامطلدر آنخارجی گذاريیی که سرمایهکشورها

مناسـب بـه   یاعتبـار دهـ  ی و مـال باشد. در کشورهاي میزبان، بازارهـاي یمورود آن به کشورها 
بـا  نمایـد و  یکمـک مـ  و ایجـاد تعـامالت کارآمـد    یمالینتأميهانهیکاهش هزبرايهاشرکت

کنـد،  یمـ پیـدا  جیتروگذاري خارجی یهسرمای،و داخلیخارجيهاشرکتنیتعامالت بلیتسه
- هیسـرما بـراي تینقـش مثبـت در جـذاب   يفایضمن ای مناسباعتبار دهی و بازار مالهمچنین 

؛ کنـد لیتسـه در رشد اقتصادي کشور میزبـان  زیها را نسهم آنتواندیم،یخارجمیمستقيگذار
ی طـورکل بـه بخشـد.  یمـ را بهبـود یپول داخلـ صی، تخصتریافتهتوسعهیمالستمیسکیچراکه
کـاهش  ی مناسـب و  خـدمات مـال  ارائـه  را بـا  یگذاران خارجهیسرماافته،یتوسعهیماليبازارها

.(Nkoa,2018) (224:2018)کند یمگذاري تشویق یهسرمابراي هیسرماهايینههز

مؤسساتنهاد و 
یتنهـا عـوامل  يو نـوآور هیماننـد انباشـت سـرما   يعوامل اقتصاد(North) (1973)از نگاه نورث 

در کیسـتمات یسيهاتفاوتبلکهد؛کننیمجادیکشور تفاوت اکیيکه در توسعه اقتصادستندین
هـاي خـارجی در کشـورهاي    سرمایهبرجذبو ها هستندتفاوتنیمسئول ازینیسازمانتیفیک

از طریـق مؤسسـات نهادهـا و  . (.Sabir et al) (249:2019)گذارنـد  یمـ یر قابـل تـوجهی   تأثجهان 
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هـاي قـانونی از اصـل    مایتتسهیل در قوانین ورود و انجام عملیات تولیدي، بسترسازي براي ح
ـ امنینتـأم ، حذف مقـررات زائـد  سرمایه و منافع حاصل از آن،  سـتم یبـا س تیـ حقـوق مالک تی

اي و غیـر  هاي تعرفـه ، تضمین اجراي کامل قراردادها، ساماندهی بازارها، سیاستکارآمدیحقوق
هـا، انتقـال   تگـذاري، ارتقـاء مهـار   د سـبب ترغیـب سـرمایه   نتوانمیاي تجاري و مالیاتی؛ تعرفه

زمینـه را بـراي توسـعه    طریـق هـا شـده و از ایـن    گـذاري فناوري و استفاده کارآمـد از سـرمایه  
(Hayat) (567:2019).د نـ گذاري مسـتقیم خـارجی فـراهم نمای   هاي مولد و جذب سرمایهفعالیت

ارنهـادي متغیرهـاي اهمیـت (Kambayashi and Kiyota) (448:2014)همچنین کامبیاشی و کیوتا
کـه دریافتنـد وکردنـد بررسـی خارجیمستقیمگذاريیهسرمامکانکنندهتعیینعواملعنوان به

.دارندخارجیمستقیمگذاريیهسرمابرمعنادارياقتصاديومثبتتأثیربهترمؤسسات

سرمایه انسانی و تحقیقات
وري، افـزایش  توانـد باعـث ارتقـاي بهـره    خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است؛ زیرا مـی 

کشـوري از امکانـات   به هـر میـزان کـه   تولید، ایجاد درآمد پایدار و سطح رفاه بیشتر شود. حال 
داشـته  نیز باالتري فناوريبرخوردار بوده و سطح خود هاي تولید تري براي کاهش هزینهگسترده
گذاري مستقیم خارجی در آن کشـور بیشـتر خواهـد بـود. یکـی از عوامـل       ریان سرمایهباشد، ج

اسـت کـه بـا    تحقیقـات و سـرمایه انسـانی  گذاري مسـتقیم خـارجی،   تأثیرگذار برجذب سرمایه
هیسـرما .، کشورها بـه آن نیازمنـد هسـتند   تر شدن فرآیند تولید کاالها و خدمات در جهانپیچیده

را مهـار  ياست که شکاف گسترده فناوریانتقال اطالعات فنيهااز راهیکیقاتیو تحقیانسان
لـذا کشـورهایی در   .شـوند یمـ ییکـارا شیمنظور افـزا بهیتیریمديروهاینینکرده و باعث تأم

که از نیـروي کـار   خواهند بودترگذاري مستقیم خارجی موفقجذب سرمایه و باألخص سرمایه
تـا از ایـن طریـق    هـاي سـرمایه انسـانی اسـتفاده نماینـد     عنوان یکی از مؤلفهمبتنی بر آموزش به

