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چکیده
چنانچه امنیت سرمایهگذاری در کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمینشده و بستر
قانونی الزم فراهم شود ،سرمایهگذاران بینالمللی میل و رغبت بیشتر برای حضور در اینگونه بازارها خواهند
داشت .امنیت اقتصادی را می توان نوعی خدمات یا کاالی عمومی دانست که تولید آن از عهده فعالیتهای
بخش خصوصی در بازار برنمیآید  .این شکست بازار ،زمینه را برای فعالیت بخش عمومی جهت تولید مثبت
مهیا می سازد .برقراری امنیت اقتصادی و انجام وظایف محوله به دولت که طبق آن فعالیتهای اقتصادی
دولت امیدوارانه به حداقل خواهد رسید ،نیازمند منبع درآمدی برای دولت است.
عدم توجه به رابطه دوسویه بین امنیت اقتصادی ،آزادی اقتصادی و تأثیرپذیری تشکیل سرمایه در اقتصاد
کشورهای درحالتوسعه بهعنوان یکی از مهمترین مسائل مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی محسوب
میشود .تبیین روابط بین مقولههای مذکور هدف اصلی پژوهش حاضر است .یافتههای تحقیق حاکی از آن
است که برای دو گروه از کشورهای نوظهور و درحالتوسعه ،عالوه بر متغیرهای اصلی کمی رشد اقتصادی و
نرخ بهره ،متغیرهای کیفی امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی نقش معناداری بر روی تشکیل سرمایه در
اقتصاد بازی میکند .بهعالوه ،در دو گروه از کشورهای موردمطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تأثیرگذاری
متغیرهای مذکور درروند تشکیل سرمایه در اقتصاد است.
در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی ،عالوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و
نرخ بهره ،تأثیر معنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد .این در حالی است که در
کشورهای درحالتوسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهمتر از آزادی اقتصادی است .بدین معنی
که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگتر و مهمتری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.
کلیدواژهها :سرمایهگذاری ،امنیت اقتصادی ،آزادی اقتصادی ،مدل دادههای تلفیقی
طبقهبندی H56 ،F50 ،E22 ،D24 :JEL
 .1دانشآموخته دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
(*نویسنده مسئول)
 .2دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران

Email: rasuli1354@yahoo.com
Email: farzinv@ut.ac.ir

246
246

تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل ...

 .1مقدمه
در دنیای امروز هدف جوامع و دولتها رسیدن به رشد و توسعهه اایعدار اقتصعادی اسعت درایعنبعین
مطالهات کشورهای مختلف جهان در رابطه با راهکارهای دستیابی به توسهه اایدار نشان میدهد که
در اسِ تفاوتهای عمده در بین کشورها از لحاظ اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ویژگیهعای مشعتر
چشمگیری میان تمام کشورهای توسههیافته در راه ایشرفت آنها وجود داشته است که یکی از مهعم
ترین ویژگیهای مشتر برقراری ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی جهت انجام فهالیتهای اقتصعادی
در این جوامع بوده است (قاسمیان )1331 ،کلیه فهاالن اقتصادی قبل از هعر چیعن نیعاز بعه محیطعی
باثبات و امن برای اجرای برنامههای خود دارند از نظر تئوریکی محعی امعن اقتصعادی یعم عامعل
کلیدی در ارتقای سرمایهگذاری خصوصی و بهتبع آن رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسهه اسعت
(اورسید)1331 ،
در یم بیان ساده میتوان امنیت اقتصادی را مینان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یم جامهعه
از طریق تأمین کاالها و خدمات ،هم در بهد داخلی و هم در بهد بینالمللی ،دانست (اور سعید)1331 ،
تأمین امنیت اقتصادی نیازمند زمینهها و شرایطی است که بتواند عملکرد مطلوب کلیه نهادهای مرتب
با فرآیند تولید و سعرمایهگذاری را فراهم سازد در کنار امنیعت اقتصعادی ،آزادی اقتصعادی بعهعنعوان
مؤلفه مهعم دیگعری در جلع و جعذب سعرمایههعای داخلعی و خعارجی نقعش تهیعینکننعدهای دارد
( )Brunetti et al., 1997از سوی دیگر ،مهمترین ایششرط امنیت اقتصادی که فهاالن اقتصادی
انتظار دارند ،وجود قوانین جامع در کشور است بهنحویکه بتوانند بر اساس محاسبات بلندمدت نتیجعه
تولید ،صادرات و سرمایهگذاری خود را ایشبینی کنند (میرمحمد صادقی )1334 ،یکعی از مهعمتعرین
اصول این نوع از قوانین ثبات نسبی آنها است
چنانچه امنیت سرمایهگذاری در کشورهای درحالتوسهه و اقتصادهای در حالگذار تضعمینشعده و
بستر قانونی الزم فراهم شود ،سرمایهگذاران بینالمللعی میعل و رببعت بعیشتعری بعرای حضعور در
بازارهای این کشورها خواهند داشت این امر به کشورهای مینبان نین فرصت اسعتفاده از منیعتهعای
نسبی ،رشد اقتصادی ،اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کاالهای رقعابتی در
عرصه بینالمللی را میدهد؛ بنابراین ،تسریع در ورود سرمایهگذاریهای خارجی ،منافع متقابلی را برای
کشورهای مینبان و سرمایهگذاران بینالمللی به دنبال خواهد داشت
امنیت اقتعصادی را میتوان نوعی خعدمات یعا کعاالی عمعومی دانسعت کعه تععولید آن از عهعده
فهالیتهای بخش خصوصی در بازار برنمیآید این شکست بازار ،زمینه را برای فهالیت بخش عمعومی
جهت تولید مثبت مهیا میسازد امنیت اقتصادی و مقوالت مرتب با آن میتواند بر فضای کس وکعار
و درآمد ملی تأثیرگذار بوده و از این طریق درآمدهای دولت را نین تحت تأثیر قرار دهد برقراری امنیت
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اقتصادی و انجام وظایف محوله به دولت که طبق آن فهالیتهای اقتصادی دولت بعه حعداقل خواهعد
رسید ،نیازمند شناسایی منابع درآمدی برای دولت است
تأمین سرمایههای الزم برای رشد و توسهه اقتصادی یکی از ابنارهای موفق دولتها بعرای ایجعاد
امنیت اقتصادی در بُهد داخلی است که با عنایت به محدودیت سرمایههای داخلی ،بسیاری از کشورها،
امروزه به ابهاد سرمایهگذاری خارجی بهعنوان ارکان اصلی اقتصادی خود توجه میکنند زیعرا سعرمایه
گذاری خارجی صرفنظر از رشد اقتصادی موجباتی جهت ارتقاء و رشد تکنولعویی داخلعی ،آمعوزش و
بهینهسازی نیروی کار ،گسترش صادرات و دستیابی به بازارهای جدید را فراهم میکند
بر این مبنا مساله اساسی که مطرح میشود ،رابطه بین امنیت اقتصعادی ،آزادی اقتصعادی و تشعکیل
سرمایه در اقتصاد ملی است که اژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه مذکور ارداخته و شعواهدی از
دو گروه کشورهای توسههیافته و درحالتوسهه را در این زمینه ارائه داده است
 .2ادبیات نظری مطالعه
در لغت ،اصطالح آزادی بعهعنعوان نبود النام ،فشار یا محععدودیت در انتخععاب یععا عمععل تهریععف
م عیشععود اما آزادی اقتصادی در تهریفها رشبرگر ،1عبععارت اسععت از اینکه فرد در موقهیتی بع عرای
انتخعاب روشی است که با آن خودش را در کلیت جامهه ادبام کند).(Harshbarger, 2002
مکات گوناگون اقتصادی بعر اسعاس اصعول فکعری و مبعانی خعا خعود بعه تهریعف «آزادی
اقتصادی »4ارداختهاند «آزادی اقتصادی ،مشتمل است بر آزادی مشابل ،آزادی رقابت ،آزادی تجارت
داخلی و خارجی ،آزادی بانمها ،آزادی نرخ سود و بیره و بهعنوان برنامه قطهی و همیشعگی عبعارت
است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت بهضرورت خا آن به ثبوت نرسعیده اسعت ،بعهویعژه
استقامت در برابر سیاست بهاصطالح حمایت و سرارستیدولت » (شعارلییعد و شعالریسعت)1331 ،
«آزادی اقتصادی ،اصالحی است که ابل برای بیان آزادی دادوستد و سرمایهداری بعازار بعه کعارمی
رود» (مایکل تودارو )1335 ،آزادی عمل و آزادی عبور ،دو شهار سیاست اقتصادی و تجارت داخلعی و
خارجی فینیوکراتها بود مفهوم شهار آزادی عمل ،این است کعه افعراد در کعار و انتخعاب مشعابل و
حرف ،آزاد باشند و مقررات و نظامات مناحم اصناف و دولت ،حذف شعود و شعهار آزادی عبعور ،شعهار
آزادی تجارت داخلی و خارجی و شهار حعذف سعدهای گمرکعی و لغعو قعوانین معناحم بازرگعانی بعود
(تفضلی ،فریدون )1331 ،مقصود از آزادیهای اقتصادی ،داشتن حق اشتغال ،انتخاب نوع شعغل (هعر
چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته است عرضه کند) ،محل ،معدت و زمعان اشعتغال،
1. Harshbarger
2. Economic Freedom

