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بایرد محییر    آن  نیترمم  یبررا  ای هر جامعهاست که  هیسرما نکردفراهم  یتوسعه اقتصادرشد و مهم  های شرط پیشاز 
اما برا وجرود درآمردهای سرشرار  فتر        .شود  داخل یها هیو جذب سرما  خارج یها هیورود سرما فراهم کند تا باعث

های داخل  و عرد    با مشکالت فرار سرمایه ای است که عموماً گو ه ها به آن وکار کسبفضای  اوپک، ی عضوکشورها
بر جریان فررار سررمایه    وکار کسب. هدف این مقاله بررس  ابعاد ا د مواجه گذاران خارج  گذاری سرمایه ایل سرمایهتم

برا اسرتفاده از    8097-8007طر  برازه زمرا       اوپرک  یدر کشرورها   خرارج  میمسرتق  یگرذار  هیجذب سرماو همچنین 
 وکرار  کسرب  ، ابعراد  وکار با ک جهرا   ت کسبسهول 8092گزارش الگوهای پا ل  است. در این چارچوب با توجه به 

شود.  ترای  بره طرور کلر   شران       تقسیم م  « قا و  یقدرت  هادها»و «   ظارت یهافرآیند نهیو هز  دگیچیپ»به دو بعد 
بررای   کره    در حرال  ،گرذاران خرارج  پراهمیرت اسرت     های  ظارت  برای سررمایه فرآینددهد که پیچیدگ  و هزینه  م 

 گذاران داخل  قدرت  هادهای قا و   از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه

 .JEL: F3 ،P91بندی  طبقه
 .گذاری مستقیم خارج  ، سرمایهوکار کسبفرار سرمایه، واژگان کلیدی: 

 
 
 
 80/90/9312 پذیرش: تاریخ  91/07/9312 دریافت: تاریخ *

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 28

mailto:ahmad.esmaeil@yahoo.com
mailto:hatefi@ut.ac.ir
mailto:mhatefi63@gmail.com
mailto:mhatefi63@gmail.com
mailto:mhatefi63@gmail.com
http://qjfep.ir/article-1-1021-fa.html


 8938، زمستان 88، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 8

 مقدمه .1

عمو  کشورها خواهان جذب سرمایه مستقیم خرارج  و کراهش فررار سررمایه هسرتند  امرا فضرای        

در  ژهیر و بره گرذارد.   ها را در رسیدن به این هردف  اکرا     توا د آن م  وکار کسباقتصادی و محیط 

ها و برخ  مسائل اقتصادی و سیاس  دیگر ما ند  وسان قیمت  فرت   مورد ایران موا ع  چون تحریم

کره  ره    طروری    ستگ  شدید به منابع  فت ، موجب  اامن شدن فضای اقتصادی کشور شده، بره و واب

هرای   های خارج  ایجاد  کرده، بلکه موجبات فررار سررمایه  تنها محیط مناسب  جهت جذب سرمایه

 داخل  را  یز فراهم کرده است.

  تمایررل برره سرراز عررد توا ررد زمینرره ، مرر وکررار کسرربرتبرره  ررامیلوب ایررران در زمینرره سررهولت 

. در مرورد سرایر کشرورهای    9گذاری خارج  و همچنین فرار سرمایه در کشرور شرده باشرد    سرمایه

ی امارات( وضع به همین منوال است. به عنروان مثرال، کشروری ما نرد عربسرتان      استثنا بهاوپک  یز )

  مهمر   قرش افزایش یافته است. درآمدهای  فت   8092در سال  18به  8007در سال  32اش از  رتبه

آن   کشرورهای دار رده   کره دهرد   کند، اما حقایق آماری  شان مر   ایفا م  یاهیمنابع سرما زیتجه در

 در اقتصراد    فتر  یبرا   یدرآمردها  ریثمتر  توان م  مثال انبه عنو دار د   ابل قبول ق یرشد اقتصاد

 ،هربشرکه برود   یازا فت کمترر از دو د ر بره    متیکه ق  ییخوب  مشاهده کرد. در شرا به را رانیا

 رد( تجربه ک93۱8تا  9332 نیساله )ب پا زده9۱فاصله  کیبه ده درصد را در  کی زد اقتصادی رشد

برر    و مبتنر  داریر رشرد پا  کیر کره  شران از    (9311  مشیری و التجائ ، 9322فر و دهقا  ،  )محنت

از   حال و درست به فاصرله کوتراه   نی. با امناسب داشت وکار کسبدر یک محیط  هیسرما جذب

کررده و   دایشدت افت پ به یرشد اقتصاد 93۱3د ر در سال  ازدهی فت از دو د ر به  متیجهش ق

                                                           
وکار است. رتبه  بودن رتبه سهولت کسب  از  وسا   حاک 8092تا  8007دوره   ط یآشکار شده آمار قیحقا .9

را  یصعود یاما پس از آن رو د ،است افتهیکاهش 981به  918از  8099تا  8001 یها سال  وکار در ط سهولت کسب

 8091به خود گرفته و تا سال   کاهش یرو د بارهاست. پس از آن دو افتهی شیافزا 9۱8به  8091شروع کرده و تا سال 

 دهیرس 981و  980به سیح  بیو به ترت افتهی شیرتبه افزا نیا زی  8092و  8097 یها است. در سال افتهیکاهش  992به 

 است.
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گرفرت. از   اکشرور ر  بانیبود که گر  جی تااز وکار  کسبهمراه با محیط  امناسب  در عوض تور 

. از و مستمر برخوردار شود داریپا یرشد اقتصاد کی توا سته است از  رانیآن سال تاکنون اقتصاد ا

های  فت  کمترر بره    معایب دیگر آن است که درواقع پشتوا ه درآمدهای  فت  موجب شده تا دولت

هرای   را در اولویرت  وکرار  کسرب های موجود در بازار خرود توجره کررده و اصرالی محریط       سرمایه

گذاران خرارج    ند تا سرمایهک گذاری خود قرار  دهند و این موضوع شرایی  را فراهم م  سیاست

 و داخل  ترغیب به خروج سرمایه از کشورهایشان شود.

کند، از این  تر م  مشکالت میری شده در کشورهای  فت ، اهمیت موضوع سرمایه را برجسته

گرذاری   برر فررار سررمایه و جرذب سررمایه     وکرار   کسرب  طیمحرو هدف این پژوهش بررس  ابعاد 

است. در ادامه در قسرمت دو ،   8097تا  8007وپک در بازه زما   مستقیم خارج  در کشورهای ا

شود  سپس در بخش سرو ، مبرا    ظرری مررتبط برا       معرف  م  وکار سهولت کسب ی ماگرهاابتدا 

شرود  بخرش    گرذاری مسرتقیم خرارج  بیران مر       وکار، فرار سرمایه و جرذب سررمایه   محیط کسب

شرود  قسرمت پرنجم، متهیرهرا و      خل  بررس  مر  چهار ، در پیشینه پژوهش، میالعات خارج  و دا

های تحقیق پرداخت  شود  سپس در قسمت ششم به بحث و بررس  یافته سپس تصریح مدل بیان م 

 ی  ارائه شده است.ها شنهادیپشده و در هایت در قسمت پایا    تای  و 

 وکار کسبمعرفی نماگرهای سهولت . 2

کشورهای مختلف شاخص تهیره   وکار کسبوضعیت ترین  هادهای  که برای سنجش  یک  از مهم

اسرت.   وکرار  کسرب است. مبنای کار این گروه بررس  سرهولت قرا و   در    9کند، با ک جها   م 

سررعت ا جرا  دادن یرک     هرقردر ای اسرت.    حوه محاسبه هرشاخص بر اساس اطالعات پرسشرنامه 

آن کشرور   وکرار  کسرب هرای آن کمترر باشرد، محریط      فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینره 

تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است. این شاخص بررای  خسرتین برار در سرال      مناسب

برور طر    کشرور عرضره شرد. شراخص مز     933در  شاخص ترکیبر  و برا میالعره    ۱میالدی با  8003

                                                           
1. World Bank 
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 8092با ک جهرا     وکار کسبتکمیل شد به  حوی که در گزارش فضای   یتدر بههای اخیر  سال

کشرور مرورد بررسر  قررار گرفتره       910بخش و برای  90در  وکار کسبمیالدی، شاخص سهولت 

قردرت  »و « های  ظرارت  فرآینرد پیچیردگ  و هزینره   »است. با ک جها   این شاخص را در دو بعد 

