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 چکیده
، لذا شود می شناخته تجارت و اقتصادی، اشتغال رشد در پیشران بخش یک عنوان صنایع فرهنگی به

صنعت . اهمیت دارد( توسعه ویژه برای کشورهای درحال به)  گذاری و هدایت منابع مالی به این حوزه سرمایه

های کالن  گذاری نیازمند سرمایهـ  کننده از خلق فیلم تا تماشایِ مصرفـ  زنجیرۀ طوالنی تولیددلیل  سینما به

ترین تولیدکنندگان فیلم در جهان است که بررسی تجربه آن از جهت  ترین و موفق فرانسه از بزرگ. است

پژوهش . شمند استهای تأمین مالی سینما در راستای حفظ سینمای ملی و دفاع از تنوع فرهنگی ارز شیوه

به بررسی  0261ـ  6799دوره  طی( سوفیکا) فرانسه تخصصی سینما درـ  حاضر، بر اساس اطالعات نهاد مالی

دهد در  ها نشان می یافته. پردازد فرهنگ می بخش در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب بر این نهاد تأثیر

گذاری مستقیم خارجی در سینما  بر جذب سرمایهبلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم 

همچنین، تعداد ورودی به سالن سینما و متغیرهای کالن اقتصادی، از جمله حقوق . تأثیر مثبتی داشته است

که تأثیر  اند؛ درحالی گذاری خارجیِ سینما گذاشته مالکیت فکری و توسعه مالی تأثیر مثبتی بر جذب سرمایه

  .منفی بوده است اندازه دولت و نرخ ارز
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 مقدمه

 و اقتصادی، اشتغال رشد در پیشران بخش یک عنوان به اقتصاد فرهنگ های اخیر، در دهه

 تجارت و انبوه تولید وخلّاق  و فرهنگی نظریۀ صنایع گیری شکل با. است شده شناخته تجارت

 آفرینی، بهبود زایی، ثروت اشتغال از قبیل بسیاری را های فرصت فرهنگی، متخصصین، کاالهای

 بازارِ انداز هرحال، چشم به. کنند می بینی پیشخلّاق  های بخش در توسعۀ بازار و فناوری

( کتاب و فیلم جمله از) فرهنگی کاالهای برای تقاضا بینی پیش و  خلّاق، نامعلوم محصوالت

 تولید به خصوصی گذاران سرمایه و بنابراین دولتمردان. است صنعتی محصوالت از دشوارتر

 مؤسسات دیگر و ها بانک و کنند می نگاه باال ریسک با هایی پروژه مانند به فرهنگی کاالهای

فرهنگ با نتیجه، آنکه توسعۀ بخش . دهند تخصیص می بخش منابع کمتری به این مالی،

  .کاستی جدی در تأمین منابع مالی مواجه است

  سرمایه کمبود با و هنر ـ که اقتصاد ـ مانند بخش فرهنگ  هایی از در بخش دولت مشارکت

 های مستقیم ها و دخالت کمک مواجه هستند، ضروری است، اما الزم است تبعات نااطمینانی و

و  ها روش از ترکیبی راستا، کشورها تالش دارنددر همین . نیز مورد توجه قرار گیرد دولت

در این میان، تجربۀ سینمای . ارائه کنند توسعۀ بخش فرهنگ مالی برای مختلف ابزارهای

های دولتی و خصوصی و همچنین تأکید بر  های مختلف ترکیب بخش فرانسه از حیث شیوه

در بخش فرهنگ حایز  گذاری مستقیم خارجی استفاده از نهاد مالی تخصصی و جذب سرمایه

  .اهمیت است

عنوان هنر  به اش دوگانه یژگیبا توجه به وـ،  که جزئی از بخش فرهنگ است صنعت سینما ـ

یافتن، تا حد زیادی  ماندن و توسعه هنرِ سینما برای زنده. ، پیچیدگی بیشتری داردو صنعت

 گذاران استیمورد توجه سصنعت  کیعنوان  سو به کیاز در ایران  نمایس. متکی به سرمایه است

 یختگانیمدرن مورد استقبال فره یعنوان هنر به ،گرید یاست و از سو یاقتصاد یها و بنگاه

؛ 6372، زادگان یو تق انیعبدالله) رندیگ یم دهیرا ناد نمایس یو اقتصادی صنعت تیاست که ماه

  .(6391موسایی و شیانی، 

طوری که   کرد؛ به مستقیم از بودجۀ دولت تغذیه میطور  ها به سینمای بعد از انقالب تا سال

« ای شرایط گلخانه»را  6312مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی شرایط سینمای ایران در دهۀ 

امکان تثبیت سینمای خصوصی  6391با تغییر فضای سیاسی پس از سال . توصیف کرده است

و در نهایت با ( 6372زادگان،  تقی عبداللهیان و) از جهت اقتصادی و نیز فرهنگی فراهم شد
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 هایی که به صنعت سینما اختصاص یافته بودند، حذف شدند تصویب هیئت دولت، تمامی یارانه

معنای خروج دولت از عرصۀ  ها به سو حذف یارانه واضح است که از یک(. 069: 6397موسایی، )

چنان  پیدا نکرده است و همای  سینما نبوده، و از سوی دیگر، سینمای خصوصی هم جایگاه ویژه

  .کند فراز و فرودهای بسیاری را تجربه می

توان به موارد زیر اشاره کرد:  بندی پیرامون مسائل مالی سینمای ایران، می در یک جمع

گذاری، کمبود صادرات  کوچک و نامناسب بودن بازار توزیع و نمایش، کوتاه بودن سقف سرمایه

گذاری در احداث  رغبتی بخش خصوصی به سرمایه ی خارجی، کمآثار سینمایی ایران به کشورها

های سینما، قاچاق و عرضۀ غیرمجاز آثار تولیدی سینمای ایران، مشکالت عدیدۀ  و ادارۀ سالن

ظاهر خصوصی، اما وابسته به دولت  های به های سینمای کشور و وضعیت نامتعادل شبکه سالن

، 90ـ  97: 6370؛ اکبرپور، 73: 6372پور،  و تقینژاد  حسین) در چرخۀ توزیع و نمایش فیلم

  .(020ـ  060، 603ـ  632

های  و بازنگری در سیاست( مثل فرانسه) بررسی الگوهای موفق جهانی در صنعت سینما

نهادهای دولتی به نهادهای خصوصی و پیدایش مؤسسات   فرهنگی و انتقال بخشی از قدرت

شدن اقتصاد   تواند در دستیابی به مسیر صنعتی میسازی با توان جذب سرمایه  تخصصی فیلم

  .(6370؛ اکبرپور، 6397فکوهی، ) سینمای ایران راهنمای مناسبی باشد

 نهاد سالۀ مطالعۀ تجربۀ سی پژوهش قصد دارد با با توجه به آنچه بیان شد، این

جی در خار مستقیم گذاری سرمایه جذب بر این نهاد فرانسه، نقش سینما در تخصصیـ  مالی

گذاری فرهنگی در  تواند برای مقایسه و سیاست این مسئله، می. کند بخش فرهنگ را بررسی

، 6372تا 6312ایران مفید باشد؛ زیرا با وجود پیشرفت سینمای ایران در سطح هنری طی دهۀ 

  .این بخش با مشکالت مالی ـ اقتصادی بسیاری مواجه بوده است

های  سپس، مدل و داده. شود های گذشته مرور می پژوهشدر ادامۀ مقاله، مبانی نظری و 

ها گزارش  های حاصل از برآورد مدل یافته. شود پژوهش و همچنین شیوه برآورد توضیح داده می

  .شود گیری و پیشنهادات سیاستی ارائه می و تحلیل شده و سرانجام نتیجه

 اقتصاد فرهنگ، سینما و تأمین مالی

اقتصادی،  رشد در پیشران بخش یک عنوان به بخش فرهنگ  UNCTAD (2008)گزارش مطابق

 آفرینی، بهبود زایی، ثروت اشتغال بسیاری از قبیل های فرصت که شده شناخته تجارت و اشتغال
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یافته و  اعم از توسعه) این مسئله، برای کشورها. را به همراه خواهد داشت توسعۀ بازار و فناوری