(Liu) (152:2022).وري خود را ارتقا دهند بهره

یرساختارز
مسـتقیم  گـذاري یهسـرما ازجملهگذاريطور بالقوه برجذب سرمایههاي یک اقتصاد بهارزیرساخت
هـاي  جاي تشویق فعالیـت ها بهارها زیرساختسزایی دارند. اقتصادهایی که در آنهتأثیر بخارجی 

هـا  کمتـري در آن گـذاري سرمایهمراتبپردازند، بهمیتولیديیرهاي غتولیدي به تشویق فعالیت
هـاي سـخت و نـرم،    زیرسـاختار Nihayah and Kurniawan,2021) (236:2021).(دگیـر انجام مـی 
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يبـرا هـاي تجـارت   هـاي عملیـاتی را کـاهش داده و بـا کـاهش هزینـه      فته هزینهو پیشرروزبه
فیضـع ارهايرساختیزاز سویی دیگر شود.یمنجر به حداکثر کردن سود میخارجيهاشرکت

و شـود یمـ یو جهـان یمحلـ يبـه بازارهـا  یدسترستیتراکنش و محدودنهیهزشیباعث افزا
يدر کشــورهاالخصــوصی علــیخــارجمیمســتقيگــذارهیباعــث کــاهش ســرمایــتدرنها

هـا انگیـزه محسـوب    یافتـه زیرسـاختار  در کشـورهاي توسـعه  چراکـه گـردد؛  یتوسعه مـ درحال
شوند. عالوه بر ایـن بسـط و افـزایش کیفیـت     گردند بلکه شاخص جذب در نظر گرفته مینمی

يبـرا یزشـ یانگعامـل کیـ یـت کـه درنها کندیملیتسهزیعملکرد صادرات را نها زیرساختار
.(.Rehman et al) (2011:271)شود محسوب مییخارجمیمستقيگذارهیسرماجذب 

ادبیات تجربی پژوهش. 3
شـروع  1960گذاري مستقیم خارجی از دهـه  در حوزه کاربردي و ادبیات تجربی، مفهوم سرمایه

نبود و مفهوم آن در قالب بخشـی از  ییمیالدي داراي تئوري مستقل و خوداتکا80شد و تا دهه 
گرفـت.  ها و ابعاد آن مورد غفلـت قـرار مـی   شد و بسیاري از ویژگیالمللی مطرح میجریان بین

مستقیم خـارجی و تـأثیر آن بـر    هايگذاريسرمایهبه دلیل افزایش حجم، به بعد80ولی از دهه 
توجه نشان دادنـد و  آنبه سودمندي طور فزاینده گذاران بهاقتصاد جوامع، پژوهشگران و سیاست

ها در این زمینه گسترش یافت و بـه دو صـورت نمایـان شـد. در دسـته اول مطالعـاتی       پژوهش
اقتصـادي را عملکـرد مختلـف گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر ابعـاد     اند که اثر سـرمایه قرارگرفته

شـهباز و همکـاران   ؛ی نظیـر هـای توان بـه پـژوهش  میهاآندهند که از جمله موردتوجه قرار می
)Shahbaz et al.((2022)؛ ) هائو و همکـارانHao et al.((2022) ) سـخنور ،Sokhanvar((2019) ،

اند کـه بـر نقـش    و... اشاره کرد. در دسته دوم نیز مطالعاتی قرارگرفتهSolarin((2018)سوالرین (
بـه بررسـی ایـن موضـوع     واندگذاري مستقیم خارجی متمرکزشدهعوامل مؤثر بر جذب سرمایه

گـذاري مسـتقیم   پردازند که چه عواملی به توانمندسازي کشـورها در حـوزه جـذب سـرمایه    می
مـرور مختصـري از مطالعـات ایـن گـروه بـا تأکیـد بـر         کند کـه در ادامـه بـه   خارجی کمک می

شود تـا محتـواي نظـري پـژوهش     هاي مرتبط و نیمه مرتبط با مطالعه حاضر پرداخته میپژوهش
تر نماید.ضر را غنیحا

بـین جریـان   ارتبـاط  ، در پـژوهش خـود بـه بررسـی     Shah et al((2022)شاه و همکـاران ( 
، آلـودگی هـواي محـیط و    یرپـذ یـد تجدهـاي يمستقیم خارجی، مصـرف انـرژ  گذاريیهسرما
و 2020تـا  1998يهـا انسان در چین پرداختند. بدین منظور بـا اسـتفاده از داده سـال   یروممرگ
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عنـوان  انسان بـه یرومتوزیعی، نتایج نشان داد که بین نرخ مرگيهاروش خود رگرسیون با وقفه
.یک رابطه معنادار وجود داردمستقیم خارجی گذاريیهسرماجریان سالمت و ی ازشاخص