248
248

تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل ...

حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی ،حق افنودن بر دارایی از راهاندازی دادوسعتد بازرگعانیو حعق
مصرفو بهره برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و ارادة مالعم و بعاالخره حعق ارث بعردن و ارث
گذاردن داراییها (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)1331 ،
در سطح کالن از دیدگاه اقتصاد سیاسی کالسیم مقصود از آزادی اقتصادی ،آزاد بودن در مقابل
دولت و دخالتهای آن است بهطوریکه در عبارتی ساده ،منظور از «آزادی» در ادبیات اقتصادی ،نفی
هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است درحالیکه آزادی حقوقی ،آزاد بودن نسبت به افراد دیگر
است به این مهنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمیتواند مانع دیگری شود و آزادی او را
محدود کند اس آزادی اقتصادی ،چون یم امر حقیقی و تکوینی مثل آزادی فلسفی(اختیار انسان در
مقابل جبر او) نیست ،نوعی از آزادی حقوقی و اعتباری تلقی میشود ولی دو ویژگی دارد :اول ،قلمرو
آن امور و فهالیتهای اقتصادی است و دوم ،آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد
بنیاد هریتیﺞ 1آزادی اقتصادی را مهیاری میداند که بر طبق آن افراد آزادند به تولید ،توزیعع و
مصرف کاالها و خدمات بﭙردازند بعه عقیعده طراحعان شعاخص آزادی اقتصعادی بنیعاد هعریتیﺞ از
آنجاییکه آزادی بهعنوان «نبود النام ،فشار یا محدودیت در انتخابعمل» است و اقتصاد معرتب با
تولید ،توزیع و مصرف کاالهعا و خعدمات معیباشعد ،ازاینرو میتوان آزادی اقتصعادی را بهصورت
«نبود تحمیل یعا محعدودیت بعر تولیعد ،توزیعع و مصعرف کاالهعا و خعدمات» تهبیر کرد
()Johnson, 2000
امنیت اقتصادی نسبتاً تهریف سربسته و مبهمی دارد و شامل تناقضات ذاتی زیادی است و تعاکنون
تهریف چندان مشخص و گویایی از امنیت اقتصادی ارائه نشده است همچنین ،ارائه تهریف کموبعیش
دقیقی از این مقوله نین امکاناذیر نیست چنین فرض میشود که امنیت ایوسته با تهدید و یعا آسعی
اذیری همراه است ،بنابراین ،تشخیص موضوع و حوزه دقیق مقوله اقتصادی مشکل خواهد بود بدین
ترتی  ،نمیتوان تشخیص داد که آیا رقابت نوعی تهدید اسعت و بایعد واکنشعی بعرای مقابلعه بعا آن
صورت گیرد ،یا اینکه نقش مثبت و تهیینکنندهای در اقتصاد دارد
در واقع امنیت اقتصادی را می توان نوعی خدمات یا کاالی عمومی دانست کعه تولیعد آن از عهعده
فهالیتهای بخش خصوصی در بازار برنمیآید این شکست بازار ،زمینه را برای فهالیت بخش عمعومی
جهت تولید مثبت مهیا میسازد
با اینحال ،همیشه دولتها موفق به انجام وظایف خود درزمینهی استقرار امنیت نمیشود گاهی
مواقع دولتها به دلیل عدم کارایی قواعد حاکم بر نظام کشور و نامحدود بودن اختیارات آنها ،خود
دچار رفتارهایی میشوند که نهتنها کمکی به امنیت نمینماید ،بلکه مخل آن نین میشوند
1. Heritage Foundation
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توجه به امنیت اقتصادی اس از جنگ سرد بهطور روزافنونی افنایشیافته است و یکی از ابهاد مهم
امنیت ملی قلمداد میشود ،بهگونهای که صاح نظران و سیاستگذاران به دنبال راههای جدیدی
جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی امنیت ملی برآمدهاند درواقع،
امنیت اقتصادی از سال  1325در دستور کار سیاسی کشورها قرارگرفته است و در برب یکی از اهداف
حکومتها و دولت ها قلمداد شده است در یم تهریف ساده ،امنیت اقتصادی عبارت است از مینان
حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یم جامهه از طریق تأمین کاالها و خدمات ،خواه در بهد داخلی و یا
بینالمللی اینکه امنیت اقتصادی ارزشی مطابق با کاربرد وسیع دارد صرفاً یم توهم است ،چراکه
امنیت اقتصادی ایدهایی نسبی است که درعینحال در خود مسمایی نهفته دارد ،زیرا تأمین امنیت
مطلق یهنی عدم کارکرد شیوة دادوستد یا بازار آزاد رقابتی (بوزان)1333 ،
امنیت اقتصادی ،اصوالً ایجاد و تثبیت یم بستر ،جهت انجام فهالیتهای اقتصادی است که بدون
وجود آن عمالً فهالیتهای اقتصادی شکل سالم خود را ازدستداده و تخصیص بهینعه منعابع صعورت
نمیاذیرد بهعبارتدیگر ،سرمایهگذاری اقتصادی مستلنم تأمین امنیت اقتصادی در کلیه شئون مرتب
با آن است بر این اساس تکلیف دولت تسهیل و تسریع فهالیتهای اقتصادی است؛ یهنی ،رفع موانعع
موجود از سر راه فهالیتهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی یهنی ثبات و تسهیل و تسریع که منجر
به مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد شد
آنچه مسلم است امنیت اقتصادی با دیگر ابهاد امنیت مانند امنیت انتظامی ،امنیت قضایی و امنیت
اجتماعی ارتباط علت و مهلولی متقابل دارد و الزمه حصول امنیت اقتصادی توجه جدی به دیگر ابهاد
امنیت است ازآنجاکه بازار ،فضای مناسبی برای انهکاس ابهاد اقتصادی رواب اجتماعی است ،امنیت
اجتماعی رابطه بسیار نندیکی با امنیت اقتصادی برقرار میکند این نکته در اقتصاد جدید از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،زیرا نهتنها منابع اقتصادی در سطح بسیار گستردهای قابلیت خریدوفروش در
