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 : ملخص
اهلدف من هذه الورقة هو قياس أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي لدول 

مت تقدير النموذج  ، باستخدام حتليل االحندار لبيانات مقطعية،4102-0991اخلليج خالل الفرتة 
ر بناءا على بعض االختبارات اإلحصائية، وبتطبيق طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني، حيث  املختا

، غري أن GDPوالصادرات على  FDIكشفت نتائج املرحلة األوىل عن اجيابية ومعنوية تأثري كل من 
، وأن FDIبينما أشارت نتائج املرحلة الثانية إىل سلبية ومعنوية تأثري  تأثري الصادرات هو أكثر فعالية،

تعتمد على االنفتاح التجاري، الدخل الفردي وسعر الصرف املتوفرة بالدول  FDIاآلثار االجيابية لــ
 .املضيفة

 .االستثمار األجنيب املباشر، النمو االقتصادي، دول  اخلليج: كلمات مفتاحية
Abstract: 

This paper aims to estimate the effect of Foreign Direct Investment 

(FDI) on economic growth (GDP) in Arab Gulf Countries, during the 

period 1990-2014, using regression model for panel data, the model chosen 

are estimated  by some statistical procedures, the OLS method are used for 

tow step, our results in first step indicate that the FDI and export have a 

positive and significant impact on GDP, however, the impact of export is 

more efficient than FDI,  when the results of second step indicate that FDI 
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has a negative and significant impact on GDP, and the most robust finding 

of this paper is that the effect of FDI is dependent on the level of trade 

openness, per capita income, and exchange rate available in the host 

economy. 

Key words: Foreign Direct Investment, economic growth, Arab Gulf 

Countries. 

 : مقدمة

النمو و  (FDI)تعددت البحوث العلمية اليت اهتمت بدراسة العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر 
 فرتات الدراسة، باإلضافة إىل اختالف عينة الدراسة،و  االقتصادي، واختلفت نتائجها، ومناذجها القياسية،

فمنهم من درس إشكالية انتقال رؤوس األموال من الدول املتطورة إىل الدول النامية، ومنهم من حبث يف 
إشكالية حركة رؤوس األموال بني الدول املتطورة، وتعارضت اآلراء العلمية يف هذا الشأن بني معارض 

ات كذلك، إىل إمكانية أشارت بعض الدراسو  يف اقتصاد الدول املضيفة، FDIومؤيد للدور الذي يؤديه 
يف البلدان النامية، شرط أن يكون بالبلد املضيف يد عاملة مؤهلة مبا فيه الكفاية، باإلضافة  FDIفعالية 

إىل إتباعه لسياسة انفتاحية على التجارة اخلارجية، وأن يتوفر بالبلد املضيف نظام مايل متطور يسهل من 
حوث العلمية إىل اآلثار اخلارجية اليت تصاحب تدفقات أداء املستثمر األجنيب، كما أشارت بعض الب

FDIالتقنيات التكنولوجيا املتطورة، واملمارسات اإلدارية، باإلضافة إىل تطوير و  ، وتتمثل يف حتويل املعارف
جاءت هذه الدراسة للبحث يف تأثري هذه و  لدى الشركات احمللية، R&Dالتطوير و  خلية البحث

جملس التعاون اخلليجي، اليت تشكل املقصد الرئيسي لالستثمار األجنيب املباشر التدفقات على بلدان دول 
 .9062-9002من هذه االستثمارات يف الفرتة  %16يف دول غرب أسيا حيث سيطرت على 

فإن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل ، التنميةو  لكن حسب تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
خالل نفس الفرتة، وذلك راجع إىل سلسلة األزمات اليت ضربت  %2اخلليج شهدت تراجع بنسبة منطقة 

حول جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة يف اقتصاديات الدول املضيفة، ويدور  1.سيا آمنطقة غرب 

                                                 
 4102، يونيو Unctadنشرة   1
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جنح الوسائل دفعا يؤيد الرأي القائل بأن االستثمار األجنيب املباشر يعد من أ رير قتلافبعض جوانب هذا 
للتنمية من خالل خلق فرص للعمالة، حتسني مستوى الدخول، ورفع اإلنتاجية عن طريق ظاهرة التأثري 
املمتد للخارج، باإلضافة إىل أنه يعترب االستثمار األجنيب املباشر مصدرا جيدا للحصول على العمالت،  

ويساعد يف تنمية وتدريب املوارد البشرية يف الدول كما يعترب مصدرا فعاال لنقل التقنيات احلديثة واملطورة، 
 .أسواق جديدة للتصدير املضيفة وفتح

خر يعارض ذلك، حيث يرى أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري سليب على النمو البعض اآل نأ الإ
بالنظر إىل االقتصادي للدول املضيفة مفرتضا أن هذا النوع من االستثمارات يأخذ أكثر مما يعطي، 

  .النامية على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، مبا فيها الدول العربيةو  لتنافس بني الدول املتقدمةا
 :بناءا على ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية :إشكالية البحث

أم أن اإلنتاجية الدول املضيفة  هل هذا النوع من االستثمارات حيفز النمو االقتصادي بالدول املضيفة،
 ا ارتفع حجم هذه التدفقات إليها؟تنخفض وتتأثر سلبيا كلم

إىل الدول حمل الدراسة، وكيف  FDIتكمن أمهية هذا البحث يف معرفة جدوى تدفقات : بحثأهمية ال
ثمار دور االستو  اختبار أمهية( أ) :ميكن االستفادة من هذه التدفقات،كما هتدف هذه الدراسة إىل
حتديد أثار االستثمار األجنيب ( ب)، األجنيب املباشر يف حتفيز الناتج احمللي اإلمجايل بدول جملس اخلليج