تی گیرهاي بهداشـ به بررسی تأثیرات همهدر پژوهش خود ، Ho and Gan((2021)هو و گان (
اقتصـاد طـی   142دادهازبـدین منظـور بـا اسـتفاده     گذاري مستقیم خارجی پرداختند. بر سرمایه

گیـر  هـاي همـه  نتایج نشان داد که بیماريي تابلویی پویا هادادهو روش 2019تا 1996هاي سال
عـدم اطمینـان ناشـی از    همچنـین گذاري مستقیم خارجی دارنـد.  تأثیرات منفی برجذب سرمایه

گـذاري مسـتقیم خـارجی در    هـاي نـامطلوبی بـر ورودي خـالص سـرمایه     هـا شـوك  گیريهمه
کند.کشورهاي آسیا و اقیانوسیه و اقتصادهاي در حال ظهور ایجاد می

، در پژوهش خود به بررسی این موضوع آیا سـالمت جمعیـت   Immurana((2020)ایمورانا (
پرداخت. در این پژوهش امیـد بـه   ، گذاردتقیم خارجی به غنا تأثیر میگذاري مسبر ورود سرمایه

ومیر زیر پـنج سـال و بـروز ماالریـا     ومیر نوزادان، میزان مرگومیر، نرخ مرگزندگی، میزان مرگ
هاي مختلف براي سالمت جمعیت مورداستفاده قرار گرفتند. بـا اسـتفاده از داده  عنوان شاخصبه

و بر اساس برآوردگر حداقل مربعات معمولی، نتایج پژوهش نشـان داد  2018تا 1980هايسال
تـوجهی بـر ورود   طـور قابـل  هاي سالمت جمعیت بهاستثناي ابتال به ماالریا، سایر شاخصکه به

هـاي سـالمت جمعیـت    که همه شاخصطوريگذارد. بهگذاري مستقیم خارجی تأثیر میسرمایه
توجه هستند.گذاري مستقیم خارجی قابلیهها بر ورود سرماازنظر تأثیرات آن

، بـه بررسـی اثـرات سـالمت جمعیـت بـر       Olayiwola et al.((2019)اوالیولوال و همکاران (
، گـذاري مسـتقیم خـارجی در جامعـه اقتصـادي کشـورهاي غـرب آفریقـا        جریان ورود سرمایه

کشـور جامعـه اقتصـادي    15هاي تـابلویی  وتحلیل اثرات تصادفی دادهپرداختند. بر اساس تجزیه
، نتــایج نشــان داد کــه ورود خــالص 2018تــا 1980کشــورهاي غــرب آفریقــا در بــازه زمــانی 

توجهی تحت تأثیر سـالمت جمعیـت   طور قابلگذاري مستقیم خارجی مثبت است، اما بهسرمایه
تـوجهی بـر ورود  طور مثبت و قابلها و باز بودن تجارت بهارنیست. همچنین آموزش، زیرساخت

گذاري مستقیم خارجی در این گروه از کشورها تـأثیر گذاشـت. عـالوه بـر ایـن      خالص سرمایه
در ورود خـالص  ينتایج نشان داد که یک سال بهبود در امید بـه زنـدگی بـا افـزایش دودرصـد     

گذاري مستقیم خارجی همراه است.سرمایه
شـت جمعیتـی و   اثـر مخـارج بهدا  «اي تحـت عنـوان   )، مطالعه1397حاضري و سیف الهی (

کشـورهاي اسـالمی   منتخبی از گذاري مستقیم خارجی در آموزش نیروي انسانی بر ورود سرمایه
هـاي تـابلویی   انجام دادند. بدین منظور بـا اسـتفاده از روش داده  » خاورمیانه و شمال آفریقاعضو 
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ابـت  به بررسی موضوع پرداختنـد. نتـایج نشـان داد بـا فـرض ث     2014تا 2000طی دوره زمانی 
ماندن سایر شرایط، به ازاي افزایش یک درصد سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخـالص داخلـی،   

یابد.واحد (میلیون دالر) افزایش می24گذاري مستقیم خارجی به میزان حدود ورود سرمایه
)، در پژوهش خود به بررسی تأثیر سطح بهداشت جامعـه  1395شک و همکاران (سلمانی بی

توسعه آسـیایی، طـی دوره زمـانی    گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي درحالمایهسربر جریان
هاي تـابلویی پرداختنـد. نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه       رهیافت داده، بر اساس2013الی 1990

عنوان پراکسی سطح بهداشت جامعه، تـأثیر مثبـت و معنـاداري ازنظـر     شاخص امید به زندگی به
گـذاري مسـتقیم خـارجی در اقتصـاد میزبـان دارد. لـذا توجـه        یهسـرما آماري بر جریان ورودي

تواند از طریق کانـال  گذاري مستقیم خارجی میسرمایهگذاران اقتصادي در جهت جذبسیاست
تخصیص بهینه بودجه براي مخارج بهداشتی و افزایش امید به زندگی در جامعه صورت گیرد.