 مقرررات ، شررایط و  وکرار  کسرب زیرشاخص شروع  1کند. بعد اول  بندی م  دسته« و   هادهای قا 

گیررد و   اخذ مجوز، دسترس  به برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی را دربرمر  

گرذاران، اجررای قراردادهرا و     بعد دو  مشتمل برر مرواردی چرون اخرذ اعتبرار، حمایرت از سررمایه       

 :شو د را شامل م  زیری  به شری جدول ها مؤلفهها  یک از این زیرشاخصپرداخت دیون است. هر

 بانک جهانی وکار کسبهای شاخص سهولت  ها و مؤلفه ابعاد، زیرشاخص .1جدول 

 مؤلفه زیرشاخص ابعاد
ضریب 

 )درصد(

ی و هزینه 
پیچیدگ

فرآیند
ی

ی نظارت
ها

 

های  وکار )چالش شروع کسب

یت المربوط به شروع هر فع

جدید را مدنظر قرار اقتصادی 

 دهد( می

 52 در مقیاس روز( فرآیندزمان )متوسط زمان الزم برای انجام 

هزینه )درصد درآمد سرانه، نسبت هزینه و حداقل سرمایه 

 مورد نیاز برای آغاز فعالیت(
52 

 52 حداقل سرمایه اولیه )درصد درآمد سرانه(

شرایط و مقررات اخذ مجوز 

کسب  )مراحل مختلف برای

مجوزهای الزم جهت آغاز فعالیت 

 کند( اقتصادی را بررسی می

 3/33 تعداد مراحل

 3/33 زمان )روز(

 3/33 هزینه )درصد درآمد سرانه(

دسترسی به برق )به بررسی 

های مربوط به کسب  چالش

 پردازد( انرژی الکتریکی می

 3/33 تعداد مراحل

 3/33 زمان )روز(

 3/33 درآمد سرانه(هزینه )درصد 

های  ثبت مالکیت )به چالش

مربوط به ثبت حقوق مالکیت 

 اشاره دارد(

 3/33 تعداد مراحل

 3/33 زمان )روز(

 3/33 هزینه )درصد درآمد سرانه(

پرداخت مالیات )به بررسی 

پردازد که  هایی میفرآیند

هرشرکت با اندازه متوسط در 

یک سال مالی برای پرداخت 

 نظر قرار دهد( باید مد مالیات

 3/33 پرداخت )تعداد در هرسالهرسال(

 3/33 زمان )ساعت در هرسال(

 3/33 نرخ کل مالیات )درصد سود(

 - مالیات و عوارض بر نیروی کار )درصد(

 - ها )درصد( سایر مالیات
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 بانک جهانی وکار کسبهای شاخص سهولت  ها و مؤلفه ابعاد، زیرشاخص .1دول ادامه ج

 مؤلفه زیرشاخص ابعاد
ضریب 

 )درصد(

ه 
زین

 ه
ی و

دگ
چی

پی
ند

رآی
ف

ی
ارت

نظ
ی 

ها
 

تجارت فرامرزی )به بررسی 

میزان سهولت انجام 

های تجاری با سایر  فعالیت

 پردازد( کشورها می

 انطباق اسناد )ساعت(
 52 زمان صادرات

 انطباق مرزی )ساعت(

 انطباق اسناد )دالر(
 52 صادراتهزینه 

 انطباق مرزی )دالر(

 انطباق اسناد )ساعت(
 52 زمان واردات

 انطباق مرزی )ساعت(

 انطباق اسناد )دالر(
 52 هزینه واردات

 انطباق مرزی )دالر(

ی
ی قانون

ت نهادها
قدر

 

اخذ اعتبار )بررسی وضعیت 

گذاری و  ثبت، به اشتراک

مبادالت اعتباری و حقوقی 

 قانونی تسهیالت(

 2/25 (15-0قدرت حقوق قانونی )

 2/33 (8-0عمق اطالعات اعتباری )

 - پوشش دفاتر دولتی )درصد بزرگساالن(

 - های خصوصی )درصد بزرگساالن( پوشش دفترخانه

گذاران  حمایت از سرمایه

)بررسی میزان حمایت قانون 

از حقوق سهامداران اقلیت در 

 عام(های سهامی  شرکت

 1262 (10-0توسعه افشاگری )

 1262 (10-0توسعه مسئولیت مدیر )

 1262 (10-0داران ) سهولت تعقیب دادخواست سهام

 1262 (10-0توسعه حقوق سهامداران )

 1262 (10-0توسعه مالکیت و کنترل )

 1262 (10-0ها ) توسعه شفافیت شرکت

اجرای قراردادها )بیانگر میزان 

قراردادها در هنگام  کارایی

 بروز دعاوی حقوقی است(

 3/33 زمان )روز(

 3/33 هزینه )درصد دعوی(

 3/33 ها )تعداد( رویه

 پرداخت دیون

 - زمان )سال(

 - هزینه )درصد از دارایی(

 20 نرخ بازستانی )سنت در هر دالر(

 20 (12-0استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی )

 با ک جها   وکار کسبسهولت  8092ممخذ: گزارش 
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 مبانی نظری. 3

پرردازد. وی  ظریره    ( به بررس  اثرگذاری  هادها بر کارکرد اقتصاد مر  9110) 9 ظریه  هادی  ورث

کند و در هایت ضرورت  هادها را مورد تمکیرد قررار    را با مخارج دادوستد ترکیب م  8رفتار ا سان

گر در جریان   ظریه رفتار ا سان، وجود اطالعات  امتقارن در مورد رفتار دو مبادله بر اساسدهد.  م 

شود. در این چارچوب،  هادها بررای   م  وکار کسبدادوستد، منجر به بروز عد  اطمینان در محیط 

(. درواقرع،  9110ا رد ) رورث،    ایجراد شرده   وکرار  کسرب افزایش اطمینان از کارکرد مناسب محریط  

شرو د. بررای مثرال در  برود یرک محریط        ده  مر   زش  فعا ن بازار توسط  هادها شکلساختار ا گی

گرذاری یرا ابرداع و کرارآفرین   دار رد و       ای بررای سررمایه   وکار، فعا ن بازار ا گیزه مناسب کسب

گرذاران خرارج     فرار خواهد کرد  همچنین سررمایه  وکار کسبهای مناسب  ها به محیط سرمایه آن

 امسراعد را  دار رد.    وکرار  کسبگذاری مستقیم در کشورهای  با محیط  ا جا  سرمایه یز تمایل  به 

است. محیط مناسب  وکار کسبگذاری ایجاد یک بستر  هادی مناسب و امنیت محیط   زمه سرمایه

کننرد و   شرو د، رشرد مر     اقتصادی در آن متولد م وکار  کسب، محیی  است که کلیه وکار کسب

کنند. در یرک تعریرف    را ترک م  وکار کسبشو د و محیط  ینکه ورشکست م یابند یا ا ادامه م 

گذارد امرا سرپرسرت    های  است که بر کارکرد بنگاه اثر م  مجموعه سازه وکار کسبکل ، محیط 

رغم اینکه بر  تای  بنگاه بسیار اثرگرذار اسرت، امرا     و عل  آسا   تهییر دهدتوا د آن را به  بنگاه  م 

(. پرارادایم ترکیبر    8092، 3جاوا وویرک و جاوا وویرک  )و توا رای  بنگراه اسرت    خارج از سرییره  

کنرد و   آوری م  چندملیت  جمع وکار کسبقالب  از متهیرهای خرد و کالن جهت بررس   1دا ینگ

شو د.  م  وکار مستقر های کسب چندملیت  در کدا  محیط وکار کسبپردازد که  به این موضوع م 

 سرازی اسرت کره در اصریالی بره      ری تملک، برتری مکا   و برتری درو ر  این قالب بر اساس برت

                                                           
1. North 

2. Human Behavior 

3. Jovanovic & Jovanovic 

4. Dunning’s Paradigm 
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OLI
گرذاری مسرتقیم خرارج      معروف شده است. در این چارچوب شرط اول بنگاه برای سرمایه 9

هرای  چرون مالکیرت     آن است که باید  سبت به دیگر رقبای داخل  کشور میزبان از تملک دارایر  

ن است که برای بنگاه کاربرد این منافع برا تلفیقر  از عوامرل    شرط دو   یز آ  مند شود ی بهرهفناور

ترر از   شرط سو   یز آن است کره کراربرد ایرن منرافع، پرمنفعرت       تولید کشور میزبان سودآور باشد