بازار را دارند ،بلکه ماهیت رواب بازار ایچیدگی خاصی یافته است
آنچه باز قطهی به نظر میرسد ارتباط تنگاتنگ مفهوم امنیت اقتصادی با مفاهیم آزادی ،برابری در
برابر قانون ،برابری فرصتها ،رفاه و رشد اقتصادی ،عدالت در مبادله و عدالت در توزیع است در
حکومتهای خودکامه مهموالً ادعا میشود که امنیت در نقطه مقابل آزادی قرار دارد و با صرفنظر
کردن از آزادی مالزمه دارد ،ولی در جوامع آزاد ،امنیت و آزادی توأماً مورد درخواست هستند و تضادی
بین آزادی و امنیت وجود ندارد
مفهوم آزادی مهموالً به آزادیهای سیاسی ،آزادیهای اقتصادی و آزادیهای فرهنگی و فکری
قابلتقسیم است آنچه به نام آزادیهای اقتصادی مطرح میشود شامل موارد متهددی مانند آزادی
کار ،آزادی بنگاهها ،آزادی بازرگانی ،آزادی قراردادها ،آزادی بازارها ،آزادی رقابت ،آزادی ورود به هر
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رشته صنهتی ،آزادی شغل و آزادی مصرف است و گفته میشود که سل این آزادیها ،سل کننده
امنیت اقتصادی نین هست ،گرچه برای هر یم از این آزادیها حدودی وجود دارد (تمدن و درخشان،
)1334
 .3سوابق تحقیق
داکععون و بیگلیععنر ( )4115در بررسععی خععود دربععاره رابطععه امنیععت اقتصععادی و حقععو مالکیععت بععا
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که سرمایهگذاری خارجی در آمریکا در
فاصله سالهای  1322تا  4114از جان مهاهدات نظامی کشورها با آمریکا ،توسهه اقتصادی ،فرصعت
های تجاری ،ریسم سل مالکیت و اثر سالهعای بهد از جنگ سععرد بیشتریععن تععأثیر را اذیرفتعه
است ایعن مطعالهه با اسعتفاده از مععدل دادههعای تلفیقعی بعرای  142کشعور صعورت گرفتعه اسعت
()Biglaiser and Dekouen, 2005
اویرسان ( )1333بامطالهه امنیت اقتصادی ،سرمایهگذاری خصوصی و رشد اقتصادی در کشورهای
درحالتوسهه ،به این نتیجه رسیده است که سرمایهگذاری خصوصی عمدتاً تحت تعأثیر ریسعم سعل
مالکیت ،درجه آزادی مدنی و درجه استقالل و بوروکراسی قرارگرفته است همچنعین ایعن مطالهعه بعا
استفاده از دادههای ترکیبی سالهای  1335–1332برای  53کشور درحعالتوسعهه و بعا تقسعیم ایعن
کشورها به مناطق مختلف (آسیا ،آفریقا ،خاورمیانه و ارواا) استدالل میکنعد کعه در آسعیا حعوزههعای
کلیدی که به اصالحات نهادی نیاز دارند عبارتاند از :کاهش فسعاد و افعنایش آزادیهعای معدنی در
خاورمیانه نین اولویت اساسی برای اصالحات نهادی عبعارت از افعنایش آزادیهعای معدنی بعهمنظعور
افنایش جل اعتمادبخش خصوصی ()Poirson, 1998
کیفر و نا ( )1335با استفاده از دادههای مقطهی برای کشورهای درحالتوسهه نشان میدهند که
هم رشد و هم سرمایهگذاری تحت تأثیر کیفیت نهادی قرار میگیرنعد کعه در اینجعا کیفیعت نهعادی
متوسطی از شاخصهای زیر است :فساد ،حاکمیت قانون ،کیفیت بوروکراسی ،ریسم انکار قراردادها و
ریسم سل مالکیت توس دولت آنها همچنین نشان میدهند که نعه آزادیهعای معدنی و حقعو
سیاسی و نه ناآرامیهای مدنی ،در سطح مهینی از کیفیت نهادی ،بر روی سرمایهگذاری اثر مهنعاداری
ندارند ()Keefer and Knock, 1995
برانت ( )1333در مطالهه خود با استفاده از دادههای مقطهی برای کشورهای منتخ در سطح دنیعا
نشان میدهد که ایشبینیاذیری وضع قعوانین ،ادرا ذهنعی از بعیثبعاتی سیاسعی ،امنیعت افعراد و
داراییها ،ایشبینی اذیری محاکمات قضایی و فساد همگی هم بر روی رشد و هم بر روی سعرمایه-
گذاری تأثیر مهنادار دارد ()Brunette, 1997
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فابریشوز ( )1333تحقیق درباره تأثیر امنیت اقتصادی بر سرمایهگذاری ،اهمیت نهادها را در تبیین نرخ
های سرمایهگذاری مورد تأکید قرار میدهد وی با ارائه شاخص عمومی برای امنیعت اقتصعادی و بعا
استفاده از  14متغیر نهادی (مانند ثبات سیاسی ،آزادیهعای معدنی ،حاکمیعت قعانون ،درجعه فسعاد و
کیفیت بوروکراسی) برای  131کشور به این نتیجه میرسعد کعه کیفیعت نهادهعا تعأثیر بسعیار زیعاد و
مه ععناداری بععر روی س ععرمایهگععذاری ثابععت خصوص ععی در میععان کشوره ععای بررس عیش ععده دارد
()Fabricius, 1998
در اژوهشهای داخل کشور نین موضوع سرمایه گعذاری و امنیعت از زوایعای مختلعف موردبررسعی
قرارگرفته است در این بخش مرتب ترین مطالهات در رابطه با موضوع اژوهش حاضعر کعه در داخعل
کشور انجامشده است ،موردبررسی اجمالی قرارگرفته است
اورسید ( )1334در مقاله خود به این نکته اشاره دارد که امنیت اقتصادی در شرای کنعونی جهعان
یکی از مهمترین ابهاد امنیت ملی هر کشوری محسوب میشود از طرف دیگر اهمیت سرمایهگعذاری
خارجی که یکی از عوامل مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی تلقی میشود با توجه به وضهیت فهلی ایران
قابلانکار نیست بر اساس تحلیعل وی ،بعاوجود سعابقه طعوالنی وجعود مقعررات جلع و حععمایت از
سعرمایههای خارجی در ایران ،در عمل تشکیالت و سازمانهای موجود در جل و جذب سرمایههعای
خارجی موفق نبودهاند که این مساله خود ناشی از بیثباتی و عدم اطمینان ناشی از انقالب اسعالمی و
نین فقدان در صحیح نسبت به سرمایهگذاری خارجی است لذا اولویت اصلی در کشعور معا ،اصعالح