و برآورد نتایجها ارائه الگو، روش پژوهش، توصیف داده. 4
ارائه الگو و روش پژوهش1.4

یر سـالمت بـر   تـأث که در مقدمه نیز به آن اشاره شد، هدف پـژوهش حاضـر بررسـی    طورهمان
گـزارش  بـر اسـاس  که کشور برتر تولید کننده علم47گذاري مستقیم خارجی در یهسرماجذب 

کنـد، طـی   بنـدي مـی  کلیه کشـورهاي جهـان را رتبـه   واندشدهانتخاب ماگویسايبندنظام رتبه
ین منظور با توجه به ادبیات موجـود در ایـن زمینـه، الگـوي    بداست.2020الی 2011ي هاسال

يهـا مستقیم خـارجی را تــابعی از مؤلفـه   گذاريیهمورداستفاده در پژوهش حاضر جذب سرما
دیگـر شـامل   يهـا و مؤلفـه یـت شاخصی از سـالمت جمع عنوانبهدر بدو تولد امید به زندگی

وکـار  ، نهاد و مؤسسات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسبارسرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت
شود.یمکه به شرح زیر ارائه در نظر گرفته است

L(FDIit)=β0+β1L(FDIit-

1)+β2L(INSit)+β3L(INFit)+β4L(HCit)+β5L(BCit)+β6L(MCit)+β7L(LEit)+ Uit (1)

عبـارت  باشـد. یمطالعه ممعرف کشورهاي موردنیز iمعرف زمان و t) عبارت1در معادله (
L ها است تـا تفسـیر   استفاده از لگاریتم طبیعی آندهنده پیش از عالمت اختصاري متغیرها نشانه

درصد تغییر در متغیر وابسته به ازاي درصد تغییـر در متغیـر   کهصورت درصدي باشد ضرایب به
دارد.توضیحی را بیان می
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FDIit-1و اسـت الگـو گذاري مستقیم خارجی و متغیر وابسـته  سرمایهورودي FDIitهمچنین 

کـه  باشـد یمـ گذاري مستقیم خارجی در یک سال قبل (متغیر وابسته با وقفه)سرمایهنیز ورودي 
شده است تا رابطه شـکلی پویـا بـه خـود     ر توضیحی در سمت راست معادله ظاهرعنوان متغیبه

باشـد عرض از مبدأ ویژه هر مقطع میدیگریانبنماد اثرات ثابت کشورها و بهβ0همچنینبگیرد.
بـه ترتیـب   LEو INF ،INS ،HC ،BC ،MCيهـا است. عالوه بر این عبارتجمله خطا نیز Uitو 

، نهاد و مؤسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیـدگی  ارهاي زیرساختعالمت اختصاري مؤلفه
و متغیرهاي توضیحی پـژوهش حاضـر   در بدو تولدوکار، پیچیدگی بازار و امید به زندگیکسب

اند.) بیان شده1باشند که به اختصار در جدول (یم

. نوع، نماد و منابع آماري متغیرهاي پژوهش1جدول 

منابع آمارينماد متغیرمتغیرنام نوع متغیر
آنکتادFDIگذاري مستقیم خارجییهسرماوابسته

بانک جهانیLEامید به زندگی در بدو تولدتوضیحی

کنترلی

INSنهاد و مؤسسات

شاخص جهانی نوآوري
HCسرمایه انسانی و تحقیقات

INFزیرساختار

MCپیچیدگی بازار

BCوکارپیچیدگی کسب

هاي پژوهشمنبع: یافته

ي بین کشورها سـبب شــده اســت تــا از تکنیــک      مطالعهنیز ي زمانی و محدودیت دوره
(Generalized Method of Moments)یافتـه و روش گشـتاورهاي تعمـیم  ي تـابلویی پویـا  هـا داده

ه بـه دلیـل   بینی متغیر وابسته استفاده شود چراکـ منظور تعیین سهم متغیرهاي توضیحی در پیشبه
وجود وقفه متغیر وابسته در سمت راست معادله و در کنار سایر متغیرهاي توضیحی از نـوع داده  

،کنـد با وقفه متغیـر وابسـته همبسـتگی پیـدا مـی     الگوباشد که چون جزء اخالل تابلویی پویا می
Ordinary)مربعـات معمـولی   حداقليهاروشدیگر نظیر هايتوان از روشبنابراین نمی Least

Squares)   یافتـه  یا حـداقل مربعـات تعمـیم(Generalized least squares)   اسـتفاده کـرد. در روش
دار متغیـر وابسـته   یافته با استفاده از روش تفاضـل مرتبـه اول از مقـادیر وقفـه    گشتاورهاي تعمیم
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کند که عالوه بر رفع مشکل همبستگی متغیر توضـیحی بـا جـز    عنوان متغیر ابزاري استفاده میبه
کند.زایی متغیرها و ناهمسانی واریانس را رفع میاخالل، درون