  .اهمیت دارد( توسعه درحال

 اقتصادی بحران به د واکنشیتوان می اروپا درخلّاق  صنایع سریع توسعه برای نمونه، اگرچه

 سمت به اروپایی، کشورهای اقتصاددر واقع، بوده باشد، اما  نساجی و فوالد مثل سنتی صنایع در

 و این داشتند باالیی سوددهی و وری کرد؛ چراکه صنایع خلّاق، بهره حرکتخلّاق  صنایع توسعۀ

 و کنند گذر منسوخ و قدیمی صنایع و صنعتی اقتصاد از که ندکرد می فراهم را امکان

 فرهنگی های زیرساخت با دوباره بودخلّاق  و فرهنگی فضاهای از خالی را که شهری های محیط

 اشتغال سمت به حرکت تسهیل موجب فرهنگی، صنایع توسعۀعالوه،  هب. کنند بازسازیخلّاق  و

  .(Abankina, 2016: 3-4) شد می پساصنعتی اقتصاد در جدید

دالیل  رغم اهمیت یاد شده، به به هر حال، توسعۀ بخش فرهنگ و صنایع خلّاق، علی

. مختلفی که در ادامه بیان خواهد شد، با مسئلۀ کاستی جدی منابع مالی مواجه است

 در ای فزاینده نقشخلّاق  و فرهنگی کاالهای تجارت که معتقدند کارشناسان، و متخصصین

 الزم شرط کنند، اما توسعۀ بخش فرهنگ، می ایفا کشورها ارتقای و توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی

 و داخلی گذاری سرمایه نقش. نیست کافی شرط و استخلّاق  های ظرفیت افزایش برای

 اهمیت حایز بسیار فرهنگ اقتصاد برای سرمایه گیری شکل خارجی در مستقیم گذاری سرمایه

 کند می فراهم را فنی خالقیت و هنری نوآوری، خالقیت به فناوری تبدیل راه واست 

(UNCTAD, 2008).  
 ویژه در به) ها وهنر، دولت برای مقابله با مشکل کمبود منابع مالی در بخش فرهنگ

 مستقیم یارانه، عرضۀ با استفاده از راهکارها و ابزارهایی از قبیل پرداخت( یافته توسعه کشورهای

 از حمایت به اقدام هنری، های سازمان و هنرمندان به مالیاتی تخفیف فرهنگی، اعطای کاالهای

  .(UNCTAD, 2008) کنند می فرهنگ و هنر بخش

Robbins (1963) اقتصادی نقش تحلیل به که بود بریتانیایی معاصر اقتصاددان نخستین 

 پرداخت؛ سپس عمومی های وگالری ها موزه مالیتأمین  و هنری فعالیت از حمایت در دولت

 چارچوب در و کرد پیدا ادامه هنری های  یارانه درباره Peacock (1969)های  بعد، پژوهش چندی

  .گرفت  جای سنتی رفاه اقتصاد

 برای کشورها که مختلفی تعاریف به توجه با ها حمایت این روش و میزان کشور، هر در البته

 بیشترین برای مثال، آمریکا. است دارند، متفاوت فرهنگی و های هنری بخش مالی منابعتأمین 
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افراد،  مالی های کمک Shuster (1985)گذاشته، چنانچه  داوطلبانه های بر کمک راتأکید 

 هزینۀ برابر چهار حدوداً را انسانی علوم و وهنر فرهنگ بخش بنیادهای آمریکا به و ها شرکت

یا شیوۀ  .( Throsby, 1994: 20-21به نقل از ) است کرده برآورد دولت مستقیم های حمایت

داری  گرفته از نظام اقتصادی سرمایه های کالن در هالیوود نشأت گذاری جذب سرمایه و سرمایه

گذاری در صنعت  های مالی و سرمایه های حمایت کشور آمریکاست که بسیار متفاوت با روش

  .سینمای ایران است

تأمین  موضوع در مهم کند، یک بحث بیان می Throsby (1994) به هر حال، همان طور که

 دخالت این بازار در ای انگیزه چه با ها دولت که است این هنری و فرهنگی های فعالیت مالی

 دلیل دو به ها دولت است؟ چیزی چه مالی منابع اینتأمین  درآنها  اصلی یا اینکه انگیزۀ کنند؟ می

 از حمایت توانایی جامعه، اکثریتاوّل اینکه . زنند می بخش این در دخالت به دست مشخص،

 در. باشند مخالف یا حتی اعتنا بی آن به نسبت شاید یا و ندارند هنری را و فرهنگی های فعالیت

دوم آنکه . کند کمک بخش این حیات بهکند  می سعی مستقیم، یارانۀ پرداخت با نتیجه، دولت

 به توجه با عمومی افکار جذب و خودشان به نسبت جامعه مثبت نظر جلب هدف با دولتمردان،

 هنر و فرهنگ بخش در دخالت به جامعه، اقدام در اجتماعی منتقدان عنوان به هنرمندانتأثیر 

و خالق،  فرهنگی توسعۀ صنایع و حمایت از دخالت از ها مهم دولت پس یک انگیزه. کنند می

 نسبت جامعه مثبت عمومی و تقویت نظر جذب افکارجامعه،  در هنرمندان نقش و تأثیر به توجه

 ( Schneider et al. , 1983؛ Seaman, 1981؛ Withers, 1979) حکومت است به

گذاری در بخش  بنابراین دخالت مالی دولت الزاماً مطلوب بخش فرهنگ نیست و سیاست

 به مدت کوتاه در فرهنگی های بنگاه سو، اغلب از یک. های بسیاری است فرهنگ، دارای پیچیدگی

از سوی دیگر، . هستند بلندمدت گذاریِ منابع مالی و سرمایه نیازمند و لذا رسند نمی سودهی

 نسبت به محصوالت فرهنگی محصوالت بازار در تقاضا بینی پیش دشواریِ نسبیدلیل  به

 و از سوم سو، حمایت. است برخوردار باالیی ریسک از بخش، این در گذاری صنعتی، سرمایه

 و افراد جویانه رانت بخش، موجب رفتار این به( بالعوض یارانۀ اعطای و) دولت مستقیم  پرداخت

محور دولت نیز  های سیاسی و ایدئولوژی و در ضمن انگیزه شود می هنری و فرهنگی های بنگاه

  .تواند به این بخش آسیب برساند می

 وتوسعۀ اجتماعی  در هنری و فرهنگی های فعالیت جایگاه و نقش به در راستای این توجه

 از پشتیبانی و مالی جدیدِ تأمین منابع های حل راه کردن پیدا برای جو و اقتصادی، جست
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گرفته و در  اجتماعی شکل های مشارکت اصول بر مبتنی وکارهای کسب و فرهنگی های فعالیت

 خاصی اهمیت از فرهنگی نهادهای برای اقتصادی استقالل و هنری این میان، استقالل

  .شده است برخوردار

. شود تر هم می گذاری در صنعت سینما پیچیده مسئلۀ کمبود منابع مالی در مورد سرمایه

عنوان یکی از  در واقع، سینما به. کارکرد اصلی این صنعت، عرضۀ محصول به مخاطب انبوه است

بال بسیاری از افراد جامعه اش با استق که با توجه به خصوصیات ویژه های اقتصاد فرهنگ ـ بخش

ـ، در بعد اقتصادی نیز تشکیل شده از سه مرحلۀ تولید، توزیع و نمایش است که  روست روبه

 Caves ( (2000و  De Vany (2006) گذاری است، اما همان طور که  شدت متکی به سرمایه به

دهند،  می توضیحگرفته،  نشأت فیلم صنعت از که 6«داند نمی کس هیچ» معروف حول اصطالح

بر این اساس،  و دهد می رخ فیلم پخش و تولید از بعد در سینما تنها موفقیت عدم یا موفقیت

  .است بینی پیش نتیجه، غیرقابل

 مرحلۀ برای که در قراردادهایی توزیع، باید و تولید اقتصادی کنند که سازمان آنها بیان می