باور موجود نسبت سرمایه و اهمیت سرمایه خارجی است ایعن در حعالی اسعت کعه سعرمایه خعارجی
میبایست با دقت مورد نظارت قرار گیرد مقاله موردنظر با تکیهبر محورهای الزم جهت تهیعه قعانون
جامع و کامل در مورد جل سرمایههای خارجی ،هم قانون سعال  1332و هعم قعانون مصعوب سعال
 1331در مورد سرمایهگذاری خارجی را دارای نواقص فراوانی میدانعد بعه نظعر ایشعان ععدم وجعود
ضمانت اجرایی برای قوانین تصوی شده مهمترین مشکل قوانین کشور است اورسید اظهعار معیدارد
که اجرای دقیق قانون سال  1332و فراهم شدن زمینههای آن بهعنوان یکی از بنرگترین موفقیتها
مطرح است بههرحال ،بدون به وجود آمدن ضمانت اجرایی قوانین ،تصوی یم قانون جامع و کامعل
نین آثاری در بر نخواهد داشت (اورسید)1334 ،
سناوار ( )1334در اایاننامه خود به ریشهیابی علل عدم امنیت اقتصادی در ایران میاردازد در این
راستا ،وجود عوامل مختلفی نظیر وجود حکعومتهای استبعدادی در طعول تعاریا ایعران ،تهدیعدهای
بینالمللی علیه امنیت اقتصادی اس از ایروزی انقالب اسالمی ،وجود قوانین نعاقص و بیعر شعفاف و
فقدان ضمانتهای قانونی برای برقراری امنیت اقتصادی بهعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بعر امنیعت
اقتصادی به شمار میآیند وی بر اساس یم تحلیل تاریخی به این نتیجه رسیده اسعت کعه ایعران در
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جذب سرمایههای خارجی در سالهای اخیر موفق نبوده اسعت و وجعود نگعرش نامسعاعد نسعبت بعه
سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین مشکالت ساختاری در جذب سرمایهها است همچنین ،فقدان
سیستم نظارتی کارآمد و عدم کارآیی نظام تصمیمگیری نین به امنیت اقتصادی کشور آسعی رسعانده
است (سناوار)1334 ،
گیلدا عبدلی ( )1331در تحقیقی با عنوان امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر جذب منابع مالی (با تأکیعد
بر بخش صنهت) به بررسی نقش امنیت اقتصادی در بخش صنهت ایران میاردازد وی بعا اسعتفاده از
شاخصهای رتبهبندی مؤسسه اکونومیست ( )EIUدر دوره  4111–1335به این نتیجه میرسعد کعه
سرمایهگذاران داخلی و خارجی در مراحل مختلف سعرمایهگعذاری و تولیعد بعه شفععافیت اطالععات و
سیستمها ،ثبات اصول و قواعد و سهولت انجام امور اجرایی حساسیت داشته و بروز هرگونه اخعالل در
این موارد را نوعی عدم اطمینان تلقی مینمایند وی دو شو کاهش درآمد نفت در سالهعای 1333
و  ،1332کاهش اعتبارات بخش بیردولتی ،کاهش اعتبعار قراردادهعا ،تشعدید درگیعریهعای احعناب
سیاسی و بروز رقابتهای بیراقتصادی مبتنی بر رواب سیاسی را بهعنوان عوامل مهم حاکمیت شرای
نااطمینانی در بخش صنهت ایران در دوره موردنظر دانسته است بر اسعاس یافتعههعای ایعن تحقیعق
گسترش صادرات بیرنفتی بهمنظور رهایی از نااطمینانی ناشی از بازار بیثبات نفت مهمتعرین راهکعار
حاکمیت شرای ثبات اقتصادی در کشور محسوب میشود (عبدلی)1331 ،
محسن عبداللهی ( )1334در مطالههای تحت عنوان بررسی مؤلفههعای معؤثر بعر امنیعت سعرمایه
گذاری خارجی اشاره دارد که عوامل گوناگونی مانند عوامل اقتصادی ،سیاسی ،طبیهعی ،قعانونگعذاری
ملی و بیره بر سرمایه گذاری خارجی مؤثرند برآیند ایعن عوامعل در دو مؤلفعه بعرای سعرمایهگعذاری
قابلبررسی است که عبارتاند از :بازدهی سرمایهگذاری و امنیت یعا ریسعم سعرمایهگعذاری امنیعت
سرمایهگذاری وضهیتی است که درآنواحدها اقتصادی بتوانند بدون نگرانی از خطرهعا و ریسعمهعای
گوناگون برنامهرینی نموده و به فهالیتهای اقتصادی خود بﭙردازند وی در مطالهه خود با داشتن یعم
نگرش جامع نسبت به مؤلفههای سرمایهگذاری ،عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خعارجی
در ایران را برشمرده است (عبدالهی)1334 ،
حامد خدایی و رسول وظیفه در مطالههای تحت عنوان «نقش امنیت در سرمایهگعذاری در صعنهت
گردشگری» به این موضوع اشاره دارند که توسهه گردشگری یکی از روشهای متنوع سازی اقتصاد و
رهایی از اقتصاد تم اایهای است ،بنابراین ،سرمایهگذاری در صنهت گردشگری و توسهه آن میتوانعد
عامل رهایی کشور ایران از اقتصاد تممحصولی شود توسهه گردشگری نیعاز بعه سعرمایهگعذاری در
زیرساختهای کشور دارد و سرمایهگذاری در زیرساختها نیازمند امنیعت در کشعور اسعت همچنعین،
امنیت نقش مهمی را در جذب گردشگر ارائه مینماید به همین جهت در اژوهش خود ابتدا به بررسی
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ابهاد اقتصادی گردشگر ارداخته و سعﭙس نقعش امنیعت در سعرمایهگعذاری در صعنهت گردشعگری و
همچنین اثر تروریسم و ناامنی بر سرمایهگذاری در بخش گردشگری موردبحث و بررسی قرار دادهاند
موسی آقا الری و نادر حسیناور در مطالههای تحت عنوان «عوامل مولد و تقویتکننده امنیت و نقش
آن در توسهه سرمایهگذاری» به بررسی عوامل تقویتکننده امنیت و نقش آن در توسهه سرمایهگذاری
ارداختهاند مطالهه آنها حاکی از آن است که تأمین امنیت در محی های مستهد سرمایهگذاری
بهعنوان یم ضرورت بسیار مهم و کلیدی است
خالصه عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در مطالهات قبلی در جدول شماره ( )1آورده شده است
جدول  :1متغیرهای مهم تأثیرگذار روی تشکیل سرمایه
ردیف