هادادهتوصیف 2.4
و امیـد بـه   گـذاري مسـتقیم خـارجی    سرمایهورودي متغیرهاي ها، میانگیندادهبهتر تبیین جهت

هـاي  در بـازه زیـر دوره زمـانی  سهپژوهش و نیزمورددوره زمانیکلزندگی در بدو تولد براي
ري مسـتقیم  گـذا یهسرمامقیاس ورودي مطالعه با ذکر این نکته که کشورهاي موردمختلف براي

.باشدمی)2(جدولشرحاست؛ بهخارجی به میلیون دالر و امید به زندگی در بدو تولد به سال
تـا  2011هـاي  بـین سـال  گذاري مسـتقیم خـارجی   یهسرماروند جذب مطابق با این جدول 

رسـیده بـود و کشـورها رونـد     هکه قیمت نفت خام به بیشینه خود طی بیست سال گذشت2013
میلیـون  55/4کردنـد بـه میـزان    میالدي را سپري مـی 2008پس از بحران مالی سال احیاي خود 

بـوده  سـال 39/77امید به زنـدگی در بـدو تولـد نیـز     رسید که در این دوره زمانی میانگین دالر
کمتـرین  امید به زندگی در بدو تولـد ) میانگین 2013تا 2011است؛ بنابراین در این بازه زمانی (

بـه خـود   2020تـا  2011هاي زمانی و کل بازه زمـانی از سـال   زیر دورهتمامبه نسبتمقدار را
گذاري مستقیم خارجی نیـز از میـانگین کـل بـازه     یهسرماداده است و میانگین جذب اختصاص 

گـذاري مسـتقیم   . این امـر بیـانگر آن اسـت کـه سـرمایه     بیشتر است2020تا 2011زمانی یعنی 
بـر اسـاس گـزارش    کهطوريبه؛کندمیمالی ماهیت خود را حفظهاي خارجی نسبت به بحران

)UNCTAD: United Nations Conference on Trade andالملـل  کنفرانس تجارت و توسـعه بـین  

)Development, 2014هاي اقتصـادي و مـالی،   رغم بحرانهاي مستقیم خارجی علیگذاريسرمایه
اند.ماندهباقیدر کشورها لی خارجی ترین جزء تأمین ماترین و مطلوببا ثبات

47/27گذاري مستقیم خـارجی بـا افـزایش    روند جذب سرمایه2016تا 2014هاي بین سال
میلیون دالر رسید. همچنین میانگین امید به زنـدگی در بـدو تولـد نیـز بـا      8/5به میزان درصدي 
مسـتقیم  گـذاري رسـید کـه بیشـترین میـزان جـذب سـرمایه      سال78درصدي به 78/0افزایش 
امید بـه  ها را به خود اختصاص داده است. در این دوره میانگین نسبت به سایر زیر دورهخارجی

از میانگین کل دوره زمانی بیشتر است.زندگی در بدو تولد نیز
و امیـد بـه   گذاري مستقیم خـارجی  میانگین روند جذب سرمایه2020تا 2017هاي بین سال

میلیـون  09/3به ترتیب به میزان درصدي51/0و 72/46با کاهشترتیببهزندگی در بدو تولد
کمتـرین میـزان را نسـبت بـه     گذاري مستقیم خارجییهسرمامیانگین رسید کهسال4/78و دالر
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عمدتاً ناشی از بازگشـت  ممکن است . این کاهش استها به خود اختصاص دادهزیر دورهتمام
متحده آمریکـا بـه ایـن کشـور، در     هاي چندملیتی ایاالتکتدرآمدهاي خارجی انباشت شده شر

در 19- گیري کوویـد  همههمچنین و 2018ها در سال نتیجه اصالحات مالیات بر درآمد شرکت
گیرهـاي  ، با بررسی تـأثیرات همـه  ) Hao and Guo(2021)(هو و گان زیرابوده است؛2020سال 

142اي متشـکل از  بـراي نمونـه  19- مله کووید گذاري مستقیم خارجی ازجبهداشتی بر سرمایه
گیـر از طریـق کـاهش    هـاي همـه  نشان دادنـد کـه بیمـاري   2019تا 1996هاي اقتصاد طی سال

تـأثیرات منفـی بـر    ...هاي تولید اعم از درمان، زاد و ولـد و  وري نیروي کار و افزایش هزینهبهره
گذاري مستقیم خارجی دارند.جذب سرمایه