 فرآینرد در ایرن چرارچوب،    (.8091، 8هرا باشرد )وگیرا زوگلو    ها به سایر بنگراه  فروش و یا اجاره آن

ی داخل  و خارج  است: جریان سرمایه ها کننده نییتع، دارای وکار کسبجریان سرمایه در محیط 

بره   توا د از منابع افراد بنگاه و یا از خارج از بنگاه ترممین شرود  در سریح کشرور  یرز      یک بنگاه م 

توا د از منابع داخل  و یا از منابع خارج  فراهم شرود. ایرن فرفیرت از     همین ترتیب است  یعن  م 

گرذاری دارد. تعریرف    های اقتصادی سرمایه    قش عظیم  در تعیین مدلطور کل به  جریان سرمایه

دهد که یرک فررد یرا بنگراه      گذاری مستقیم خارج  وقت  رخ م  کند سرمایه اقتصاد خرد تمکید م 

ور در کشور دیگر کنتررل داشرته باشرد و از دیردگاه اقتصراد کرالن،        های بهره بتوا د بر بهره دارای 

گرذاری   هرای مرال  اسرت کره سررمایه      ری مستقیم خارج  بره عنروان بخشر  از حسراب    گذا سرمایه

گذاری مستقیم  های کالسیک سرمایه ای از تئوری دهد. گروه عمده های خارج  را  شان م  دارای 

هرا   ا رد  دسرته  خسرت از ایرن  ظریره      ریرزی شرده   هرای مبادلره پر     خارج ، مبتن  بر آخرین تئروری 

،  ظریره  ۱اولرین  -، الگروی  ظرری هیکسرچر   1، تنراق  لئو تیرف  3اقص برازار ا د از تئوری  رو  عبارت

ا رد،   ریرزی شرده   ها بر الگوهای سنت  پر   . دسته دو  از  ظریه7،  ظریه مبتن  بر فرض لیندر1موقعیت

،  ظریره  90. مدل  ظری آپسرا  1، تئوری یا پارادایم مشهور ا تخابات2ما ند  ظریه فاصله تکنولوژیک 

                                                           
1. Ownership, Location and Internalization Advantages 

2. Vogiatzoglou 

3. The Theory of Market Imperfections 

4. Leontief 

5. Heckscher- Ohlin Theoretical Model 

6. Location Theory 

7. Linder 

8. Technological Gap Theory 

9. Eclectic Theory or Paradigm 

10. Uppsala Theoretical Model 
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الگوها مبتن   است. گروه سو  از 3و تئوری ا تشار اطالعات 8ریه منافع ا حصاری ظ ،9عد  دسترس 

، 1،  ظریه درو   کردن۱،  ظریه رشد شرکت1زا هستند: ما ند  ظریه هزینه معامله بر فاکتورهای برون

، 90بندی اقتصاد ،  ظریه درجه1،  ظریه قرارداد2،  ظریه تولید چرخه ز دگ 7ها  ظریه رفتاری شرکت

فرار سرمایه را  قیه (. 8091، 93است )ساوی  و تایسو 98،  ظریه تولید چرخه ز دگ 99یه احتمال ظر

در یرک سریح    کره   یطرور   بره توان در  ظر گرفت  گذاری مستقیم خارج  م  مقابل جذب سرمایه

شرود )کو پرو و    توسرعه مر    های فرردی از کشرورهای درحرال    کلیه خروج سرمایه  کل  دربردار ده

شرود   (  فرار سرمایه در جنبه محدود  یز فقط شامل صادرات غیرقرا و   سررمایه مر    8098، 91اوجو

هرای فرردی از    (. تعریرف جرامع فررار سررمایه شرامل خرروج سررمایه       9127، 9۱)لیسارد و ویلیامسون

شود  زیرا این کشرورها در پروسره توسرعه،     مدت و بلندمدت م  توسعه در کوتاه کشورهای درحال

 91برگر ا داز داخل  است. کیندل ها مکمل پس ها این وا  خالص هستند و در  ظر آنهای  گیر دهوا 

گو ه محررک   کند که بدون هیچ ای تعریف م  ( فرار سرمایه را به طور کل  به عنوان سرمایه9127)

 رود. خاص  از دست م 

 

                                                           
1. Non-Availability Theory 

2. Monopolistic Advantage 

3. Information Dissemination Theory 

4. The Transaction Cost Theory 

5. Theory of Firm Growth 

6. Internalization Theory 

7. Behavioral Theory of the Firm  

8. The Product Life-Cycle Theory 

9. Contract Theory 

10. Theory of the Scale Economy  

11. Contingency Theory 

12. The Product Life-Cycle Theory 

13. Săvoiua & Ţaicu 

14. Kolapo   &  Ojo 

15. Lessard & Williamson  

16. Kindleberger 
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 پیشینه تحقیق. 4

حقیق پرداخته اسرت. در ایرن   این بخش در دو قسمت میالعات خارج  و داخل  به بررس  پیشینه ت

 راستا ابتدا میالعات خارج  و سپس میالعات داخل  آورده شده است.

 مطالعات خارجی .4-1

خرارج  پرداخرت. وی   گرذاری مسرتقیم    بر سرمایه وکار کسب( به بررس  سهولت 9113) 9لوکاس

گیری سرهولت   های یک کشور را به عنوان شاخص  برای ا دازه متهیر مجازی تهییرات زیاد شرکت

کنرد   مر   پرداخت. وی اذعران  وکار کسبدر  ظر گرفت و به بررس  آثار آن بر محیط  وکار کسب

اخص ( با بررس  ش8007) 8بسیار مشکل است. باس و هافکر وکار کسبسنجش متهیرهای سهولت 

 ها دست یافتند. به یک رابیه معنادار بین آن 3 فوذ  هادی و کیفیت دیوا سا ری

( با بررس  در کشورهای منتخب آفریقای  ما ند  یجریه 800۱) ۱بویری ( و دی8090) 1آجیلور

 تیجه گرفتند که عامل اصل  فرار سرمایه عبارت است از: تقلب در دادوستد و ثبت  ادرست اسرناد  

بره بررسر     (8090) 1کند. عل  و پیو سرک    هایت از بروز رشد اقتصادی جلوگیری م است که در

هرا  شران داد کره     گذاری مستقیم خارج  پرداخرت.  ترای  آن   بر جذب سرمایه وکار کسبسهولت 

مریکرا منفعرت ایجراد کنرد.     آمیلیرون د ر   11توا د تقریباً  م  وکار کسببندی سهولت  ارتقای رتبه

منجر به یک پل ارتبراط  میران فعالیرت دولرت و      وکار کسببندی سهولت  بود رتبهبه نیبر اعالوه 

 شود. گذاری مستقیم خارج  م  جذب سرمایه

                                                           
1. Lucas 

2. Busse and Hefeker 

3. Institutional Strength and Quality of the Bureaucracy 

4. Ajilore 

5. De Boyrie 

6. Piwonski 
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ی  و آسریای   تیجره گرفتنرد کره     قایآفر( با بررس  کشورهای منتخب 8099) 9موریس و عزیز

ری مسرتقیم  گرذا  وکار بر جذب سرمایه  ماگرهای ثبت اموال و تجارت فرامرزی در سهولت کسب

 ا د. خارج  مؤثر بوده

ی ثبت رهاگ مادریافتند که  وکار کسب( با بررس   ماگرهای سهولت 8099) 8بلو یجن و پیگر

 گذاری مستقیم خارج  اثرگذار د. وکار و زمان اجرای قرارداد بر سرمایه اموال، شروع کسب

( د یل فرار سرمایه از زیر صحرای آفریقا را بررس  کرد.  تای  این میالعه 8099) 3والترز

 گذاری داخل  ارائه کرده است. شواهدی دال بر ارتباط بین فرار سرمایه و سرمایه

 FDIو جریان خالص  وکار کسبهای سهولت  ( رابیه بین شاخص8091) 1شهادان و همکاران

ان، بنگالدش، هند، ایران، پاکستان و سریال کا مرورد بررسر  قررار    کشور آسیای  افها ست 1را برای 

منجرر   وکرار  کسرب اصل  این است که آیا تهییرات در شاخص سهولت  سؤالداد د. در این میالعه 

اثرر تصرادف  بررای شناسرای       سرنج   میالعره روش خواهد شد یا خیر. در این  FDIجذب جریان  به