 و موفقیت از هرحال، نااطمینانی به. لحاظ کند را اطمینانی کند، نا می منعقد ریزی برنامه

مالی و نیز  مؤسسات و ها بانک سینمایی، انگیزۀ های پروژه در باال وجود ریسک و سودآوری

 بخش از حمایت کنند، برای می گذاری سرمایه سودآور های پروژه در که مؤسسات تجاری را

  .هدد می کاهش طور قابل توجهی طور خاص سینما به فرهنگ و به

ناپذیری است که طی  های برگشت گذاری کالن برای پوشش هزینه تولید فیلم نیازمند سرمایه

ها  گذاری خصوصی فیلم هالیوود در سرمایه. شود ها قبل از اکران ایجاد می ها و حتی سال ماه

تأمین اما، شیوۀ . رود شمار می های اصلی استودیو به تخصص دارد و تأمین سرمایه، یکی از فعالیت

طور  اعتبار فیلم در کشورهایی با بازارهای داخلی کوچک متفاوت است، و بسیاری کشورها به

های مالیاتی از صنعت  طور غیرمستقیم از طریق معافیت های مالی و یا به مستقیم از طریق یارانه

معموالً بندی،  کنند و گاهی با استفاده از سازوکارهای نظارتی؛ نظیر سهمیه فیلم خود حمایت می

تواند از نظر  بنابراین تأمین مالی فیلم می. کنند برای توزیع تلویزیونی، در این صنعت مداخله می

  .(Towse, 2014, 2006) گذاری دولتی و خصوصی مورد مداخله قرار گیرد منابع سرمایه

طور خاص ـ  ـ و سینما به فرهنگ بخش از حمایت مالی برای اصلی مدل به طور کلی، سه

 مدل( 0؛ 0دولت یا مدل پدرساالری جانبه همه حمایت مدل( 6که عبارتند از:  شده تهشناخ

                                                           
1  . Nobody knows 
2 Paternalistic model 
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طور مختصر هریک  در ادامه، به. 0فرهنگ بخش از برای حمایت تشویق مدل( 3؛ 6گذاری سرمایه

  .شوند ها بررسی می از این مدل

دارد و لذا جانبه دولت از بخش فرهنگ، ریشه در نظریۀ کاالهای شایسته  مدل حمایت همه

کند که این شیوه، در بهترین  نیز بیان می Throsbey (1994) .شود مدل پدرساالری نامیده می

منابع مورد نیاز بخش فرهنگ از طریق تأمین بودجۀ . پدرانه است حالت، نوعی استبداد

و تأمین بودجه از سطوح  0ای های منطقه های عمومی و هدفمند بودجه ، پرداخت3مستقیم

یافتۀ  ها در اکثر کشورهای توسعه کارگیری این شیوه به. شوند تأمین مالی می 2ولتمختلف د

  .(Abankina, 2016) شوند های حمایت محسوب می ترین روش اروپایی یکی از مهم

هنر، با گسترش نظریۀ سرمایۀ انسانی ارتباط دارد و  و گذاری در بخش فرهنگ مدل سرمایه

 ;Becker, 1964; Shultz, 1961) عمومی، طرح و گسترش یافته استبه موازات نظریۀ کاالهای 

Musgrave,1996). رو در تشکیل سرمایۀ  در توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگ نقش پیش

انسانی و ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش داشته و هدف این است که حضور رسمی دولت در 

 های حداقل باشد های فرهنگی و حرف ازمانهای خلّاق س های هنری و فعالیت ارزیابی فعالیت

(Abankina, 2016).  
در . سرانجام سومین مدل حمایت دولت از فرهنگ، برگرفته از مفهوم اقتصاد خلّاق است

مدل تشویق برای حمایت از فرهنگ، محیطی برای صنایع خلّاق و مشاغل مربوط به بخش 

المللی و  جویی بین کشور و ضامن رقابت شود که موجب افزایش جذابیت خلّاق در نظر گرفته می

تأمین مالی فرهنگ در اقتصاد خلّاق بر سه . توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی در اقتصاد جهانی است

های مالیاتی برای افراد و  وکارهای خالق، مشوق حوزۀ ایجاد محیط مناسب برای کسب

  .تمرکز دارد( ترای کپی) محافظت از مالکیت معنوی و حق مؤلف های خلّاق و سازمان

های فرهنگی در دریافت  بنابراین در این شیوه، دولت از طریق ارائه ضمانت بانکی به سازمان

گذار با پشتیبانی دولت از این بخش، شروع به  نهادهای سرمایه. کند می وام بانکی به آنها کمک 

تنها به بهبود  های فرهنگی و کارآفرینی خلّاق کرده و در نتیجه، نه حضوری فعال در پروژه

مالکیت . موقعیت مالی نهادهای فرهنگی، بلکه به سازگاری با محیط بازار کمک خواهند کرد

                                                           
1 Investment model for culture support 
2 Stimulating model for culture support 
3 Direct financing 

4 General and targeted transfors to subnational budgets 
5 Pooled funding from the governments of different levels 
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فکری نیز مانع بازتولید انبوه و تکثیر محصوالت خلّاق شده و درآمد خالقان اثر، فعاالن و 

  .(Abankina, 2016) دهد تولیدکنندگان را افزایش می

کنند با  ها تالش می آید که در وهلۀ اوّل دولت برمی از مجموع مباحث ذکرشده، چنین

تخصیص بخشی از بودجۀ کشور به بخش فرهنگ، از این بخش حمایت و در راستای گسترش آن 

تنهایی برای توسعۀ این بخش  چکانی دولت، به گام بردارند، اما واقعیت این است که حمایت قطره

های اقتصادی این بخش  شود تا فرصت موجب میها  کافی نیست و نبود سرمایۀ کافی و زیرساخت

  سرمایه دلیل کمبود در بخش فرهنگ به دولت قدر که مشارکت عالوه، همان به. برود از بین 

  .نیز اهمیت دارد دولت های مستقیم ها و دخالت کمک منفی اثرات کاهش ضروری است، توجه به

طوری  های خلّاق متمرکز است؛ به یتگرایانه برای توسعۀ ظرف امروزه بحث بر ارائه روش عمل

گذاری، فناوری، کارآفرینی  سرمایه) های خلّاق که پیوند درستی میان عناصر ایجادکنندۀ ظرفیت

و جذب  6هایی مانند نهاد مالی تخصصی در همین راستا، استفاده از شیوه. برقرار شود( و تجارت

تجربه فرانسه در این زمینه . یابد میروز اهمیت بیشتری  روزبه 0گذاری مستقیم خارجی سرمایه

  .جالب توجه است

 در دولت مداخله و فرهنگی گذاری سیاست عرصۀ در کشورها ترین قدیمی از یکی فرانسه،

 سال در 3فرهنگ وزارتتأسیس  در این کشور با فرهنگی گذاری سیاست. است فرهنگ بخش

 به رساندن یاری هدف با فرانسهدوم، دولت  جهانی جنگ از بعد .(Ory, 1989) شد مطرح 6727

 سینمای برابر در همچنین ایستادگی و تجاری های فیلم برابر در هنری و فرهنگی سینمای

 .(Bonet & Négrier, 2008) شد وارد سینما عرصه به فرهنگی تنوع از دفاع برای ییآمریکا

 سینمای با رقابت راه تنها وتأکید  دولتی و خصوصی بخش آشتی بر میالدی 92دهۀ در سپس

 6792 سال راستا، در همین در .(Polo, 2003: 130) شد اعالم بخش دو این همکاریآمریکا 

 نهاد یک تشکیل به خصوصی تصویب شد که گذاران سرمایه برای مالیاتی های معافیت قانون

  .کرد کمک 0( سوفیکا) بصری و سمعی و سینمایی تولیدات از حمایت برای تخصصی مالی

                                                           
 اجرای راستای در نهادها این. گردد برمی دوم جهانی جنگ از پس به تخصصی مالی نهادهای ایجاد ی سابقه 6

 ایفا اروپایی کشورهای اقتصادهای شدن صنعتی فرآیند تسریع در کلیدی نقش و شده ایجاد ای توسعه اهداف