نام متغیر

نوع رابطه

1
4
3
2
5
2
3
3
3
11
11
14
13
12
15
12

امنیت اقتصادی
آزادی اقتصادی
نرخ بهره حقیقی
نرخ رشد تولید حقیقی سرانه
نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخل
نرخ تورم داخلی
سطح درآمد سرانه
نسبت بدهی خارجی به صادرات
تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی
در جه باز بودن اقتصاد
نسبت هنینه استفاده سرمایه به نرخ دستمند نسبی
منابع قابلدستیابی
موجودی سرمایه بخش خصوصی
موجودی سرمایه بخش دولتی
اسانداز ناخالص ملی
سرمایهگذاری ثابت دولت

مثبت*
مثبت*
منفی
مثبت
مثبت
منفی
مهنیدار نبوده
منفی
مثبت
مثبت
منفی
مثبت
منفی
مثبت
مثبت
مثبت

* فرضیه اژوهش حاضر
منبع :تهیهشده بر مبنای مطالهات گذشته

 .4نتایج تجربی
برای به دست آوردن رابطه بین تشکیل سرمایه با آزادی و امنیت اقتصعادی بعا اسعتفاده از روش داده
های تابلویی ،مدل اژوهش حاضر را با توجه به متغیرهای تأثیرگذار تشعکیل دادهایعم در ایعن بخعش
بررسی تجربی رابطه سرمایهگذاری با دو مقوله آزادی اقتصادی و امنیت اقتصادی بر اایه الگوی گرین
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و ویالنیوا )1331( 1که توس هرزر و گریم ( )4114بس دادهشده ،استوارشده اسعت الگعوی گعرین و
ویالنیوا با تهدیالتی مبنای مدلهای درین و رائولعت ،)4113( 4هعرزر ،)4113( 3کعراودر و دیجانعگ2
( )4111و هرزر و گریم ( )4114بوده است
بدین منظور ،در این اژوهش نین مدل مذکور با تهدیالتی در خصو وارد نمودن مقولههای آزادی
اقتصععادی و امنیععت اقتصععادی بععهعنععوان متغیرهععای کیفععی و نهععادی تأثیرگععذار جهععت برآوردهععای
اقتصادسنجی مورداستفاده قرارگرفته است مدل عمومی بهصورت زیر در نظر گرفتهشده است:
()1