مورد استفاده قرار گرفتره اسرت.    FDIی جذب جریان خالص داری مناطق برا روابط تجرب  و معن 

ثبت مالکیت، اخرذ اعتبرار و تجرارت فرامررزی      جز بهها   تای  این میالعه  شان داد که همه شاخص

پرداخرت مالیرات و پرداخرت     جرز  بره . همچنین همه عوامل دار د FDIعکس با جذب جریان  رابیه

 ی مستقیم خارج  اثرگذار هستند.گذار دیون به احتمال زیاد بر جریان سرمایه

گرذاری مسرتقیم    بر سرمایه وکار کسب( به بررس  اثر سهولت 809۱کورکوران و گیال درس )

هرا در هنگرا  فعالیرت در     های  کره شررکت   خارج  پرداختند. در این میالعه برای دستیاب  به هزینه

ارائره شرده توسرط با رک جهرا         وکار کسببندی سهولت  از رتبه ،یک کشور با آن مواجه هستند

رتبره سرهولت    ،ا رد از: اول  آمد که عبرارت  به دستاستفاده شد.  تای  جالب توجه  از این میالعه 

                                                           
1. Morris & Aziz 

2. Blonigen and Piger 

3. Ali & Walters 

4. Shahadan et al 
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هرای   گذاری مستقیم خارج  تجرب  تخمین زده شده بر روی داده وقت  از مدل سرمایه وکار کسب

تحرت   وکرار  کسبداری سهولت  معن  ،دو   دار است شود، شدیداً معن  استفاده م  8001تا  8001

این رابیره بررای کشرورهای  برا درآمرد متوسرط        ،سو   عنصر سهولت تجارت فرامرزی است ریتمث

برقررار   OECDیرا کشرورهای    ی آفریقرا  کشرورهای صحیح است اما برای کشورهای فقیری چون 

کره   FDIکشورهای  زدیک برر   وکار کسب هایتاً اینکه شواهدی دال بر اثرگذاری سهولت    یست

 شود، مشاهده  شد. وارد یک کشور م 

آن مرورد بررسر  قررار داد.     را در آسه FDIو جریان  وکار کسب( سهولت 8091وگیا زوگلو )

آن  در کشرورهای آسره   وکار کسبهای  ظارت   این مقاله ابتدا تحلیل  از الگوها و رو دهای سیستم

در این کشرورها   وکار کسبواعد و سهولت دهد که ق را در ط  زمان ا جا  داد   تای  آن  شان م 

اثرگذار بوده است. پس از اینکره قواعرد تجراری مررتبط و متهیرهرای کنتررل از مجموعره وسریع          

آن  گذاری مسرتقیم خرارج  در آسره    داخل  و خارج  سرمایه کننده نییتعسازی شد، عوامل  مرتب

برر   وکرار  کسرب یرت و اثرر سرهولت    طور تجرب  آزمون شد. البته توجه اصل  این میالعه برر اهم   به

 کننرده  نیری تعدهد که مقرررات کارآمرد تجراری از عوامرل      بوده است. شواهد  شان م  FDIجذب 

های   شان داده شد که کارآمدی تنظیم مقررات تجاری با دیگر ویژگ  عالوه بههستند.  FDIاصل  

   تای  این میالعره  طور کل  بهکشور که مرتبط با بازده ، پیچیدگ  و کیفیت هستند، ارتباط دارد. 

گذاری محیی  دوستا ه بررای کرارآفرین  و افرزایش ورود     اهمیت اصالحات قواعد تجاری بر پایه

FDI  کرد. دییتمبه کشورهای مورد بحث را 

را در کشورهای سوسیالیست  FDIو  وکار کسب( سهولت 8092جاوا وویک و جاوا وویک )

برر   وکرار  کسببه بررس  این موضوع پرداخت که آیا سهولت مورد بررس  قرار داد د. این میالعه 

کشور سوسیالیست  اثرگذار اسرت یرا خیرر. در ایرن راسرتا از       87گذاری مستقیم خارج  در  سرمایه

های اقتصادسنج  کالسیک و بیزی استفاده شد.  تای   شران داد کره  ااطمینرا   زیرادی در      تکنیک

. تنها هستندها یا  اچیز و یا ضعیف  چراکه بسیاری از شاخص .مورد اثرگذاری بیان شده وجود دارد

 دار شد سهولت تجارت فرامرزی بود. معن  وکار کسبعامل  که در سهولت 
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 مطالعات داخلی .4-2

شررده در  اصررالی  بررا اسررتفاده از روش حررداقل مربعررات معمررول ( 9317زارع شررحنه و همکرراران )

 هیفررار سررما   برر  نره یو هز یاقتصراد  ، اسر یار سعوامرل اثرگرذ    بره بررسر    منتخب  فتر  یکشورها

 شیو  ررخ ارز، اثرر مثبرت و افرزا      رشد  اخالص داخلر  شیافزا ها  شان داد که آن  ی تاپرداختند. 

 .ا د داشته هیبر فرار سرما  و درجه باز بودن اثر منف  مال یآزاد ، اسیثبات س

 ریترمث در بررسر    توسرعه  و درحال افتهی مقایسه کشورهای توسعه( به 9311ابزاری و همکاران )

روش آمراری  پرداختنرد.   وکار بر توسرعه برورس اوراق بهرادار    آمادگ  الکترو یک  و فضای کسب

اصل  و الگوسازی معاد ت ساختاری اسرت.  ترای     یها مورد استفاده تحلیل عامل  به روش مؤلفه

بر توسعه بورس اوراق بهادار  آمادگ  الکترو یک  افتهی که در کشورهای توسعه دادها  شان  آزمون

همچنین وکار بر توسعه بورس اوراق بهادار مثبت و معنادار است.  فضای کسب ریاما تمث   دارد ریتمث

هرر دو متهیرر آمرادگ  الکترو یکر  و فضرای        یرز  تیجره گرفتنرد کره     توسرعه  در کشورهای درحال

 .مثبت و معناداری دار د ریوکار بر توسعه بورس اوراق بهادار تمث کسب

وکار و رعایت حقروق مالکیرت    اثر بهبود فضای کسب( به بررس  931۱حکمت  و همکاران )

کره  هرا  شران داد     ترای  آن  پرداختنرد.  فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط بره برا   

ت( اخذ مجوز، شرروع بره کرار و اخرذ تسرهیال      یها وکار )شامل شاخص فضای کسب یها شاخص

شراخص حقروق مالکیرت     ست. عالوه بر این،را بر رشد اقتصادی دارا دار  مثبت و معن یرگذاریتمث

حکمرا ر  خروب )شرامل کیفیرت قروا ین و ثبرات سیاسر (، سررمایه ثابرت و           یها فکری، شاخص

برر تولیرد سررا ه کشرورهای برا درآمرد        یدار  مثبت و معنر  ریمستقیم خارج   یز تمث یگذار هیسرما

 ا د. با تر داشتهمتوسط و 

بره   PLS-Panel یا رویکررد پا رل مؤلفره   ( برا اسرتفاده از   931۱میرشجاعیان حسین  و رسول  )

بر پرداختند. مستقیم و غیرمستقیم  یها اتیوکار بر جذب مال های فضای کسب شاخص ریتمثبررس  

سرال(،  )در  ها اتیشاخص تعدد پرداخت مال ۱شاخص تحت بررس ،  30از میان  PLSاساس روش 

هزینه مبادله دارای  )درصدی از ارزش ملک(،  رخ کل  مالیات و عروارض )درصردی از سرود( و    
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مسرتقیم و غیرمسرتقیم دار رد. برر ایرن       یهرا  اتیر هزینه واردات )د ر( با ترین سهم را بر جذب مال

رت مؤلفه  ظرا  پرداخرت مالیرات، قروا ین اجررای قراردادهرا و تجرا        3که ها بیان کرد د  آناساس، 

 کشور دار د. یها استان یها اتیرا بر جذب مال ریبا ترین تمث یمرز برون

 کیر  و امامراتو ی -و ترودا  ائویهشر  تیر علّ یهرا  با استفاده از آزمرون  (931۱جالل  و همکاران )

 پرداختنرد.   خرارج  میمسرتق  یگذار هیعوامل مؤثر بر سرما  بررس به میا تقال مال ونیرگرس یالگو

و  رررخ ارز علررت   داخلرر اخررالص  دیررتول ، اسرریس سررکیر یرهررایمتهکرره  دهررد   شرران مرر  ی تررا