میانگین متغیرهاي پژوهش. 2جدول 

دوره زمانی

محدوده مکانی

2013 -20112016 -20142020 -20172020 -2011

LEFDILEFDILEFDILEFDI

77/3955/4788/54/7809/377/9448/4کشورهاي منتخب

هاي پژوهشمنبع: یافته

برآورد الگو و نتایج3.4
تـا از  انجـام شـود  واحد براي تمامی متغیرهـا یشهآزمون وجود ربایستییپیش از برآورد الگو م

پایـایی هاي معمول اقتصادسـنجی بـر فـرض    . روشگرددبلندمدت اطمینان حاصل وجود رابطه
ها در طول زمـان ثابـت   متغیرها استوار است به این معنا که واریانس، میانگین و کوواریانس متغیر

هاي کاذب وجود دارد. هرچنـد کـه تعـداد    شکیل رگرسیوندر غیر این صورت احتمال تو است 
) بیشتر است و دوره موردمطالعه هم کمتر از ده سال است و نیـازي بـه   8ها (مقاطع از تعداد سال

امـا بـا آزمـون لـوین، لـین و چـو      ؛(Wooldrige) (2009)متغیرها نیسـت  پایاییهاي انجام آزمون
(LLC)3کـه بـه شـرح جـدول (    استشدهیحد مقطعی بررسمتغیرها با فرض ریشه واپایایی (

.باشدمی
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. آزمون پایایی متغیرها3جدول 

احتمالآمارهمتغیر
00/0- 83/3گذاري مستقیم خارجیسرمایه

00/0- 01/11سرمایه انسانی و تحقیقات
00/0- 53/10نهاد و مؤسسات

00/0- 12/12زیرساخت
00/0- 21/19پیچیدگی بازار
00/0- 98/8وکارپیچیدگی کسب

00/0- 68/35امید به زندگی

هاي پژوهشمنبع: یافته

ي براي کلیـه متغیرهـا، در سـطح، فرضـیه    بیان داشت کهتوان می)3(بر اساس نتایج جدول 
هـا از  اینکه دادهییدمنظور تأبهباشند.میپایاو لذا نشدهیرفتهي واحد پذصفر مبنی بر وجود ریشه

شـود کـه  ها با انجام آزمون اف لیمـر بررسـی  بایست قابلیت ترکیب دادهمی،هستندتابلویینوع 
.باشدیم)4(به شرح جدول آزمون قابلیت تخمین الگونتایج

ي تابلوییهادادهصورتبه. آزمون قابلیت تخمین الگو 4جدول 

F Limer-ProbF statistics

00/046/143

هاي پژوهشمنبع: یافته

اینکـه عـرض از مبـدأ تمـام مقـاطع یکسـان       صفر،با توجه به نتایج آزمون اف لیمر با فرض
بـودن  تجمیعیهاي تابلویی تأیید گردید و فرض صفر مبنی بر صورت دادهبهالگواست، تخمین 

یافتـه در هـر دو اثـر ثابـت و     گشـتاورهاي تعمـیم  الگـو کـه ینتوجه اشود. نکته قابلرد میالگو
الگـو باشد. در نهایـت  بنابراین نیازي به انجام آزمون هاسمن نمی،کارا بوده استوهاالگتصادفی 
.باشدمی)5(شده است و نتایج به شرح جدول برآوردپژوهش 
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یافتهبه روش گشتاورهاي تعمیمالگو. نتایج برآورد 5جدول 

خارجیمستقیمگذاري متغیر وابسته: سرمایه
ضریباحتمالtآماره متغیرهاي توضیحی

LFDI(-1)20/6600/048/0
LHC60/600/022/0
LINS36/1700/049/0
LINF11/302/007/0
LBC09/1100/033/0
LMC30/300/015/0
LLE33/1600/075/0

Sargan Test Statistic(Prob=0/23)09/46
AR(1)01/0
AR(2)07/0

Number of obs470
Number of Country47

هاي پژوهشمنبع: یافته

، الگـو بـرآورد  بـراي افتهیمیتعميبودن روش گشتاورهامناسبازنانیاطمحصولمنظوربه
صیاثبـات شـرط اعتبـار تشـخ    يکـه بـرا  سـارگان شده است. نخست، آزمـون دو آزمون انجام

دهنـده مناسـب   صفر آن نشانهیفرضوکاررفتهبهيابزاريرهایاعتبار صحت متغعنییازحدیشب
نشـان داد عـدم   سـارگان درصد احتمال آمـاره 5تر از است. مقدار بزرگيابزاريرهایمتغبودن

نیبـ سـت یبایمعتبر مالگوکیدر چراکه، رد کردتوانیل را نمالاخيهمبستگی ابزارها با اجزا
شـده  اسـتفاده يابزارهاجه،یتدرند؛وجود نداشته باشیهمبستگگونه یچابزارها و جمالت خطا، ه

آزمون همبستگی پسـمانده مرتبـه   نیزدومآزمون.هستندم برخوردارالزاز اعتبار الگونیدر تخم
بـرآورد در (Arellano and Bond) (1991)نو و بوند الزعم آربهو پسمانده مرتبه دوم است که اول