) I t  F ( RI t , GGDPt , EFt , ES t , Z t

که در آن :I ،سرمایهگذاری (تشکیل سرمایه) :RI ،نرخ بهره حقیقی :GGDP ،نعرخ رشعد اقتصعادی،
 :EFشاخص آزادی اقتصادی :ES ،شاخص امنیت اقتصادی و  :Zسایر عوامعل معؤثر کعه بعهصعورت
متغیرهای کنترلی در مدل قرار میگیرد
مدل مذکور ابتدا برای تمام کشورهای منتخ بهصورت ادبامشده (اعم از نوظهور و درحالتوسهه)
برآورد شده است و سﭙس نتایﺞ برای کشورهای نوظهور و کشورهای درحالتوسهه بهصعورت جداگانعه
نین برآورد گردیده است تا آثار متغیرهای امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در دو گعروه از کشعورهای
موردمطالهه روی تشکیل سرمایه در این کشورها آشکار گردد
در مجموع  12کشور در مطالهه حاضر موردبررسی قرارگرفتهاند که به دو گروه کشورهای نوظهعور
در اقتصاد جهانی و کشورهای درحالتوسهه تفکیمشدهاند کشورهای نوظهور موردمطالهه در اژوهش
حاضر عبارت هستند از کشورهای ( BRICsبرزیل ،روسیه ،هند و چین) 5بعهععالوه کشعورهای کعره
جنوبی و آریانتین که به عنوان اقتصادهای نوظهور در اقتصاد جهعانی شعناخته معیشعوند کشعورهای
درحالتوسهه موردمطالهه عمدتاً از بین کشورهای مورد هدف سند چشمانداز انتخابشدهاند که سعاختار
اقتصادی مشابهی با اقتصاد کشور داشتهاند این کشورها شامل  3کشعور ایعران ،آذربایجعان ،الجنایعر،
مصر ،ااکستان ،عربستان سهودی ،مالنی و ترکیه است
اطالعات مربوط به کشورهای موردمطالهه در یم دوره زمانی  13ساله (از سال  1335میالدی تعا
 4113میالدی) موردبررسی قرارگرفته و در تحلیلهای رگرسیونی اسعتفاده گردیعده اسعت اطالععات
مربوط به آزادی اقتصادی و امنیت اقتصادی از شعاخصهعا و دادههعای اقتصعادی مؤسسعه هعریتیﺞ2
1. Greene And Villanueva
2. Drine and Rault
3. Herzer
4. Crowder and de Jong
5 Brazil, Russia, India and China
6. Heritage Foundation
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استخراج گردیده است اطعالعات منتشعرشده توسع این مؤسسه به  3شعاخص اصلی تقسعیمبنعدی
میشود که عبارتاند از )1 :شاخص رعایت حقو مالکیت )4 ،شاخص عاری بودن از فساد اقتصعادی،
 )3شاخص دخالت دولت (مخارج و حجم دولت) )2 ،آزادی سیاست مالی )5 ،آزادی سیاسعت اعولی)2 ،
آزادی کس وکار )3 ،آزادی مبادله )3 ،آزادی سرمایهگذاری و  )3آزادی مالی ،که  3شاخص اول از
نمایانگر امنیت اقتصادی بوده و  2شاخص بهدی نمایانگر آزادی اقتصعادی در اقتصعاد کشعورها اسعت
سایر اطالعات اقتصادی شامل تشکیل سرمایه ،رشد اقتصادی و نرخبهره است متغیرهعای کنترلعی از
آمار شاخص توسههای جهانی )WDI( 1منتشره از سوی بانم جهعانی اسعتخراج شعده اسعت جعدول
شماره ( )4اطالعات کالن اقتصادی کشورهای مورد مطالهه را به نمایش گذاشته است

1. World Development Indicators
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جدول  :2اطالعات کالن اقتصادی کشورهای مورد مطالعه
کشور

مخارج دولت
( %از )GDP

جمهیت
(میلیون نفر)

(میلیارد دالر )PPP

رشد GDP
)(%

 5ساله)(%

الجنایر
ایران
آذربایجان
آریانتین
برزیل
ااکستان
ترکیه
چین
روسیه
عربستان
کره جنوبی
مالنی
مصر
هند

23/123
45/222
34/334
33/33
33/341
13/142
32/132
43/531
33
33/333
31/1
43/343
31/35
43/145

35/352
35/353
3/144
21/3
132/333
135/31
33/35
1323/141
124/211
43/123
23/112
43/331
33/352
1412/313

423/221
331/413
33/155
312/13
4432/423
233/53
1133/525
11433/323
4333/214
234/353
1552/123
223/433
513/332
2253/332

4/23
1/333
1/132
3/33
4/333
4/334
3/22
3/433
2/3
2/335
3/232
5/133
1/332
3/421

4/3
3/3
3/3
2/3
2/4
3/2
3/2
11/5
4/3
3/5
3/5
2/3
5/1
3/1

منبع :مؤسسه هریتیﺞ ( )4113و )WDI, (2013

GDP

رشد GDP

GDPسرانه
(دالر )PPP

)(%

)(%

3333/442
13153/244
11411/212
13512/123
11323/211
4332/322
12513/222
3334/112
12332/123
42433/211
31313/223
15523/334
2533/322
3233/543

11
15/3
1
3/4
2
5/2
11/3
2/5
2/2
11/3
3/2
3/1
14/4
3/3

2/5
41/3
3/323
3/335
2/232
13/221
2/234
5/213
3/223
2/332
2/142
3/4
11/123
3/243

نرخ بیکاری

نرخ تورم

FDI

(میلیون دالر)
4531
2151
1225
3423/1
22221/1
1343
15332
143335
54333
12211
2221/3
11322
-234/3
31552
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جدول شماره ( )3رتبه جهانی و امتیاز شعاخص تلفیقعی مؤسسعه هعرتیﺞ (شعاخص آزادی اقتصعادی و
امنیت اقتصادی) را در کشورهای مورد مطالهه به نمایش گذاشته است
جدول  :3رتبه جهانی شاخص تلفیقی کشورهای موردمطالعه و تغییر ساالنه آن
امتیاز شاخص تلفیقی