و ترور  برر    یتجرار  یشاخص براز برودن فضرا    یهستند، اما معنادار  خارجمستقیم  یگذار هیسرما

 د رد مردل،  شران دا    رخیر یاثر غ دییضمن تم نیهمچن   را رد کرد د.خارج میمستق یگذار هیسرما

حردود   یا آسرتا ه با مقردار    میساختار دو رژ کیدر قالب   خارج میمستق یگذار هیکه تابع سرما

بررر   اثررر منفرر یدارا میرردر هررر دو رژ  اسرریس سررکیاسررت. ر  د ر قابررل بررسرر ونیررلیم 8000

کاهش  تیحساس زانیبا  م میبه رژ نییپا میاست  اما با ورود از رژ  خارج میمستق یگذار هیسرما

 برعکس است.   اخالص داخل دیرابیه در مورد تول نی. اابدی  م

9 یهرا  زن نیتخم کمکبا  منتخب منیقه منا یدر کشورها( 9311اسدزاده و همکاران )
IRLS 

GMMو 
 دادهرا  شران    آن  ی ترا پرداختند. کل  یگذار هیو سرما هیفرار سرما میانرابیه به بررس   8

 هیفررار سررما  رد د که اگر همچنین بیان ک است.  منف ،هیو فرار سرما یگذار هیسرما نیبارتباط که 

( شیدرصرد کراهش )افرزا    07/0 زانیر کرل بره م   یگرذار  هیسرما ابد،ی)کاهش(  شیدرصد افزا کی

 .ابدی  م

 گرذاری مسرتقیم خرارج     سررمایه ثر بر جرذب  ؤعوامل م ( به بررس 9319) پور انیو ک یریمش

 ها، رساختیز ه،یسرمادرجه باز بودن،  رخ بازگشت که  شان داد   ی تا پرداختند.کشور  801 یبرا

دار برر جرذب     اثرر مثبرت و معنر    یدارا  دوره قبرل همگر   یگرذار  هیو حجرم سررما    ا سا  هیسرما

                                                           
1. Iteratively Reweighted Least Squares 

2. Generalized Method of Moments 
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را فساد و  رخ ترور    ،دولت نهیهز یرهایمتهدار  اثر معن هستند  اما  گذاری مستقیم خارج  سرمایه

 رد کرد د.

آثرار آن برر رشرد اقتصرادی      همچنینعوامل مؤثر بر فرار سرمایه و  ( به بررس 9327رشیدی )

را تمییرد کررد. افشراری و    فررار سررمایه برر رشرد اقتصرادی      هرا اثرر منفر       تای  آن پرداخت. کشور

گرذاری مسرتقیم خرارج  و فررار      ( در کشورهای منیقره منرا، ارتبراط برین سررمایه     9322) همکاران

ها  شان داد که یک رابیه تعادل  بلندمردت برین ایرن دو اسرت.      سرمایه را بررس  کرد د.  تای  آن

 و فرار سرمایه را تمیید کرد د. FDIعالوه بر این ارتباط مثبت و معنادار 

در  گرذاری مسرتقیم خرارج     سرمایه یها کننده نییتع  به بررس (932۱ی )و محمود یآباد شاه

بره صرورت    هرا  رسراخت یو ز  ا سا  هیموجود، سرما  عیمنابع طب که  شان داد  یپرداختند.  تا رانیا

حقروق   ریر مته ،نیر عرالوه برر ا    مؤثر رد  گذاری مستقیم خارج  سرمایه بر جذب دار  و معن میمستق

گرذاری   سرمایهبر جذب  دار  و معن معکوسبه صورت  زی   سالما قالب ا  موهوم ریو مته  اسیس

و عامل  سربت    معن  مثبت و ب ریعامل باز بودن اقتصاد تمثهمچنین ا د،  داشته ریتمث مستقیم خارج 

گرذاری مسرتقیم    سررمایه برر جرذب     معنر   و بر   منفر  ریتمث   اخالص داخل دیمخارج دولت به تول

 .ا د داشته خارج 

، «فرررار سرررمایه»هررای  کرره مشررخص اسررت میالعررات داخلرر  معرردودی در حرروزه  طررور همرران

 کردا  بره   صورت پذیرفته اسرت امرا هریچ   « وکار سهولت کسب»و « گذاری مستقیم خارج  سرمایه»

وکرار برر    کسرب  طیمحر  « قرا و   یقدرت  هادها»و  «  ظارت یهافرآیند نهیو هز  دگیچیپ»  بررس

 ا د.  پرداخته هیسرما انیجر

 تحقیق و تصریح مدل روش. 5

لرذا معیرار    ،دهد که توافق کل  بر تعریف دقیق فرار سرمایه وجرود  ردارد   بررس  میالعات  شان م 

بسریار   9(CFگیری فرار سررمایه )  شود. ا دازه گیری فرار سرمایه در میالعات مشاهده م  برای ا دازه

                                                           
1. Capital Flight 
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(، 9113، 9کالسنز و  وده)ما ده  های باق  های مختلف  چون روش مشکل است  به همین دلیل روش

(، واحد اطالعات اقتصادی، پاستور 8003، 3(، پول داغ )اسکنیدر9113و همکاران،  کالسنز) 8دول 

(، فرار سرمایه خصوصر ، ا تقرا ت، تعردیالت  ررخ ارز و معرامالت ثبرت  شرده،        9110، 1)پاستور

ب و با رک جهرا   )اسررکنیدر،   ار(، 9117، 1(، کررادینگتون )پینررو 9127، ۱کرامب  )کرامب  و لرویچ   

ی  تجارت، ایب  )آجای  و  ما  ادرست(، گزارش توسعه جها  ، 8003(، مورگان )اسکنیدر، 8003

هرای   ( و روش برده  911۱، 7(، گوریا و فرادل و زدیلرو )ایگرسرتد ا  و همکراران    9111ایب ،  اس 

ه را برا اسرتفاده از روش   ( پیشنهاد شده است که این میالعه فررار سررمای  9118، 2تعدیل شده )بویس

 :شود  م محاسبه ریز صورت به که گیرد با ک جها   ا دازه م  -ارب

 w
CF H B A F   

 

 Bتهییرر در برده  خرارج ،     Hبا رک جهرا  ،    -فرار سرمایه بره روش ارب  wCFکه در آن 

 تهییر در ذخایر است. Fمازاد حساب جاری و  Aگذاری مستقیم خارج ،  خالص سرمایه

بر متهیرهرای فررار سررمایه و جرذب      وکار کسبدر این چارچوب برای بررس  اثر  ماگرهای 

 شود: ی مستقیم خارج  رابیه زیر تصریح م گذار هیسرما

1 2 3 4

5 6 7 8 9

CF  = C *  + C *  + C *  + C *

             C C C C C

D_W_C E_C G_C P_T

*P_M_I+ *R_P+ *R_I+ *S_B+ *T_A_B

it it it it it 
 

1 2 3 4

5 6 7 8 9

FDI  = C *  + C *  + C *  + C *

             C C C C C

D_W_C E_C G_C P_T

*P_M_I+ *R_P+ *R_I+ *S_B+ *T_A_B

it it it it it  

                                                           
1. Claessens & Naude 

2. Dooley 

3. Schneider 

4. Pastor 

5. Cumby & Levich 

6. Pinheiro 

7. Eggersted et al 

8. Boyce 
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، 9اخرذ مجوزهرا  : D_W_Cگذاری مستقیم خارج ،  : سرمایهFDI: فرار سرمایه، CFکه در آن 

E_C : 8ها آور بودن قرارداد الزا ،G_C :3اخذ اعتبار ،P_T :1هرا  اتیپرداخت مال ،P_M_I :  حمایرت

شررروع : S_B، 7ونیررو پرداخررت د  ورشکسررتگ: R_I، 1ثبررت مالکیررت R_P، ۱گررذاران از سرررمایه

هرای مررتبط برا فررار سررمایه از با رک        اسرت. کلیره داده   1تجارت فرامرزی: T_A_B، 2وکار کسب

 ترا  8007 هرای  مررتبط برا سرال   وکرار   سهولت کسب  گزارشاز  وکار  یز های کسب داده و 90جها  

 آوری شده است. جمع 8092

 پژوهشهای  . یافته6

هرای   دهرد در مردل   (  شران مر   8جدول ). استو هاسمن لیمر پا ل مستلز  آزمون  یها مدل نیتخم