مرتبـه اول و فاقـد   الییهمبسـتگی سـر  يدارادیـ ل باالت اخـ الجمـ افتـه، یمیتعمـ يگشتاورها
حیو تـورش تصـر  همخـوانی دارد آمـده دسـت بهجینتابا مرتبه دوم باشند که الییهمبستگی سر

.وجود ندارد
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گیري و پیشنهادهانتیجه. 5
گذاري مستقیم خـارجی  یهسرماکالناثراتمورددراخیرادبیاتتکمیلهدف باپژوهش حاضر 

ایـن موضـوع پرداختـه    بررسـی به2020الی 2011کننده علم از سال کشور برتر تولید47براي 
تـأثیر گـذاري مسـتقیم خـارجی   یهسـرما جریان ورود برامید به زندگی در بدو تولدآیااست که

گشـتاورهاي زنتخمـین وپویاتابلوییهايدادهروشباپژوهشالگويگذارد. در این راستا می
گـذاري مسـتقیم   تأثیر مؤسسات و نهاد بـر سـرمایه  یج نشان داد کهبرآورد شد و نتايیافتهتعمیم

49/0بهبـود یابنـد   مؤسسـات که اگر یک درصـد نهـاد و   يطوربهخارجی مثبت و معنادار است
چایـب و سـیهام   هايکه با یافتهشود گذاري مستقیم خارجی افزوده میدرصد بر ورودي سرمایه

)Chaib and Siham((2014) و اوگبونـا)Ogbonna((2022) .یـر تـأثیر ز همچنـین  همخـوانی دارد
کـه اگـر یـک درصـد     يطوربهگذاري مستقیم خارجی مثبت و معنادار استساختارها بر سرمایه

شـود  گذاري مستقیم خارجی افزوده میدرصد بر ورودي سرمایه07/0بهبود یابند ساختارهایرز
همخـوانی دارد. Rehman et al.((2020)(و رحمان و همکاران (2020))Nguea(نگوئا با نتایجکه

مثبـت و  نیـز  گـذاري مسـتقیم خـارجی    تأثیر سرمایه انسانی و تحقیقات بر سـرمایه عالوه بر این 
درصـد بـر   22/0که با یک درصد بهبـود در سـرمایه انسـانی و تحقیقـات     يطورمعنادار است به

Varamini) (2012)ورامینی و همکاران با نتایج د کهشوگذاري مستقیم خارجی افزوده میسرمایه

et al.) ،.مثبت و معنـادار  نیز گذاري مستقیم خارجی تأثیر پیچیدگی بازار بر سرمایههمخوانی دارد
گـذاري  درصد بـه ورودي سـرمایه  15/0یک درصد بهبود در پیچیدگی بازار با کهيطوراست به

، گـومز و  (.Khan et al) (2020)خـان و همکـاران   ایجنتـ شـود کـه بـا    مستقیم خارجی افزوده می
مطابقـت ) Ranjbar and Rassekh(2022)(و رنجبـر و همکـاران   (Gomez et al) (2021)همکـاران  

اسـت مثبـت و معنـادار  هـم  گذاري مسـتقیم خـارجی   وکار بر سرمایهتأثیر پیچیدگی کسب. دارد
درصـد بـر جریـان ورود    33/0روکـا کسـب یـک درصـد بهبـود در پیچیـدگی     بـا کـه يطوربه

راسـتا  هـم (Cohen) (2007)کـوهن  نتـایج  شـود کـه بـا   گذاري مستقیم خارجی افزوده میسرمایه
مثبـت و معنـادار   نیـز  گذاري مسـتقیم خـارجی   تأثیر امید به زندگی بر سرمایههمچنین، .باشدمی

گـذاري مسـتقیم   یهماسـر درصد بر ورود 75/0که با یک درصد بهبود در این متغیر يطوربهاست
شاخصـی از سـطح سـالمت و    عنوانبهشود؛ زیرا امید به زندگی در بدو تولد خارجی افزوده می

یري کـه بـر میـزان    تـأث توانـد از طریـق   یمـ شکل خاصی از سرمایه انسـانی  عنوانبهسالمتی نیز 
گـذاري مسـتقیم خـارجی    یهسرماجذب منظوربهي ابالقوهگذارد، محرکه یمي نیروي کار وربهره



1401، زمستان 4، شمارة 17سال ،اقتصاد و تجارت نوین46

اوالیولـوال و  ؛(.Alsan et al) (2006)آلسـان و همکـاران   پژوهشـگرانی نظیـر  هايکه با یافتهباشد 
همخوانی دارد.(Immurana) (2020)و ایمورانا (.Olayiwola et al) (2019)همکاران 