های خاصی، اعتبار  شود که فقط به فعالیت به هر حال، امروزه نهادهای مالی تخصصی به مؤسساتی گفته می. کردند

 دهند. میتخصیص 
2 Foreign direct investment 

3.Ministère de la Culture 

4 SOFICA, Les Sociétés pour le Financement de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle 
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 بلندمدت تسهیالت کردن فراهم چنانچه در فرانسه تجربه شده، نهادهای مالی تخصصی با

 گذاری سرمایه های سیاست ابزارهای ینتر مهم از یکی عنوان تخصصی، به های بخش برای

حلقۀ  نقش و عمل کرده تولیدی های طرح به مالی منابع هدایت و تخصیص بهینه برای ها دولت

 طریق این نهادهای تخصصی همچنین از. کنند را ایفا می دولتی و خصوصی بخش بین اتصال

 اقتصادی های نابرابری بیشتر موجب کاهش بازدهی با هایی طرح معرفی و ها بانک سایر با تعامل

؛ Cameron, 1953) یابی به اطالعات خواهند شد ای و کاهش هزینۀ دست منطقه

Gerschenkron, 1962 ؛Bruck, 1998 ؛De Aghion, 1999).  

 گذاری خارجی مروری بر مطالعات پیشین در مورد سرمایه

گذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  جذب سرمایه

های  ها و بسترسازی توسعه، تالش دارند با ایجاد زیرساخت از این جهت، کشورهای درحال. است

. گذاران خارجی را بیش از پیش فراهم کنند یهسیاسی و اقتصادی زمینۀ جذب و ورود سرما

 ،افتهی توسعه یمال یبازارها. یافته است ی توسعهمال یبازارهاترین این عوامل، ایجاد  یکی از مهم

نظارت بر باالتر،  بازده با یها منابع به بخش صیتخص، یگذار هیسرما یها طرح یابیبا ارز

، اندازها پس زیو تجه سکیر تیریمد و یساز تنوع، یشرکت تیو اعمال حاکم ها گذاری سرمایه

در  .( Wurgler, 2000؛ Bertocco, 2008) بخشند را بهبود می یخارج یها هیجذب سرما طیشرا

  .شوند  های صورت گرفته در این باره مرور می ادامه، برخی از مطالعه

. Alfaro et al (2004) کسب دانش و  یراستاتوسعه در  درحال یکشورهاکنند که  بیان می

کار ماهر  یرویمتخصص و ن رانیاستخدام مد و دیجد یها نیماش دیبه خر داماقن، ینو یفنّاور

موارد  نیا یها نهیپرداخت هز یبرا یکافۀ یسرمای، داخل های  کنندهدیتول اگرچه برخی. کنند یم

با  زبانیکشور م ۀکننددیتول یفعل یتکنولوژ نیب قابل توجهعلت شکاف  را دارند، ولی به

از  زبانیاگر کشور م بنابراین. است ی ضروریخارج یمال، تأمین ازین مورد دیجد یتکنولوژ

 نیارتباط ب یبرقرار لیتسهموجب بازارها  نیا، مند باشد بهره افتهی توسعه یمال یبازارها

  .دنشو یم یخارج میمستق یگذار هیسرما شتریجذب بو  یو خارج یداخل ۀکننددیتول

2003) Monge  ـNaranjo & Hall) به بررسی تأثیر  6با استفاده از روش الجیت ـ پروبیت

های تولیدی در کاستاریکا پرداخته و  های تخصصی بر شرکت دسترسی به اعتبارات بانک

                                                           
1 Logit-probit 
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های تولیدی و ایجاد اشتغال تأثیر  نتیجه گرفتند که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکت

  .مثبت دارد

. Giehler et al (2005) های تخصصی کشاورزی در تأمین مالی  به مطالعۀ نقش بانک

های  آنها نشان دادند توسعه بانک. پرداختند( ویژه در مناطق روستایی به) های کشاورزی طرح

گذاری و ایجاد فرصت برای  تخصصی کشاورزی و به موازات آن کاهش ریسک سرمایه

از عوامل مهم اثرگذار بر توسعه بخش کشاورزی در مناطق گذاران در بخش کشاورزی  سرمایه

  .اند ه مذکور بود

 Azman  ـSaini (2010)  با و 0222ـ  6792 دورۀ زمانی در کشور 76 های دادهبا مطالعۀ 

 آنتأثیر  و خارجی مستقیم گذاری سرمایه در مالی بازارهای نقش به ای آستانه رگرسیون روش

 معینی حدّ از مالی بازارهای توسعه گرفتند که هرگاه آنها نتیجه. پرداختند اقتصادی رشد بر

  .شد خواهد مثبت رشد اقتصادی بر خارجی مستقیم گذاری سرمایه یابد، تأثیر افزایش

Lee & Chang (2009) گذاری سرمایه سرریز اثرات جذب در مالی بازارهایتأثیر  بررسی به 

 دورۀ زمانی در کشور 39 های دادهبا مطالعۀ  آنها. پرداختند اقتصادی رشد و خارجی مستقیم

توسعۀ  نقش بلندمدت، در که رسیدند نتیجه این خطا به تصحیح روش و با 0220ـ  6792

  .است خارجی مستقیم گذاری سرمایه از بیشتر اقتصادی رشد بر مالی بازارهای

 های پژوهش مدل و داده

گذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر عوامل  سرمایهطور که در بخش قبل اشاره شد، جذب  همان

با توجه به مباحث نظری، پیشینۀ پژوهش و دسترسی . مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است

 شود: صورت زیر ارائه می گذاری خارجی در سینما به ها، مدل کلی جذب سرمایه به داده

                           ⏞                

 متغیرهای سینمایی

                      ⏞                  

متغیرهای کالن اقتصاد

   6)  

گذاری مستقیم خارجی در  دهندۀ لگاریتم جذب سرمایه نشان      در این معادله، 

متغیرهای توضیحی به دو دسته متغیرهای . عنوان متغیر وابسته است صنعت سینمای فرانسه به

متغیرهای سینمایی عبارتند از: . شوند و متغیرهای اقتصاد کالن فرانسه تقسیم می سینمایی

 لگاریتم تعداد فیلم حمایت شده توسط نهاد مالی تخصصی سینمای فرانسه یا سوفیکا

(LFILM) لگاریتم حمایت مالی توسط یا سوفیکا ، (LMEAS) لگاریتم ورودی به سالن سینما ، 

(LENTRC).  اقتصادی عبارتند از: لگاریتم تولید ناخالص داخلیمتغیرهای کالن (LGDP)  ،
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عنوان شاخص سرمایه  ، سهم مخارج آموزشی از تولید ناخالص داخلی به (GS) اندازۀ دولت

6انسانی از بعد آموزش
 (HC) عنوان شاخص حقوق  ، لگاریتم تعداد ثبت حقوقی اختراعات به

 نرخ ارز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید یا (ER) ، نرخ ارز اسمی (LINV) مالکیت فکری

(ERP) و سرانجام شاخص چند بعدی توسعه مالی (FD).  