بر وجود مدل با   مبن ، فرضیه صفر آزمون لیمر خارج میمستق یگذار هیجذب سرماار سرمایه و فر

هاسرمن   دهد که فرضیه صفر آزمرون   یز  شان م آزمون هاسمن شود.  تای     رد م قیتلف یها داده

امرا در   ،شرود    رد مر  خرارج  میمستق یگذار هیجذب سرمادر مدل   اثرات تصادفمبن  بر الگوی 

 توان رد کرد.   را  م اثرات تصادفهاسمن مبن  بر الگوی  مدل فرار سرمایه فرضیه صفر آزمون

 ی انتخاب الگوی مناسبها آزموننتایج  .5جدول 

 گذاری مستقیم خارجی مدل جذب سرمایه مدل فرار سرمایه 

 P-Value آزمون آماره مقدار آزمون  آماره P-Value آزمون  آماره مقدار آزمون  آماره آزمون نوع

 F 00/13 00/0 F 82/5 00/0 لیمر

 هاسمن
 02/12 08/0 

 81/52 00/0 

 های پژوهش ممخذ: یافته

                                                           
1. Dealing with Construction Permits 

2. Enforcing Contracts 

3. Getting Credit 

4. Paying Taxes 

5. Protecting Minority Investor 

6. Registering Property 
7. Resolving Insolvency 

8. Starting a Business 

9. Trading Across Border 

10. http://www.theglobaleconomy.com/index_api.php 
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گذاری مسرتقیم خرارج  بره     های فرار سرمایه و جذب سرمایه ( مدل8با توجه به  تای  جدول )

الگوهای تخمین  در جردول  کند.  تای   ترتیب از الگوهای اثرات ثابت و اثرات تصادف  پیروی م 

 ( ارائه شده است.3)

 مدلنتایج حاصل از تخمین  .3جدول 

گذاری  مدل جذب سرمایه

 مستقیم خارجی
 مدل فرار سرمایه

 بعد متغیر

p-value ضریب p-value ضریب 

 اخذ مجوزها 52/0 00/0 -20/0 00/0

یپ
یچ

دگ
 ی

و هز
ی

نه
 

فرآیند
ها

 ی
نظارت

 ی

 ها اتیپرداخت مال -00/1 10/0 -32/0 00/0

 ثبت مالکیت -00/0 22/0 20/0 00/0

 وکار شروع کسب -58/3 10/0 30/0 20/0

 تجارت فرامرزی 03/5 00/0 22/0 00/0

20/0 88/0 05/0 03/0 
و  یورشکستگ

 ونیپرداخت د

ت نهادها
قدر

 ی
قانون

 ی

25/0 10/0 00/0 03/3- 
حمایت از 

 گذاران سرمایه

30/0 31/0 03/0 0/2 
آور بودن  الزام

 ها قرارداد

 اخذ اعتبار 13/1 50/0 50/0 01/0

25/0R
5
= 

20/0R
5
= 

0/1D-W= 

00/12 F-statistic= 

23/0R
5
= 

20/0R
5
= 

8/1D-W= 

33/0 F-statistic= 

  

 های پژوهش ممخذ: یافته

 وکار کسب  از  ظارت یهافرآیند نهیو هز  دگیچیپدهد که در بعد  (  شان م 3 تای  جدول )

برر   داری ها، ثبت مالکیرت و تجرارت فرامررزی اثرر معنر        ماگرهای اخذ مجوزها، پرداخت مالیات

اخذ مجوزها و تجارت دار  ماگرهای  اما تنها اثر معن  ،گذاری مستقیم خارج  دار د جذب سرمایه

 وکرار  کسرب   از محریط  قرا و   یقردرت  هادهرا  شرو د. در بعرد    فرامرزی بر فرار سرمایه تمییرد مر   

هرا اثرر    آور بودن قررارداد  گذاران، الزا   ماگرهای ورشکستگ  و پرداخت دیون، حمایت از سرمایه
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گرذاری مسرتقیم    ها برر جرذب سررمایه    دار آن اثر معن  که   در حالداری بر فرار سرمایه دار د  معن 

ذب داری برر جر   شود.  ماگر اخذ اعتبار در بعرد قردرت  هادهرای قرا و   اثرر معنر        خارج  رد م 

شود. بررس   دار آن بر فرار سرمایه رد م  اثر معن  که   در حالگذاری مستقیم خارج  دارد  سرمایه

 نره یو هز  دگیر چیپدر بعرد   وکرار  کسرب  مراگر شرروع    دار  اثرر معنر  دهد که  (  شان م 3جدول )

. شرود  گذاری مستقیم خرارج  رد مر      هم بر فرار سرمایه و هم بر جذب سرمایه ظارت یهافرآیند

  هم بر فرار سررمایه   ظارت یهافرآیند نهیو هز  دگیچیپدار اخذ مجوزها در بعد  همچنین اثر معن 

( بره طرور کلر   شران     3شود.  تای  جدول ) گذاری مستقیم خارج  تمیید م  و هم بر جذب سرمایه

ر دگذاران خارج  پر اهمیرت اسرت    های  ظارت  برای سرمایهفرآینددهد که پیچیدگ  و هزینه  م 

گذاران داخل  قدرت  هادهای قا و   از اهمیت بیشتری برخوردار اسرت. در   برای سرمایه که   حال

گذاری مستقیم خارج   بر فرار سرمایه و جذب سرمایه وکار کسبادامه به تحلیل  ماگرهای محیط 

 شود. پرداخته م 

گذاری مستقیم خرارج  و فررار سررمایه     دار آن بر هر دو متهیر وابسته سرمایه اثر معن  اخذ مجوزها:

تما  مراحل مورد  یاز بررای احرداث یرک واحرد کارگراه      شود. مؤلفه اخذ مجوزها شامل  تمیید م 

کند. این مراحل شرامل ارائره تمرا  اسرناد مررتبط برا آن پرروژه خرا  )شرامل           استا دارد را ثبت م 

 مجوزهرا،  ،هرا  مفاصاحسراب  تمرا   کسرب  مقامرات،  به( پروژه محیی  های شه ق و احداث های طری

  یراز  مرورد  هرای  ا جا  تمرا  بازرسر    و  یاز مورد های ابالغیه تما  تکمیل ها، گواهینامه و دستورات

 ای وثیقره  امروال  ثبت و شهری خدمات دریافت برای  یاز مورد مراحل تمام  شاخص این در. است

کمترر  )شود. در این چارچوب هرچره رتبره اخرذ مجوزهرا بهبرود یابرد        م  محاسبه  یز شده منتقل یا

 شود. شود(، باعث کاهش فرار سرمایه و جذب سرمایه مستقیم خارج  م 

  خرارج  میمستق یگذار هیاما بر سرما شود  م رد هیفرار سرمابر آن  دار  اثر معن: ها اتیپرداخت مال

 هرای  شررکت  کره  اسرت  عوارض  و ها مالیاتدهنده   شان« ها پرداخت مالیات» ماگر  .شود  م تمیید

 هرای  و سهم حرق بیمره    مالیات فشارهای و اقدامات یا کنند پرداختسال  کی طول در باید متوسط

بره دولرت و    یاجبرار  یها عوارض و پرداخت ها، اتی ماگر، ا واع مال نیدر ااست.  اجتماع  تممین
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بر ارزش افزوده  اتیمال نیمؤثر است و همچن هافهار شد یکه بر درآمدها  شستگباز  یها صندوق

مرورد محاسربه قررار     کنرد،   مر  لیر را بر شرکت تحم  اما مراحل شود  ها منعکس  م که در حساب

پرداخرت   یبرا ازیتعداد مراحل، مدت زمان مورد    ابیشاخص، ارز نیا نی. هدف از تدوردیگ  م

در ایرن چرارچوب از آ جرا کره عمردتًا اقتصراد کشرورهای اوپرک حرول           اسرت.  نهیهز  و  رخ کل

عرروارض و  هررا، اتیررمالهررای  فترر  از  لررذا درآمرردهای دولررت ،شررود درآمرردهای  فترر  اسررتوار مرر 

گرذاری مسرتقیم خرارج      رود و این موضوع باعث جلب سرمایه ی به حاشیه م اجبار یها پرداخت

ی کمتری )در اجبار یها عوارض و پرداخت ها، اتیمالزیرا معمو ً از   شود در کشورهای  فت  م 

دار شردن  مراگر    شرود کره ایرن موضروع باعرث معنر        منرد مر    مقایسه با کشورهای غیر فت ( بهرره 