تغییر ساالنه

از  111در سال

شاخص نسبت به

2113

سال 2113
-1/2

کشور

منطقه

رتبه جهانی

الجنایر

آسیا /خاورمیانه

125

23/2

ایران

خاورمیانه

123

23/4

1/3

آذربایجان

آسیا /خاورمیانه

33

53/3

1/3

آریانتین

آمریکای جنوبی

121

22/3

-1/3

برزیل

آمریکای جنوبی

111

53/3

-1/4

ااکستان

آسیا /خاورمیانه

141

55/1

1/2

ترکیه

آسیا /خاورمیانه

23

24/3

1/2

چین

آسیا و اقیانوسیه

132

51/3

1/3

روسیه

ارواا

133

51/1

1/2

عربستان سهودی

خاورمیانه

34

21/2

-1/3

کره جنوبی

آسیا و اقیانوسیه

32

31/3

1/2

مالنی

آسیا و اقیانوسیه

52

22/1

-1/3

مصر

خاورمیانه

145

52/3

-3/1

هند

آسیا و اقیانوسیه

113

55/4

1/2

)Source:Heritage Foundation, (2013

همانگونه که اشاره گردید مدل تصریحشده برای کشورهای منتخ یمبار بهصورت ادبامشعده و
سﭙس بهصورت تفکیکی و بهطور جداگانه برای کشورهای نوظهور و درحالتوسهه برآورد میگردد بعا
توجه به اینکه دادههای مورداستفاده یا نرخ رشدها (مثل نرخ رشد  )GDPو یا نسبتها بوده اسعت و
بهعبارتی سطح متغیرها مورداستفاده قرار نگرفته و تغییرات یا نسبت آنها بعرای تحلیعل مورداسعتفاده
قرارگرفته و ازآنجاکه مانایی در سطح دادهها مطرح میشود ،لذا نوع دادههای مورداستفاده مانا است 1
نتایﺞ مدل برآوردی که در این قسمت ارائه میشود ،مدل اقتصادسنجی مناسع اسعت کعه بهعد از
اِعمال آزمونهای تشخیص جهت انتخاب بهترین مدل گنارششده است مدل اقتصادسنجی ارائهشده

 1البته شایانذکر است که مانایی دادهها مورد آزمون قرار گرفت و آزمون دیکی -فولر برای تمتم متغیرها حاکی از مانایی آنها بود
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به روش تهمیمیافته خطی 1برآورد گردیده است و بر مبنای آزمونهای تشخیص بهترین مدل انتخعاب
گردیده است
 .4-1نتایج برآورد مدل برای تمام کشورها بهصورت ادغامشده
همان گونه که اشاره شد مدل به روش تهمیمیافته خطی برآورد و بر مبنای آزمونهای تشخیص مدل،
مدل با اثرات تصادفی مناس تشخیص داده شد نتایﺞ برآورد شده مدل تصریحشده برای کشعورهای
منتخ بهصورت ادبامشده در جدول شماره ( )2آورده شده است
جدول  :4نتایج مدل برآوردی
متغیر وابسته :تشکیل سرمایه
کشورهای نوظهور

کل کشورهای منتخب (مدل ادغامشده)

کشورهای درحالتوسعه

)Method: Panel EGLS (Cross-section random effects
Date: 2013/04/26
Periods included: 17

متغیر
رشد اقتصادی
نرخ بهره واقهی
امنیت اقتصادی
آزادی اقتصادی
عرض از مبدأ
R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of
regression
F-statistic
S.D. dependent
var
Sum squared
resid

Cross-sections included: 14

Cross-sections included: 6

)Total panel (unbalanced
observations: 228

)Total panel (unbalanced
observations: 100

Cross-sections included: 8
Total panel
)(unbalanced
observations: 128
آماره t
ضریب

6.435097
0.518415
1.168798
0.033101
2.948693
0.138770
-0.622411
-0.041503
3.751754
16.40086
0.195028

3.182770
0.280062
-1.448519
-0.144077
4.156089
0.132760
3.675844
0.214278
6.619623
28.73742
0.202001

5.173968
0.587773
0.449261
0.015975
2.163167
0.153872
-0.334787
-0.034688
2.857012
16.87803
0.203484