الزم به ذکر ) شود را شامل می 0261ـ  6799های این پژوهش، ساالنه و دورۀ زمانی  داده

های  داده(. شروع به کار کرده است 6799از سال  0است که نهاد مالی تخصصی سینمای فرانسه

های  المللی پول و داده ه متغیرهای کالن اقتصادی از سایت بانک جهانی و صندوق بینمربوط ب

و همچنین ورودی به سینما از سایت ( سوفیکا) مربوط به نهاد مالی تخصصی سینمای فرانسه

  .آوری شده است که تحت نظارت وزارت فرهنگ فرانسه است، جمع 3یینمایسمرکز ملی 

صورت  به اصلی های مؤلفه تجزیۀ روش از استفاده با (FD) شاخص چند بعدی توسعه مالی

 بخش به ، نسبت اعتبارات بانکیGDPهای نقدی به  میانگین وزنی از شش شاخص نسبت بدهی

 های بانک های دارایی مجموع ها به بانک های سپرده بانکی، نسبت نظام دارایی کل به خصوصی

 بخش به مالی مؤسسات دیگر و ها بانک اعطایی اعتبارات مرکزی، نسبت بانک و تجاری

 سیستم های سپرده و نهایتاً نسبت GDP به پذیر سپرده های بانک های دارایی خصوصی، نسبت

نتایج مربوط به ساخت این شاخص در جدول . آمده است دست داخلی به ناخالص تولید به مالی

  .شده است ارائه 6
 برای محاسبۀ شاخص توسعۀ مالی فرانسه های اصلی : تجزیه مؤلفه1جدول 

 شاخص مقدار ویژه تجمعی واریانس
 GDPهای نقدی به  نسبت بدهی 30/3 96/22 96/22

 سیستم بانکی دارایی کل به خصوصی بخش به نسبت اعتبارات بانکی 99/6 63/99 36/00

 بانکیسیستم  های دارایی مجموع ها به بانک های سپرده نسبت 90/2 02/77 21/60

11/2 91/77 20/2 
 بخش به مالی مؤسسات دیگر و ها بانک اعطایی اعتبارات نسبت

 خصوصی

 GDPبه پذیر سپرده های بانک های دارایی نسبت 22/2 79/77 66/2

 GDPبه  مالی سیستم های سپرده نسبت 22/2 622 06/2

                                                           
الزم به ذکر است که در مورد سرمایه انسانی از دو شاخص شاغلین با تحصیالت و میانگین سال های تحصیل )از  6

 ( نیز استفاده شد که نتایج تغییری نکرد.penn world tableسایت 
کنندگان از گیشه سینما به حداقل خود رسید،  پس از کاهش چشمگیر مخاطب سینما که در پی آن درآمد تهیه 0
قانونی به تصویب مجلس فرانسه رسید که نهاد مالی  6792ژوئیه  66ه دستور وزیر فرهنگ وقت در تاریخ ب

( با هدف حمایت از تولیدات سینمای ملی و SOFICAتخصصی صنایع سینمایی و سمعی یا به اختصار سوفیکا )
 ها تأسیس شد.  فیلم بلند در سال و حفظ تنوع فرهنگی و هنری فیلم 602حمایت از ساخت حداقل 

3 www.cnc.fr (Centre national du cinéma et de l'image animée)  
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تعمیق ) های مالی واسطهشود، شاخص اندازه و عملکرد  با توجه به جدول فوق مشاهده می

وری  های نقدی به تولید ناخالص داخلی نماینده آن است و شاخص بهره که نسبت بدهی( مالی

های تجاری به بخش خصوصی به کل دارایی نظام  نظام بانکی که با نسبت اعتبار اعطایی بانک

بیشترین اهمیت را در ترین مقادیر ویژه را داشته و بنابراین  گیری شده، بزرگ بانکی اندازه

های  شاخص تخصیص منابع که نسبت سپرده. ساختار تشکیل شاخص توسعه مالی دارند

های سیستم بانکی است، جایگاه بعدی را به خود اختصاص  های بانک ها به مجموع دارایی بانک

ها و دیگر  های مالی که نسبت اعتبارات اعطایی بانک شاخص معیار فعالیت واسطه. داده است

. مؤسسات مالی به بخش خصوصی است، سهم نسبتاً کمی در شاخص توسعه مالی داشته است

های  پذیر به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده های سپرده های بانک دو متغیر نسبت دارایی

که دارای مقدار ویژه صفر هستند، در  سیستم مالی به تولید ناخالص داخلی با توجه به این

  .اند نقش نداشته شاخص توسعه مالی

سه ( 6) منظور برآورد معادله های اوّلیه و ساخت متغیر توسعه مالی، به پس از گرداوری داده

 تصریح زیر در نظر گرفته شده:
                                                 

                  (0)  

                                                 

                            (3)  

                                                      

                  (0)  

سینمایی،  متغیرهای تصریح سه هر پژوهش، در اصلی هدف به توجه با که است ذکر شایان

 حذف از جلوگیری هستند، اما برای ثابت مالی توسعه شاخص تخصصی سینما وـ  نهاد مالی

آنها، از سه تصریح متفاوت برای برآورد  اثرگذاری بررسی راستای در و اقتصادی کالن متغیرهای

رشد،  های نرخ) متغیرها سایر و لگاریتمیصورت  به سطح عالوه، متغیرهای به. استفاده شد

 بر ضرایب، کلیۀ شدند که در نتیجه، گرفته نظر در غیرلگاریتمیصورت  به( ها نسبت و ها شاخص

 Eviews 9افزار  برآورد این معادالت با استفاده از نرم. بود خواهند تحلیل قابل درصد حسب

  .انجام گرفته است
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 1های توزیعی رهیافت خودتوضیح با وقفه

که  (ARDL) های توزیعی از رهیافت خودتوضیح با وقفه( 0) تا( 0) به منظور برآورد معادالت

 و Pesaran et al. (1996)توسط 
Pesaran & Shin (1998) شود پیشنهاد شده، استفاده می .

 3و یوهانسن ـ جوسیلیوس 0های دیگر مانند انگل ـ گرنجر در مقایسه با روش ARDLرهیافت 

نخست اینکه در شرایطی که مدل شامل ترکیبی از متغیرهای پایا و ناپایا . دو مزیت اصلی دارد

. ای قابل اتکا و اطمینان است کرانه Fگرایی بلندمدت از طریق  از درجه یک باشد، آزمون هم

تایج قابل اعتمادتری ها ن های کوچک نسبت به سایر آزمون دوم آنکه، این رهیافت برای نمونه

  .(Narayan, 2005) دارد

جهت . بایست پایایی و ناپایایی متغیرها مشخص شود در وهلۀ اوّل می ARDLجهت برآورد 

در دو  0فولر تعمیم یافتهـ  های ریشه واحد دیکی بررسی پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون

وقفۀ بهینه بر اساس . شود تفاده میروند در سطح و تفاضل مرتبه اوّل اسحالت بدون روند و با 

کند و لذا مدل برآوردی  جویی می ها صرفه تعیین شده که در تعداد وقفه 2آماره شوارتز ـ بیزین

  .(6391، 1اندرس) درجات آزادی کمتری در مقایسه با دیگر معیارها از دست خواهد داد

بایست تجزیه و  ا باشند، میبر اساس نتایج آزمون ریشه واحد، چنانچه حداقل دو متغیر ناپای

بلندمدت وجود ارتباط  به 9گرایی بلندمدت مفهوم هم. گرایی بلندمدت صورت گیرد تحلیل هم

بار توسط گرنجر در ادبیات  ، که برای اوّلیناشاره دارد یِ ناپایااقتصاد یرهایمتغ نیب

زمان با همدیگر بر این اساس، ممکن است متغیرهای ناپایا در طول . اقتصادسنجی مطرح شد

مدت در بلندمدت تصحیح شوند و در نتیجه ترکیب  نحوی که اختالالت کوتاه کنند به حرکت می

  .خطی این متغیرها پایا بوده و بتوان از آن استنباط آماری رایج را داشت

 Pesaran et al. (1996)ای  کرانه Fگرایی بلندمدت میان متغیرها از آزمون  برای بررسی هم

غیراستاندارد است و به درجه انباشتگی  Fاز آنجایی که توزیع مجانبی آماره . شود می استفاده

متغیرها، تعداد رگرسورها و وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ و روند زمانی بستگی دارد، دو 

در حالت اوّل، همۀ متغیرهای . شده است مقدار بحرانی مجانبی برای این آزمون استخراج و ارائه

                                                           
1  Autoregressive distributed lag 

2  Engel-Granger 

3  Johansens- Juselus 

4  Augmented Dickey-Fuller 

5  Shwarz Bayesian 

6  Enders 
7  Cointegration 
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شود که همه متغیرها انباشته از  شوند و در حالت دوم، فرض می در نظر گرفته می پایا رگرسیون

و مقایسۀ آن با مقادیر بحرانی، یکی  Fبنابراین، پس از محاسبۀ مقدار آماره . مرتبه یک هستند