 شود. گذاری مستقیم خارج  م  بر جذب سرمایه« ها پرداخت مالیات»

 دییتم  خارج میمستق یذارگ هیاما بر سرما ،شود  رد م هیآن بر فرار سرما دار  اثر معن: ثبت مالكیت

 کیر آن از  تیر ساختمان و ا تقرال حرق مالک   ن،یزم کی دیکامل خر فرآیند ماگر  نای در .شود  م

ا تقال  یبرا هیرو ایکه به واسیه قا ون  یا در هرمرحله فرآیند نی. در اشود  ثبت م گریفرد به فرد د

زمران   ، تعداد مراحل قا و  اریمع سه ماگر بر اساس  نی. اشود  است، ثبت م یضرور تیحق مالک

 مراگر میرزان سرهولت ثبرت حقروق       نی. اشود  م دهیسنج ها ی ثبت دارا یبرا طمتوس نهی ز  و هز

در ایرن   .کنرد  مر   تعیرین  را مالکیرت  ثبرت  برر  مترترب  هرای  مالکیت، شامل تعرداد مراحرل و هزینره   

گرذاران خرارج     بررای سررمایه   ژهیر و بره   بخش خصوص یریگ شکل انیبن تیثبت مالکچارچوب 

گرذاران   هرکشور بره صرنایع و سررمایه     گذار خارج  با آگاه  از اینکه معمو ً دولت سرمایه است.

ای به ثبت مالکیت دارد. درواقع  دهد، برای حفافت از منافع خود  گاه ویژه داخل  بهای بیشتری م 

و   نیاز آن، امکران کرارآفر    قرا و   تیو حما تیبدون ثبت مالکدا د که  گذار خارج  م  سرمایه

 .وجود  دارد فعالیتاستمرار 

گرذاری مسرتقیم خرارج  و فررار      دار آن بر هر دو متهیرر وابسرته سررمایه    اثر معن : وکار شروع کسب

 فعالیرت  آغراز  بررای  بایرد  کرارآفرین  که است مراحل  تعداد شامل شود. این شاخص سرمایه رد م 

و  سبت هزینه و حرداقل سررمایه مرورد     فرآیندا جا   برای  ز  زمان متوسط شاخص این. کند ط 
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دهرد    تای   شان م  .دهد  یاز برای آغاز فعالیت به سرا ه درآمد  اخالص مل  را مورد توجه قرار م 

گذار مستقیم خارج  یا کاهش فرار سرمایه مؤثر  یست. بره   که بهبود این شاخص در جذب سرمایه

از اهمیرت   وکرار  کسرب گرذار داخلر  و خرارج  سرایر عوامرل       سرمایه رسد در  گاه هر دو  ظر م 

 بیشتری برخوردار است.

و فررار    خرارج  میمسرتق  یگرذار  هیوابسرته سررما   ریر آن بر هر دو مته دار  اثر معن: تجارت فرامرزی

 سبت به گردآوری کلیه مراحل الزام  برای صادرات و واردات این شاخص  .شود  م دییتم هیسرما

است. کلیه مراحل اداری واردات و  کردهو قل دریای  اقدا   محموله استا دارد کا ، از طریق حمل

صادرات کا  )از توافق پیما کاران گرفته تا حمل کا ( و  یز زمان و هزینه ا جا  امور، توسط ایرن  

 مفاصاحسراب د. عالوه بر آن کلیه اسناد و مردارک  ز  بررای صردور    شو شاخص ثبت و ضبط م 

شرود. کلیره مراحرل الزامر  صرادرات و واردات       کا ی مبادله شده بین مرزها  یز ثبت و ضربط مر   

گذاران داخلر  و خرارج  از اهمیرت     برای سرمایه زمان و هزینه ا جا  امور ،محموله استا دارد کا 

دار شدن شاخص تجارت فرامرزی برر متهیرهرای    ن موضوع علت معن ای برخوردار است و ای ویژه

 شده است.« گذاری مستقیم خارج  سرمایه»و « فرار سرمایه»وابسته 

 یگرذار  هیامرا برر سررما    ،شود  م دییتم هیآن بر فرار سرما دار  اثر معن: ونیو پرداخت د یورشكستگ

 .شود  رد م  خارج میمستق

 بره  مربروط  اداری تنگناهای و موجود ورشکستگ  قا ون ضعف میزان مبین  ظر مورد شاخص

ورشکستگ  که شرکت داخلر  برا آن    فرآیندزمان، هزینه و پیامدهای و  ورشکستگ  است فرآیند

ا رد از: زمران     مراگر عبرارت   نیر ا یریر گ در ا دازه لیدخ اریمع چهار. کند بررس  م  را مواجه است

و  ایر بنگراه( و  ررخ اح   هیاز سررما  ی)به عنروان درصرد   نهیهز ،یبنگاه اقتصاد کی  لیمربوط به تعی

کره پرس از اعرال      پرردازد   مر   شررکت داخلر   کی  شاخص به بررس نیا .یبنگاه اقتصاد دیتجد

 دیر شررکت با   لر یمعوقه و در هایرت تعی  یها  بده هیو تسو  قا و  فرآیند  ط یبرا ، ورشکستگ

های داخلر ، بردیه  اسرت     ررس  آن برای شرکت  بنابراین با توجه به برا پرداخت کند ی ها نهیهز
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های کشورهای اوپک برا بهبرود    که این شاخص بر فرار سرمایه داخل  اثرگذار باشد. درواقع دولت

 توا ند منجر به کاهش فرار سرمایه شو د. م  ونیو پرداخت د  ورشکستگرتبه شاخص 

 یگرذار  هیامرا برر سررما    ،شرود   مر  دییر تم هیفرار سررما بر آن  دار  اثر معن :گذاران حمایت از سرمایه

عرا  و    سرهام  یهرا  داران خررد در شررکت   شاخص حقروق سرها    نی. اشود  رد م  خارج میمستق

شراخص برر    نیر . تمرکرز ا کنرد   مر   حقروق را بررسر   نیر از ا یر  و اجرا  قرا و   یها تیحما زانیم

برا   رانیمنرافع مرد   ها است که در آن  معامالت گریشرکت با شرکت و به عبارت د رانیمعامالت مد

 نیدر برابرر چنر   توا نرد   ترا چره حرد مر     تیر داران اقل سرها   نکره یمنافع شرکت در تعارض اسرت و ا 

مربوط به تضاد منافع،  نیقوا  زانیم اریمع سه هیشاخص بر پا نی. اکننداز حقوق خود دفاع   معامالت

داری  معنر   شده است. دهیخرد سنج گذاران هیاز سرما تیداران و قدرت حما سها  تیحاکم زانیم

هرای کشرورهای    گذاران بر فرار سرمایه بدین معن  است که اگر دولرت  شاخص حمایت از سرمایه

و   قرا و   یهرا  تیر حما زانیر عرا  و م   سرهام  یها داران خرد در شرکت حقوق سها عضو اوپک، 

 خود شو د. توا ند باعث کاهش فرار سرمایه از کشورهای را بهبود دهند، م  حقوق نیاز ا ی اجرا

گرذاری   امرا برر سررمایه    ،شرود  دار آن بر فررار سررمایه تمییرد مر      اثر معن  :ها آور بودن قرارداد الزام

 در قراردادها کارای  میزان دهنده  شان «ها آور بودن قرارداد الزا »شود. مؤلفه  مستقیم خارج  رد م 

 ردگیرری  قابرل  قررارداد  بره  التزا  کارای   ماگر این در است. افراد میان حقوق  دعاوی بروز هنگا 

 یوفصرل اختالفرات تجرار    کشور در حرل  کی ی قضا ستمیس یکارآمد   ماگر به بررس نای. است

 ،یدعرو  کیر به   دگیرس یبرا ازیمورد   مراحلو تعداد  نهیمنظور زمان، هز نیا یو برا پردازد  م

در این چارچوب یک  . دهد  قرار م  صادره را مورد بررس یرأ یدر مورد آن و اجرا یصدور رأ

« هرا  آور برودن قررارداد   الرزا  »است  مؤلفره   مؤثراز مواردی که در فرار سرمایه از کشورهای اوپک 

رسد که اقتصاد مبتن  بر  فت بر سیستم قضای  کشورهای  فت  اثر گذاشرته و   زیرا به  ظر م   است

وضروع باعرث فررار سررمایه از     دهرد کره ایرن م    ها را بر قراردادهای داخل  کراهش مر    پایبندی آن