0.180589

0.168401

0.177582

3.454226

2.216436

4.579295

13.50704

6.011948

7.855651

3.800931

2.453830

4.958590

2660.764

466.6960

2579.303

آماره t

ضریب

آماره t

ضریب

منبع :یافتههای تحقیق

آماره آزمون ( Fآماره آزمون مهناداری مدل تصریحی) برای سه مدل بعرآورد شعده کعه حکایعت از
مهنادار بودن کلی رگرسیون برآوردی میباشد بهعبارتدیگر ،فرضیه عدم مهنیدار بودن مدل و یا بعه
عبارتی برابر صفر بودن تمام ضرای بهصورت همنمان رد میگردد اعس رگرسعیون و وجعود آن بعه
1. EGLS
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وسیله آزمون  Fتأیید میشود آماره  tنین صحت برآورد اارامترهای مدل را تأیید میکند کعه اگعر بعه
صورت سرانگشتی دو و یا بیشتر باشد ضری مربوطه ازنظر آماری مهنیدار است آمعار ضعری R2
(ضری تهیین مدل) برای دادههای بیر تفکیکی کشورهای ایشرو و درحالتوسهه بهصعورت همنمعان
برابر  1/13درصد است آمار ضری ( R2ضری تهیین معدل) بعرای معدل بعرآورد شعده از دادههعای
مربوطه به کشورهای نوظهور برابر  1/414درصد است آمار ضری ( R2ضری تهیین معدل) بعرای
مدل برآورد شده از دادههای مربوطه به کشورهای درحالتوسهه برابر  1/413درصد است
با توجه به مدل برآورد شده در رابطه با اثرگذاری متغیرهعای توضعیحی روی تشعکیل سعرمایه بعه
صورت درصدی از  GDPکشورهای منتخ (ادبامشده) ،میتوان بیان داشت که رشعد اقتصعادی بعا
ضری  1/513و آماره  tبا مقدار  2/235و ازنظر آماری مهنادار است که مطابق و سازگار با تئوریهای
اقتصادی میباشد همچنین ،ضری نرخ بهره برابر  1/13و آماره  tبا مقدار  1/12اسعت کعه در معدل
حاضر ازنظر آماری مهنادار نمیباشد که شاید میتوان دلیل آن را در ادبام دو گروه مختلف از کشورها
تفسیر نمود متعغیرهای اصلی و موردمطالهه در اژوهش حاضر آزادی اقتعصادی و امنیعت اقععتصادی
میباشد که با توجه به مدل برآورد شده متغیر امنیت اقتصادی با ضعری  1/133و آمعاره  tبعا مقعدار
 4/323و ازنظر آماری مهنادار میباشد که سازگار با تئوریهای اقتصادی و تأییدکننده فرضیه تحقیعق
نین میباشد ولی متغیر آزادی اقتصادی با ضری  1/121و آماره  tبا مقدار  1/244ازنظر آماری مهنادار
نبوده و مخالف فرضیه تحقیق برای دادههای بیر تفکیمشده کشورهای منتخ است عرض از مبدأ
مدل نین با ضری  3/35ازنظر آماری مهنادار میباشد
 .4-2نتایج برآورد مدل برای تمام کشورهای نوظهور
با توجه به مدل برآورد شده در رابطه با اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی تشکیل سرمایه بهصعورت
درصدی از  GDPکشورهای نوظهور ،میتوان بیان داشت که رشد اقتصادی با ضری  1/43و آماره t
با مقدار  3/13و ازنظر آماری نین مهنادار است که مطابق و سازگار با تئوریهای اقتصعادی معیباشعد
همچنین ،ضری نرخ بهره واقهی برابر  -1/12است که مطابق با تئوریهای اقتصادی بوده و آمعاره t
مربوطه مقدار  -1/22میباشد متغیرهای اصلی و موردمطالهعه در اعژوهش حاضعر آزادی اقتصعادی و
ا منیت اقتصادی است که با توجه به مدل برآورد شده متغیر امنیت اقتصادی با ضری  1/134و آماره t
با مقدار  2/15مثبت و ازنظر آماری مهنادار بوده که سازگار با تئوریهای اقتصادی و تأییدکننده فرضیه
تحقیق نین است همچنین ،متغیر آزادی اقتصادی با ضری  1/412و با آماره  tبرابر مقدار  3/23اسعت
که این متغیر نین دارای ضری مورد انتظار و سازگار با تئعوریهعای اقتصعادی بعوده کعه تأییدکننعده
فرضیه تحقیق نین درزمینه تأثیر مثبت روی تشکیل سرمایه در کشورهای نوظهور است عرض از مبدأ
مدل نین با ضری  43/33ازنظر آماری مهنادار است
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 .4-3نتایج برآورد مدل برای تمام کشورهای درحالتوسعه
نتایﺞ برآورد مدل تصریحشده برای کشورهای درحالتوسهه شامل ایران ،آذربایجعان ،الجنایعر ،مصعر،
ااکستان ،عربستان سهودی ،مالنی و ترکیه ارائهشده است با توجه به مدل بعرآورد شعده در رابطعه بعا
اثرگععذاری متغیرهععای توضععیحی روی تشععکیل س عرمایه بععهصععورت درصععدی از  GDPکشععورهای
درحالتوسهه ،میتوان بیان داشت که رشد اقتصادی با ضری  1/53و آماره  tبه مقدار  5/13و ازنظعر
آماری نین مهنادار میباشد که مطابق و سازگار با تئوریهای اقتصادی میباشد همچنین ،ضری نعرخ
بهره برابر  1/11و آماره  tبا مقدار  1/22است که در مدل حاضر ازنظر آماری مهنادار نبوده و بعرخالف
ایشفرض اقتصادی میباشد این موضوع را شاید بتعوان ایعنگونعه تفسعیر نمعود کعه در کشعورهای
درحالتوسهه بیشتر متغیرهای نهادی روی سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه هستند تأثیرگذار تعا نعرخ
بهره
در کشورهای درحالتوسهه با توجه به مدل برآورد شده متغیر امنیت اقتصعادی بعا ضعری  1/15و
آماره  tبا مقدار  4/12و ازنظر آماری مهنادار بوده که سازگار بعا تئعوریهعای اقتصعادی و تأییدکننعده
فرضیه تحقیق نین هست همچنین ،متغیر آزادی اقتصادی با ضری  -1/13و با آمعاره  tبرابعر مقعدار
 -1/33میباشد که این دارای ضری مورد انتظار نبوده و ازنظر آمعاری نیعن ضعری مربوطعه مهنعادار
نیست این نتایﺞ حاکی از آن میتواند باشد که در کشورهای درحالتوسهه و ازجمله کشور معا امنیعت
اقتصادی متغیر کیفی اصلی و مهم تأثیرگذار روی تشکیل سرمایه است کعه توجعه سیاسعتگعذاری را
بیشتر میطلبد عرض از مبدأ مدل نین با ضری  12/33ازنظر آماری مهنادار میباشد

نتیجهگیری
با توجه به مدلهای برآورد شده برای دو گروه از کشورهای نوظهور و درحالتوسهه نتیجهگیری کلعی
موضوع بر این داللت دارد که در کنار متغیرهای اصلی رشد  GDPو نرخ بهره متغیرهای کیفی امنیت
اقتصادی و آزادی اقتصادی تأثیر مهناداری روی تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورها دارند
موضوع مذکور در حالی است که در دو گروه از کشورهای موردمطالهه مشاهدات حعاکی از تفعاوت
نوع تأثیرگذاری متغیرهای مذکور درروند تشکیل سرمایه در اقتصاد میباشد بعا توجعه بعه معدلهعای
رگرسیونی برآوردی مشاهده می شود کعه در کشعورهای نوظهعور در اقتصعاد جهعانی امنیعت و ثبعات
اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی ،عالوهبر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره ،تأثیر مهنادار و مثبتعی
روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد این در حالی است که در کشورهای درحالتوسهه اثر متغیعر
کیفی امنیت اقتصادی مهنادار و مهمتر از آزادی اقتصادی و حتی متغیر نرخ بهره میباشد بدین مهنعی
که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بنرگتر و مهمتری نسبت به متغیر آزادی اقتصعادی دارد و
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این موضوع با ایشفرضهای مطالهه هم سازگار است که آزادی اقتصادی در نبود یعا کمبعود امنیعت
اقتصادی نمیتواند بهتنهایی در تشکیل سرمایه در اقتصاد تأثیر به گذارد و این موضوع امعری اجتنعاب
نااذیر در جهت تحریم سرمایهگذاری در اقتصاد و تهییﺞ رشد اقتصادی جهت نیل به اهداف اقتصادی
دیگر است البته این امر منکر تأمین آزادی اقتصادی بهد از فعراهم نمعودن امنیعت اقتصعادی نیسعت
همانطور که قبالً مشاهده شد این موضوع که برای تهییﺞ سرمایهگذاری و رشعد اقتصعادی بعهماننعد
کشورهای نوظهور باید تأمین امینت اقتصادی و آزادی اقتصادی توأمان در مراحل بهعدی رشعد حتمعا
مدنظر قرارگرفته شود
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