گرایی بلندمدت بین متغیرها گرفته  از سه تصمیم زیر در رابطه با وجود و یا عدم وجود هم

باشد، ( یا کرانۀ پایین) ای پایین کرانه Fمحاسبه شده کمتر از مقدار بحرانی  Fاگر ( 6شود:  می

 Fاگر ( 0توان رد کرد؛  فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی بین متغیرها را نمی

شده  محاسبه Fاگر ( 3ای ندارد؛  شده بین دو مقدار بحرانی قرار گیرد، آزمون نتیجه محاسبه

گرایی بلندمدت بین  ای باال باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم کرانه Fبیشتر از مقدار 

 گرایی بلندمدت وجود دارد شود که میان متغیرها هم متغیرها رد شده و نتیجه گرفته می

(Pesaran et al. , 2001).  
مده تحلیل آ دست برآورد و ضرایب به ARDLگرایی بلندمدت، مدل  پس از تأیید هم

آخرین مرحله مدل . شود های مدل با استفاده از معیار شوارتز ـ بیزین تعیین می رتبه. شوند می

6تصحیح خطا
 (ECM) مدت بین متغیرها و محاسبه سرعت تعدیل عدم  برای بررسی رابطه کوتاه

  .شود مدت در هر دوره برای رسیدن به تعادل بلندمدت برآورد می های کوتاه تعادل

 های تجربی یافته

. گرایی بلندمدت انجام گیرد های ریشه واحد و هم منظور برآورد صحیح، الزم است آزمون به

ها نشان  طور خالصه، این آزمون به. ـ پیوست آمده است 0ـ پیوست و  6نتایج در جداول 

ایی گذاری مستقیم خارجی در سینما و متغیرهای سینم دهند که از نظر آماری، بین سرمایه می

توان به بررسی چگونگی این  بر این اساس، می. 0و اقتصاد کالن یک رابطۀ بلندمدت وجود دارد

  .ارتباط پرداخت

                                                           
1 Error correction model 

یافته در دو حالت بدون روند و با روند استفاده و  فولر تعمیم-برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون ریشه واحد دیکی 0
پیوست گزارش شده است. سه متغیر توسعه مالی، اندازه دولت و نرخ ارز بر اساس برابری قدرت -6نتایج در جدول 

شده،  حمایت فیلم خارجی در سینما، تعداد مستقیم گذاری ایهخرید پایا هستند. اما سایر متغیرهای مدل یعنی سرم
ارز و تعداد ثبت  انسانی، نرخ داخلی، سرمایه ناخالص سینما، تولید سالن به فیلم، ورودی هر از حمایت میزان

 اند. شدهاختراعات ناپایا بوده و لذا آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول این متغیرها محاسبه شده که پایا 
بنابراین متغیرهای اخیر دارای انباشتگی از درجه یک هستند و الزم است برای پرهیز از رگرسیون کاذب، وجود 

پیوست گزارش شده است. در -0رابطه همگرایی بلندمدت میان متغیرهای پژوهش آزمون شود. نتایج در جدول 
تر است و بنابراین فرضیۀ صفر مبنی بر عدم  باال بزرگدرصد کران  2هر سه تصریح، آماره برآوردی از مقدار بحرانی 

گذاری خارجی در  شود. به عبارت دیگر، وجود رابطه بلندمدت میان سرمایه وجود رابطه همگرایی بلندمدت رد می
 شود. صنعت سینمای فرانسه با سایر متغیرهای سینمایی و کالن اقتصادی تأیید می
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گذاری مستقیم خارجی در صنعت سینما و متغیرهای  روابط بلندمدت میان سرمایه

. شوند گزارش شده و در ادامه، تحلیل می 0سینمایی و کالن اقتصادی فرانسه در جدول 

شده سوفیکا تأثیر منفی و  شود، تعداد فیلم حمایت طور که در هر سه تصریح مالحظه می همان

همچنین . گذاری مستقیم خارجی در صنعت سینمای فرانسه داشته است داری بر سرمایه معنی

در دو تصریح اوّل و دوم، میزان حمایت سالیانه از هر فیلم در بلندمدت، تأثیر مثبت و 

این نتایج مطابق انتظار است؛ زیرا . گذاری خارجی در سینما داشته است رمایهداری بر س معنی

گذاری مستقیم  هرچقدر میزان حمایت نهاد مالی تخصصی از هر فیلم بیشتر باشد، سرمایه

  .یابد خارجی افزایش می

 صورت زیر این مسئله را به. شده، رابطۀ معکوس دارد اما میزان حمایت، با تعداد فیلم حمایت

ها در مرحلۀ  توان تبیین کرد: هدف اصلی نهاد مالی تخصصی سینما، تأمین بودجه فیلم می

میلیون یورو برای ساخت فیلم  36طور میانگین ساالنه حدود  پیش از تولید است و این نهاد به

های نهاد مالی، با افزایش تعداد فیلم حمایت شده، میزان  مطابق داده. کند گذاری می سرمایه

 27از ساخت  0222برای مثال، این نهاد در سال . یابد یافته به هر فیلم کاهش می صاختصا

که در سال  هزار یورو بوده؛ درحالی 116فیلم حمایت کرده که میزان اختصاص یافته به هر فیلم 

پس واضح . هزار یورو اختصاص داده است 372فیلم حمایت و به هریک  79از ساخت  0229

. یافته به هر فیلم کاهش یافته است شده، میزان اختصاص عداد فیلم حمایتاست که با افزایش ت

گذاری مستقیم خارجی نسبت به افزایش تعداد فیلم حمایت شده را  بنابراین کاهش سرمایه

گونه شرح داد که هرچقدر میزان حمایت نهاد مالی تخصصی از هر فیلم بیشتر  توان این می

  .یابد ی افزایش میگذاری مستقیم خارج باشد، سرمایه

اذعان  6«هنر هنرمندان از دیدگاه اقتصادی»در کتاب  Greff (2002)در همین راستا، 

تنهایی  دارد، صنعت فیلم با سه خطر اصلی مواجه است: نخست اینکه هر فیلم، خود به می

بینی  های آن را کنترل و پیش توان هزینه راحتی نمی شود و به محصولی آزمایشی محسوب می

برد و تقاضا برای  دوم آنکه مقدمات ساخت یک فیلم و تولید آن چندین سال زمان می. کرد

. سوم، فضای رقابت را مشکل بتوان ارزیابی کرد. فیلمی که در حال تولید است، همیشگی نیست

کننده، باید خطر ناشی  بینی است و تهیه بنابراین موفقیت در صنعت فیلم، بسیار غیرقابل پیش

های خود را جبران کند و به  ناپایدار محصول را بپذیرد و برای اینکه یک فیلم هزینه از ماهیت

                                                           
1 Arts et artistes au miroir de l'économie  
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های کالن و بازۀ زمانی طوالنی و طی کردن مراحل  گذاری سودهی دست یابد، نیازمند سرمایه

عنوان بازار اولیه،  های سینمایی به متعددی است: فرایند تولید فیلم، توزیع و نمایش آن در سالن

دی و نیز تبدیل آن  وی های ویدئو و دی فیلم در بازار ثانویه، یعنی تلویزیون و در قالب نمایش

عنوان سه چرخ اصلی  طور خالصه تولید، توزیع و نمایش که به به. شکل دیجیتال و اینترنتی به

بنابراین هر چقدر نهاد مالی از تعداد فیلم بیشتری  .(Towse, 2006) شوند سینما نام برده می

تولید و تولید کاسته شده  از ناپذیرِ مراحل پیش های جبران ایت کند، از مشارکت آن در هزینهحم

شود و در پی آن جذب  گذاران خارجی بیشتر می گذاری برای سرمایه و ریسک سرمایه

  .یابد گذاری مستقیم خارجی کاهش می سرمایه

ح، تأثیر مثبت و متغیر توضیحی سوم، ورودی به سالن سینماست که در هر سه تصری

دهندۀ لزوم آگاهی  این مسئله، نشان. است  گذاری خارجی در سینما داشته داری بر سرمایه معنی