المللر    گذاران خارج  برر مبنرای قراردادهرای برین     اما از آ جا که سرمایه ،شود ها م  کشورهای آن
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ی داخرل  هرا  آور برودن قررارداد   الرزا  کننرد، لرذا اثرر     گذاری در کشورهای  فت  م  اقدا  به سرمایه

 شود. گذاری مستقیم خارج  رد م  کشوری بر سرمایه

 تمییرد   خرارج  میمسرتق  یگرذار  هیاما برر سررما   ،شود  م رد هیآن فرار سرما دار  اثر معن :اخذ اعتبار

  قرا و    و حقروق  یو مبادله اطالعات اعتبرار  یگذار ثبت، به اشتراک تی ماگر وضع نیا .شود  م

 ، قردرت حقروق قرا و     یارهرا یمع قیر و از طر کند  م یریگ دهندگان را ا دازه و وا  ر دگانیگ وا 

در  .شود  م دهیسنج  خصوص یها و پوشش دفترخا ه  پوشش دفاتر دولت ،یعمق اطالعات اعتبار

گذاران  این چارچوب با توجه به آ که معمو ً کشورهای  فت  دارای اقتصاد دولت  هستند و سرمایه

رسرد کره اطالعرات اعتبراری و      های هرکشور طرف قررارداد هسرتند، بره  ظرر مر       خارج  با دولت

در « اخرذ اعتبرار  »شود و لذا  ماگر    محرز م خارج گذاران هیسرماهای میزبان برای  دولت حقوق 

   معنادار است.خارج میمستق یگذار هیسرماجذب 

و جرذب   (CP) هیوکرار برر فررار سررما     کسرب  طیمحر  یهرا  رشراخص یز سره یمقا ( به3جدول )

دهرد کره تنهرا تجرارت      م  ( پرداخته است.  تای  جدول  شانFDI)  خارج میمستق یگذار هیسرما

اسرت.   مرؤثر گذاری مستقیم خارج   بر هر دو متهیر فرار سرمایه و جذب سرمایه است که فرامرزی

هرای   وکار  یز بر هیچ یک اثرگذار  یست. سرایر زیرشراخص   زیرشاخص شروع کسب نیبر اعالوه 

یم خرارج  مرؤثر   گذاری مسرتق  تنها بر یک  از متهیر فرار سرمایه و جذب سرمایه وکار کسبمحیط 

 است.

 ( ارائه شده است.1 تای  با  به طور خالصه در جدول )

 گذاری مستقیم خارجی بر فرار سرمایه و جذب سرمایه وکار کسبهای محیط  مقایسه زیرشاخص .0جدول 

  ینظارت یهافرآیند نهیو هز یدگیچیپ یقانون یقدرت نهادها

آوری  الزام

 ها قرارداد

اخذ 

 اعتبار

حمایت از 

 گذاران سرمایه

ورشکستگی 

و پرداخت 

 دیون

تجارت 

 فرامرزی

شروع 

 وکار کسب

ثبت 

 مالکیت

پرداخت 

 ها اتیمال

اخذ 

  مجوزها

         FDI 

         CP 

 های پژوهش ممخذ: یافته

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            22 / 28

http://qjfep.ir/article-1-1021-fa.html


 83   ...بر فرار سرمایه یقانون یقدرت نهادهابررسی 

 
 

 گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی نتیجه. 7

با اقتصاد جها    اتصال بین اقتصاد داخل  کشورها جریان سرمایه یک  از عناصر مهم و اثرگذار در

گروه  جذب سررمایه را تجربره    و  است که تعدادی از کشورها خروج سرمایه در حالاست. این 

وکار در کشرورهای مختلرف اشراره     توان به تفاوت محیط کسب کنند. از د یل این موضوع م  م 

وکار اکثر  یافته معتقد د که محیط کسب ی توسعهها و کارآفرینان در کشورها کرد. بسیاری از بنگاه

 طور چشمگیری از آ چه که باید اقتصادشان باشد، فاصله دار د. توسعه به اقتصادهای درحال

توسعه، خواهان جرذب سررمایه مسرتقیم خرارج  و کراهش       ایران  یز به عنوان کشوری درحال

اقتصادی و سیاس  دیگرر ما نرد  وسران    ها و برخ  مسائل  فرار سرمایه است  اما موا ع  چون تحریم

  قیمت  فت و وابستگ  شدید به منابع  فت ، موجب  اامن شردن فضرای اقتصرادی کشرور شرده، بره      

سراز عرد  تمایرل بره      توا رد زمینره   ، مر  وکار کسبکه رتبه  امیلوب ایران در زمینه سهولت   طوری

که این موضوع  یاز به بررس  و گذاری خارج  و همچنین فرار سرمایه در کشور شده باشد  سرمایه

ریزی صحیح دارد. با توجه به اهمیت موضوع و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور میالعه حاضر  بر امه

گذاری مستقیم خارج  و فرار  را بر جذب سرمایه وکار کسبهای سهولت  بر آن شد تا اثر شاخص

 سرمایه مورد بررس  قرار دهد.

های  ظرارت   فرآینرد به طور کلر  پیچیردگ  و هزینره     تای  حاصل از این میالعه  شان داد که 

گرذاران داخلر  قردرت     بررای سررمایه   کره    در حرال گذاران خارج  پراهمیرت اسرت    برای سرمایه

ها، ثبت مالکیت و   هادهای قا و   از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال پرداخت مالیات

گذاری مستقیم خارج   اخذ مجوزهرا و تجرارت فرامررزی برر هرر دو عامرل         تبار بر سرمایهاخذ اع

آور بودن قراردادها بر فرار سررمایه   گذاران و الزا  ورشکستگ  و پرداخت دیون، حمایت از سرمایه

آمده  به دستکدا  از عوامل اثرگذار  یست.  تیجه  بر هیچ وکار کسباثرگذار د و در هایت شروع 

به گذاری مستقیم خارج  در راستای  تای   میالعه مبن  بر اثرگذاری تجارت فرامرزی بر سرمایهاز 

( 809۱( و کورکروران و گیال ردرس )  8092آمده از میالعات جاوا وویک و جاوا وویرک )  دست

کلیره مراحرل الزامر  صرادرات و واردات محمولره      توا د بره دلیرل ایرن باشرد کره       است که این م 
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ای  گذاران داخل  و خرارج  از اهمیرت ویرژه    برای سرمایه زمان و هزینه ا جا  امور ،ا استا دارد ک

گرذاری   سررمایه »دار شدن شاخص تجرارت فرامررزی برر     برخوردار است و این موضوع علت معن 

 است.« مستقیم خارج 

 برر اسراس  در این راستا و با توجره بره اهمیرت معیارهرای اخرذ مجوزهرا و تجرارت فرامررزی )        

بره ایرن دو معیرار توجره بیشرتری       شود کره  گذاران پیشنهاد م  گذاری بر هر دو عامل( به سیاستاثر

تا از این طریق بتروان   کنندهای  ز  بهبود رتبه ایران در این معیارها را هموار  ریزی و با بر امه کرده

برره  فررار سرررمایه را کرراهش و جررذب سررمایه مسررتقیم خررارج  را افررزایش داد. همچنرین بررا توجرره   

گرذاری مسرتقیم    هرا، ثبرت مالکیرت و اخرذ اعتبرار برر سررمایه        اثرگذاری معیارهای پرداخت مالیات

شررود کرره رو ررد ثبررت مالکیررت و اخررذ اعتبررار را برررای   گررذاران پیشررنهاد مرر  خررارج  برره سیاسررت

تا از این طریق جذب سرمایه مستقیم خارج  افزایش یابرد. در   کنندگذاران خارج  تسهیل  سرمایه

شود کره   گذاران پیشنهاد م  ثر معیار ورشکستگ  و پرداخت دیون بر فرار سرمایه به سیاستمورد ا

های اعال  ورشکستگ  و کوتاه کردن مراحل اداری آن فررار سررمایه از کشرور را     با کاهش هزینه

 زانیر عرا  و م   سرهام  یهرا  خررد در شررکت   داران سرها  حقروق  کاهش دهنرد. همچنرین برا بهبرود     

گذاران داخل  حمایرت بیشرتری بره     توا ند از سرمایه م  حقوق نیاز ا ی و اجرا   قا و یها تیحما

 عمل آورده و از این طریق باعث کاهش فرار سرمایه از کشور شو د.
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