ورود وقفـه) بـر   وابسـته بـا   ریـ (متغگذاري خـارجی دوره قبـل   در نهایت تاثیر میزان سرمایه
نیـ درصد بهبـود در ا یکنیتخمجیبر اساس نتاو مثبت و معنادار است گذاري خارجیسرمایه

شود.درصد بر ورود سرمایه خارجی افزوده می48/0ریمتغ
درگـذاري یهسـرما طریـق ازجمعیـت سالمتبهبوددهد کهنتایج پژوهش حاضر نشان می

بخشـد، یمـ بهبـود  رامردمزندگیبهامیدتنها نهبه آن،هاي مربوط یرساختارزتوسعهوبهداشت
کشـورها رشـد مسیرودهدیمافزایشرا نیزخارجیمستقیمگذاريیهسرماخالصجریانبلکه

ماننـد خـاص سیاسـت اتخـاذ یـک  بـا بایدها دولتبنابراین؛ بردیمباالیتوجهقابلمیزانبهرا
بـه امیـد وسالمتکافی،بهداشتیزیربناییامکاناتبهدستیابیوسالمتبخشبودجهافزایش
گذاري مستقیم خارجی به کشور را تسهیل نماینـد.  یهسرمابخشند تا جذب بهبودرامردمزندگی

بـازار، پیچیـدگی نظیـر پنجگانـه نـوآوري  هـاي مؤلفـه بـه شـود میتوصیههادولتبههمچنین
توجـه تحقیقـات وانسـانی سـرمایه سـاختار و زیـر ،مؤسسـات نهـاد و  کار، وکسبپیچیدگی
توسـعه وتحقیـق نظیـر نوآورانـه هايفعالیتکشوریکدرکهمیزانهربهزیرانمایند؛بیشتري

چنـین در. بـود خواهـد کارآمـدتر وپاسـخگوتر نیـز دولـت وبیشـتر سیاسیثباتباشد،بیشتر
محـدودتر ناکـارایی وتـر گسـترده قـانون حاکمیـت کمتـر، هـا هزینهواضافیمقرراتشرایطی

.یابدمیتحققباالتريسطحدرخارجیمستقیمگذاريسرمایهجذبهايزمینهوشودمی

نوشتپی
،در رشــته علــوم اقتصــادي   نیـا علی توسـلی آقايکارشناسی ارشد نامهپایاناین مقاله، مستخرج از .1

و احمـد جعفـري صـمیمی از دانشـگاه مازنـدران     است که بـه راهنمـایی دکتـر اقتصاد نظريگرایش 
.استشدهدانشگاه تهران انجامازحمید ابریشمیمشـاوره دکتر 

نامهکتاب
اثر مخارج بهداشت جمعیتی و آموزش نیروي انسـانی بـر   ،)1397(.سیف الهی، ناصرو حاضري، هاتف

اقتصـاد پـولی، مـالی    گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي منتخب اسالمی عضـو منـا.   ورود سرمایه
.201- 217، صص)16((دوره جدید)25،(دانش و توسعه)
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هـاي سـالمت   صتأثیر شـاخ )،1392ربیعی، مهناز؛ حیدري، سمیه؛ شریعت بهادري، مینا و کنی صدیقه. (
ماهنامـه  (دو مجله اقتصاديتوسعه.یافته و درحالبر رشد اقتصادي: مطالعه موردي کشورهاي توسعه

.73- 88، صص)7(13،)اقتصادييهااستیبررسی مسائل و س
.)1395(.جلیلـی، زهـرا  وصـادقی، سـید کمـال   ؛متفکـر آزاد، محمـدعلی  ؛شک، محمدرضـا سلمانی بی

گـذاري مسـتقیم خـارجی در کشـورهاي     سـرمایه بررسی تأثیر سـطح بهداشـت جامعـه بـر جریـان     
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداري، تبریز.توسعه آسیایی، درحال

هـاي  . بررسـی تـأثیر شـاخص   )1390. (معصـومه ،برجـی ومحمدعلی،فالحی؛محمدرضا،ی پورللطفع
.57- 70، صص)46(14؛فصلنامه مدیریت سالمتن. سالمت بر رشد اقتصادي ایرا

یخـارج میمسـتق يگذارهیسرماری). تأث1400(لی.عقت،یحقواشمهزارع،هرزاد؛م،یمیابراهدا؛نان،یلیل
توسـعه.  درحـال ییایآسـ منتخـب يکشورهادريکشاورزبخشياقتصادرشدبریانسانهیسرماو

.109- 126، صص)2(13ي،کشاورزاقتصادقاتیتحق
،)1396(، مهرالحسـنی. نیمحمدحسـ و مرجـان ،قنـدي ؛رسـتم ی،نیالـد فیس؛وحیدي، آبادضییزدي ف

تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت: مرور کوتاهی بر نقـدها و ضـرورت یـک تغییـر     
.155- 165، صص13،مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایرانپارادایم.
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