گذاری در راستای ایجاد انگیزه و افزایش تقاضا برای مصرف  از ذائقۀ فرهنگی جامعه و سیاست

خوبی اهمیت تقاضای بالفعل سینما در جذب  همچنین به. محصوالت فرهنگی است

منظور  های فرهنگی در تبدیل تقاضای بالقوه به بالفعل به گذاری خارجی و لزوم سیاست مایهسر

  .شود رونق بیشتر صنعت سینما تأیید می

عنوان  از رشد تقاضا برای محصوالت خلّاق به UNCTAD (2008)بر همین اساس، گزارش 

اساس، در وهلۀ اوّل بر این . های مهمِ رشد اقتصاد فرهنگ نام برده است یکی از پیشران

بایست نیازهای اوّلیۀ مردم تأمین شود، آنگاه تقاضا برای کاالها و خدمات خلّاق افزایش  می

کند که برای افزایش تقاضای  اشاره می Throsby (1994) در این خصوص، . خواهد یافت

 کنندگان محصوالت فرهنگی در الگوهای اقتصادی بایست رفتار مصرف محصوالت فرهنگی می

ریزان فرهنگی از ذائقه و میل  توان به تأثیر آگاهی سیاستگذاران و برنامه بنابراین می. تبیین شود

گذاری برای ایجاد انگیزه و تقاضا برای محصوالت  فرهنگی و هنری جامعه در راستای سیاست

فرهنگی اشاره کرد که این خود، در نوع و نحوۀ مصرف این محصوالت از سوی جامعه نقش 

  .(6373گنجی و حیدریان، ) ی خواهد داشتبسزای

دهد که توسعۀ مالی، اندازۀ دولت،  در خصوص متغیرهای کالن اقتصادی، نتایج نشان می

اند، تأثیر سرمایۀ   گذاری مستقیم خارجی داشته داری بر سرمایه نرخ ارز و اختراعات تأثیر معنی

در بلندمدت تأثیر منفی بر  متغیرهای نرخ ارز و اندازۀ دولت. شود انسانی تأیید نمی

گذاری مستقیم  گذاری خارجی در سینما گذاشته، اما تأثیر توسعۀ مالی بر جذب سرمایه سرمایه
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. این نتایج با تئوری سازگار و هماهنگ است. آمده است دست خارجی در سینما مثبت به

مثبت  گذاری مستقیم خارجی نسبت به تعداد ثبت حقوقی اختراعات همچنین کشش سرمایه

عنوان شاخصی برای حقوق مالکیت  که متغیر اختراعات به با توجه به این. برآورد شده است

فکری انتخاب شده، این نتیجه نشان از اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در جذب 

در . گذاری مستقیم خارجی در حوزۀ فرهنگ دارد و بنابراین مطابق انتظار تئوری است سرمایه

از نبود یک چارچوب قانونی مشخص و ناظر بر اجرای  UNCTAD (2008)همین راستا، گزارش 

عنوان یکی  قراردادها و نارسایی حقوقی در تشخیص حقوق مالکیت معنوی در برخی کشورها، به

از موانع مهم در توسعۀ اقتصاد خلّاق نام برده و به ضرورت تدوین و تنظیم قوانین کارآمد برای 

  .د با موضوع مالکیت معنوی تأکید کرده استبرخور

 1گذاری مستقیم خارجی در سینمای فرانسه رابطه بلندمدت سرمایه :2جدول 

 تصریح سوم تصریح دوم تصریح اول متغیر توضیحی

 ـ 20/6* ـ 03/3** ـ 22/0*** لگاریتم تعداد فیلم حمایت شده

 لگاریتم میزان حمایت سالیانه
***30/0 

**16/0 27/2 

 12/0** لگاریتم ورودی به سالن سینما
*07/0 ***29/0 

  ـ 29/9 92/2 لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 20/2** ـ 26/2 ـ 26/2 توسعه مالی

 ـ  ***10/6 ـ 09/6** نرخ ارز

 (برابری قدرت خرید) نرخ ارز
  ـ 70/9 

 اختراعات لگاریتم
 **06/60  

 اندازه دولت
 


 ـ 30/2*** 

 سرمایه انسانی
 


 21/2 

ها در  دهنده یافته که نشان) در پایان الزم به ذکر است که نتایج الگوی تصحیح خطا

ـ پیوست  3طور خالصه در جدول  های تشخیص صحت برآوردها به و آزمون( مدت است کوتاه

  .کند میها صحت آماری برآوردهای بلندمدت را تأیید  در مجموع، این یافته. 6اند آورده شده

                                                           
 . دهند ی% را نشان م62% و 2%، 6در سطح  ریتأث بیضر یِآمار یدار یمعن بی: ***، ** و * به ترتحیتوض 6
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 گیری و پیشنهادات نتیجه

مالی،  و اعتباری های سیاست کمک به ندتوان می مالی بازارهای در فعال مالی نهادهای و ها بانک

 یا و کرده فراهم توسعۀ اقتصادی را و رشد تولیدی، زمینۀ و صنعتی تسهیالت و ها وام اعطای

 از بسیاری در. دهند سوق رکود سمت به را ناکارآمد، اقتصاد و منفعالنه عملکرد با برعکس

 و اقتصادی، اشتغال رشد در پیشران بخش یک عنوان به فرهنگ یافته، اقتصاد توسعه کشورهای

 و انبوه تولید وخلّاق  و فرهنگی نظریۀ صنایع گیری شکل است که با شده شناخته تجارت

آفرینی،  زایی، ثروت اشتغال از قبیل بسیاری های فرصت فرهنگی، متخصصین کاالهای تجارت

در . کنند می بینی پیش فرهنگ اقتصاد برای راخلّاق  های بخش در توسعۀ بازار و فناوری بهبود

گذاری  همین راستا، پژوهش حاضر، تالش کرد تأثیر نهاد مالی تخصصی بر جذب سرمایه

 وزیعیهای ت مستقیم خارجی در بخش فرهنگ را با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه

(ARDL)  در سینمای فرانسه بررسی کند 0261ـ  6799طی دورۀ.  

داری بر جذب  ها حاکی از آن است که در بلندمدت، نهاد مالی تخصصی تأثیر معنی یافته

که میزان حمایت سالیانه برای  طوری گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ دارد، به سرمایه

پس با . خارجی در این صنعت تأثیر مثبت داشته استگذاری  ساخت هر فیلم بر جذب سرمایه

گذاری مستقیم خارجی در بخش سینما  افزایش میزان شراکت مالی در ساخت هر فیلم، سرمایه

شده توسط نهاد  شود که تعداد فیلم حمایت همچنین مشخص می. یابد افزایش می

این . ی داشته استگذاری مستقیم خارج تخصصی سینما تأثیر منفی بر جذب سرمایهـ  مالی

تخصصی ـ  شده توسط نهاد مالی های حمایت مسئله، بدین دلیل است که با افزایش تعداد فیلم

یافته در ساخت هر فیلم کاهش یافته و هرچقدر میزان مشارکت  سینما میزان بودجۀ تخصیص

                                                                                                                                        
دار و تقریباً  شود، ضریب تصحیح خطا در هر سه تصریح معنی پیوست مالحظه می-3طور که در جدول  همان 6

نزدیک منفی یک بدست آمده که تأییدی بر صحت رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل است. به عالوه، برای 

واریانس و رمزی انجام شده  های خودهمبستگی، ناهمسانی های برآوردی، آزمون اطمینان از اعتبار آماریِ مدل

درصد( کمتر باشد، الزم است برآوردها  2برآوردی از سطح خطای مورد نظر )مثالً  Fاست. هرگاه احتمال 

های  پیوست، در تصریح-3تصحیح شوند؛ در غیر این صورت برآوردها قابل اطمینان خواهند بود. طبق جدول 

واریانس خطاها همسان بوده و تصریح مدل نیز با آزمون دوم و سوم خودهمبستگی میان خطاها وجود ندارد، 

شود. در مورد تصریح اوّل، فروض  های دوم و سوم تأیید می شود. لذا اعتبار آماریِ تصریح رمزی تأیید می

همسانی واریانس و عدم خودهمبستگی نقض شده که به منظور رفع ناهمسانی و خودهمبستگی از تصحیح 

 ست.وست استفاده شده ا-نیووی
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 گذاری مستقیم خارجی نهاد مالی تخصصی در ساخت هر فیلم کاهش یابد، به تبع آن سرمایه

  .نیز کاهش خواهد یافت

 تخصصی سینما درـ  دهد که عالوه بر تأثیر و نقش نهاد مالی ها نشان می همچنین یافته

 مستقیم گذاری سرمایه جذب بر اقتصادی نیز کالن سطح در مالی فرهنگ، توسعه بخش

 های سرمایه به دستیابی این مسئله از آنجا اهمیت دارد که. خارجی در بخش فرهنگ مؤثر است

 مالی نهادهای و ها بانک است، لذا همراه دشواری با اغلب فرهنگی صنایع در اقتصادی کالن

 در را مهمی نقش مؤثر مالی ابزار یک عنوان به ندتوان می خصوصی های سرمایه جذب با تخصصی

 و فرهنگ از حمایت در ها دولت ناتوانی و کنند ایفا فرهنگی صنایع سمت به ها سرمایه هدایت

  .کنند جبران را هنر

گذاری مستقیم خارجی در بخش سینما  های سینما بر جذب سرمایه تأثیر ورودی به سالن

تواند یکی از عوامل مؤثر در جذب هرچه بیشتر  بنابراین افزایش مخاطب می. نیز تأیید شد

 نوانع به مخاطبان فرهنگ بخش در. گذاری مستقیم خارجی در حوزۀ فرهنگ باشد سرمایه

 در فرهنگی های اتخاذ سیاست و کنند بازی را کلیدی نقش ندتوان می هنر کنندگان مصرف

 از حوزۀ سینما، آگاهی در خاص طور به. است برخوردار باالیی اهمیت از مخاطب افزایش راستای

 فیلم سینمایی، ساخت های سالن چه در خارج از کشور، افزایش و داخل در چه ذائقۀ مخاطب

 که است مواردی از فیلم پخش جهانی بازار بهشدن  وارد و المللی بین استانداردهای با هماهنگ

  .کند کمک سینما در مخاطب افزایش به دتوان می

 کهشود  می حاصل نتیجه حاضر، این پژوهش در اختراعات حقوقی ثبت تأیید تأثیر مثبت

 گذاران سرمایه اعتماد دتوان می حوزۀ فرهنگ در رایت کپی و فکری مالکیت حقوق از حمایت

 گذاران سرمایه حضور تدام موجب و کند جلب و سیاسی اقتصادی امنیت لحاظ از را خارجی

 حقوق از حمایت خصوص در قانونی های ساخت زیر هر چقدر. باشد میزبان کشور در خارجی

 به ترغیب بیشتر حوزۀ فرهنگ در خارجی گذاران یابد، سرمایه بهبود فکری مالکیت

  .شوند می بخش این در گذاری سرمایه

های اخیر با مشکالت  رغم پیشرفت در دهه شود که سینمای ایران علی سرانجام تأکید می

مندی از الگوهای موفق جهانی در  بنابراین بهره. رو بوده است مالی ـ اقتصادی بسیاری روبه

  ی و انتقال بخشی از قدرتهای فرهنگ صنعت سینمایی مثل کشور فرانسه و بازنگری در سیاست

سازی با توان جذب  نهادهای دولتی به نهادهای خصوصی و پیدایش مؤسسات تخصصی فیلم
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شدن اقتصاد سینمای ایران راهنمای مناسبی   تواند در دستیابی به مسیر صنعتی سرمایه، می

وامل مهم در عنوان یکی از ع های کالن اقتصادی به در واقع، امروزه دستیابی به سرمایه. باشد

طور خاص در صنعت سینما از اهمیت  توسعۀ صنایع فرهنگی شناخته شده و این مسئله به

سازی پس از نیروی  ترین منبع فیلم بیشتری برخوردار است؛ زیرا سرمایه و نقدینگی، مهم

وسیله دولت، زمانی کارساز است  عنوان صنعت ملی به عالوه، شناسایی سینما به به. انسانی است

عنوان  گذار مستقیم، بلکه به عنوان سرمایه دولت در مسائل کالن اقتصادِ سینما، خود را نه به که

های پژوهش و تجربۀ کشور فرانسه،  بر اساس یافته(. 6392دادگو، ) مسئول و حامی بشناسد

کمک به توسعه مالی در دو سطح خرد و کالن برای توسعۀ حوزۀ صنایع خلّاق و فرهنگی 

های  ر همین راستا، تأسیس بانک و یا نهاد مالی تخصصی با جذب سرمایهد. ضروری است

سمت  ها به  عنوان یک ابزار مالی مؤثر نقش مهمی در هدایت سرمایه تواند به خصوصی می

  .صنعت سینما ایفا کند و ناتوانی دولت را در حمایت از این صنعت جبران کند
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 پیوست

 ـ پیوست: آزمون ریشه واحد برای متغیرهای پژوهش 1جدول 

 سطح متغیرها تفاضل اول
 نام متغیر

 بدون روند با روند نتیجه بدون روند نتیجه

 گذاری مستقیم خارجی در سینما لگاریتم جذب سرمایه ـ 96/0 ـ 29/6 ناپایا ـ 06/0** پایا

 ـ 07/6 ـ 03/3 ناپایا ـ 00/9** پایا
شده توسط نهاد مالی تخصصی  لگاریتم تعداد فیلم حمایت

 سینما

 لگاریتم حمایت مالی توسط نهاد مالی تخصصی سینما ـ 17/0 ـ 31/3 ناپایا ـ 12/0** پایا

 لگاریتم ورودی به سالن سینما ـ 76/2 ـ 21/6 ناپایا ـ 20/1** پایا

 شاخص توسعه مالی ـ 21/3** ـ 73/0 پایا  

 لگاریتم تولید ناخالص داخلی ـ 70/6 ـ 261/2 ناپایا ـ 69/0** پایا

 اندازه دولت ـ 06/0 ـ 19/3** پایا  

 شاخص سرمایه انسانی ـ 93/6 ـ 17/6 ناپایا ـ 70/0** پایا

 نرخ ارز ـ 09/2 ـ 61/0** پایا  

 (بر اساس برابری قدرت خرید) نرخ ارز ـ 03/2 ـ 69/0** پایا  

 لگاریتم تعداد ثبت حقوقی اختراعات ـ 67/6 ـ 62/0 ناپایا ـ 90/1** پایا

گذاری خارجی در سینما با سایر  ـ پیوست: آزمون وجود رابطه بلندمدت میان سرمایه 2جدول 

 متغیرها

 Fآماره  نتیجه
 %62مقادیر بحرانی سطح  %2بحرانی سطح مقادیر 

 ای کرانه F نتایج آزمون
 کران باال کران پایین کران باال کران پایین

تأیید رابطه 

 بلندمدت
 تصریح اوّل 03/3 60/0 16/3 02/0 93/60

تأیید رابطه 

 بلندمدت
 تصریح دوم 63/3 23/0 22/3 30/0 22/9

تأیید رابطه 

 بلندمدت
 تصریح سوم 63/3 23/0 22/3 30/0 07/32

 های صحت نتایج آماری ـ پیوست: ضرایب تصحیح خطا و آزمون 3جدول 

 تصریح سوم تصریح دوم تصریح اول تصریح

 تصحیح خطا
 احتمال ضریب احتمال ضریب احتمال ضریب

 22/2 ـ 97/2 26/2 ـ 92/2 22/2 ـ 79/2

 احتمال Fآماره  احتمال Fآماره  احتمال Fآماره  های فروض کالسیک آزمون

 20/2 93/2 63/2 90/0 20/2 03/2 خودهمبستگی عدم

 16/2 76/2 96/2 16/2 20/2 01/2 همسانی واریانس

 76/2 26/2 02/2 92/2 22/2 31/2 تصریح مناسب مدل