البحث يف الدراسات السابقة عن أهم ( ت)املباشر على النمو االقتصادي بالدول حمل الدراسة جتريبيا، 
 .االستثمار األجنيب املباشرو  حمددات النمو االقتصادي

اعتمدنا يف اإلجابة على إشكالية الدراسة على املنهج التجرييب حيث قدرنا النموذج  :بحثلمنهجية ا
طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني لنماذج السالسل الزمنية و  باستخدام طريقة املربعات الصغرى

قاعدة بيانات البنك الدويل،  املقطعية بناءا على معطيات كل من قواعد بيانات صندوق النقد الدويل،
قاعدة بيانات اإلحصائية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، باإلضافة إىل قاعدة بيانات مركز األحباث 

دول من جملس التعاون اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية اخلاصة خبمس 
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اإلمارات العربية املتحدة اليت توفرت و  ململكة العربية السعودية،البحرين، الكويت، قطر، ا: اخلليجي وهي
األول يشري إىل ، مباحث ةثالثقسمت هذه الدراسة إىل و  ،9062-6220فيهم البيانات خالل الفرتة 

الكتاب، أما املبحث الثاين فعرض و  اإلطار املفاهيمي لالستثمار األجنيب املباشر وفق للمنظمات الدولية
دراسات التجريبية اليت حبثت يف العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي فيه خمتلف ال

املباشر على النمو االقتصادي  مبختلف الدول، وتطرق املبحث الثالث إىل قياس تأثري االستثمار األجنيب
 .لدول جملس التعاون اخلليجي

 المباشرالستثمار األجنبي ا: المبحث األول
توجد العديد من التعريفات لالستثمار األجنيب املباشر، ختتلف فيما بينها باختالف اهلدف من 

 :االستثمار، وفيما يلي نورد بعض التعريفات لبعض املؤسسات الدولية
الطبعة الثالثة من التعريف املرجعي و  بناءا على الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات،

لالستثمار األجنيب املباشر، عرفت األمم املتحدة االستثمار املباشر على أنه فئة االستثمار الدويل، اليت 
تعكس هدف كيان مقيم يف أحد االقتصادات، وهو احلصول على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف 

، وتعين املصلحة (باشر، واملؤسسة هي مؤسسة االستثمار املباشرالكيان املقيم هو املستثمر امل)اقتصاد أخر 
الدائمة، وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، وقدر هام من النفوذ على إدارة 
املؤسسة، وال يشمل االستثمار املباشر املعاملة األولية بني املستثمر واملؤسسة فحسب، بل يشمل كل 

إحصائيا، عرفت األمم املتحدة مؤسسة و  .فيما بني املؤسسات التابعةو  حقة بينهمااملعامالت الال
االستثمار املباشر، بأهنا مؤسسة حمدودة أو غري حمدودة، ميلك فيها مستثمر مباشر مقيم يف اقتصاد أخر 

يعادل  ، أو ما(بالنسبة للمؤسسة احملدودة)يف املائة أو أكثر من أسهمها العادية أو حق التصويت  60
ملستثمر ) ، وتشمل مؤسسات االستثمار املباشر الكيانات التابعة (بالنسبة للمؤسسة غري احملدودة)ذلك 

يف  60ملستثمر غري مقيم ميلك ما بني ) الشركات املنتسبة و  (يف املائة منها 00غري مقيم ميلك أكثر من 
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اململوكة بصورة ( لكامل للمؤسسات غري حمدودةاململوكة مشاركة أو با)، والفروع (يف املائة منها 00و املائة
  .مباشرة أو غري مباشرة ملستثمر مباشر

مبا أهنا تشمل مؤسسات ليست امللكية الغالبة فيها ملستثمر مباشر، فإن مفهوم االستثمار و 
يكون أوسع من مفهوم الشركات التابعة ذات امللكية الغالبة، وميكن أن يكون املستثمرون ، املباشر

شرون أفرادا، أو مؤسسات حمدودة أو غري حمدودة، خاصة أو عامة، أو جمموعة أفراد أو مؤسسات، أو املبا
حكومات أو وكاالت حكومية، أو منظمات أخرى متلك مؤسسات استثمار مباشر يف اقتصادات غري 

 2.االقتصادات اليت يقيم هبا املستثمرون املباشرون
االستثمار األجنيب املباشر،  (UNCTAD) مم املتحدةالتنمية لألو  ويعرف تقرير منظمة التجارة

مقدرة و  على أنه ذلك النوع من االستثمار الذي ينطوي على عالقة طويلة األمد تعكس مصاحل دائمة
شركة أو وحدة إنتاجية يف بلد أخر هو و  (البلد املستثمر)على التحكم اإلداري بني شركة يف البلد األم 

االستثمار األجنيب املباشر، على  (OECD)التنمية االقتصادية و  ة التعاون، وتعرف منظم(البلد املضيف)
 أنه توظيف ألموال أجنبية غري وطنية يف موجودات رأمسالية ثابتة يف دولة معينة هي الدولة املضيفة،

الذي قد يكون فردا أو شركة أو و  ينطوي على عالقة طويلة األجل تعكس منفعة للمستثمر األجنيبو 
 3.والذي له احلق يف إدارة موجوداته من بلده أو بلد اإلقامة الذي هو فيه مؤسسة،

ائتمان الصادرات، أنه يعرف االستثمار األجنيب و  وأشار تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار
 مؤمتر األمم املتحدةو  IMFهي صندوق النقد الدويل و  املباشر دوليا، وفقا ألهم املنظمات الدولية املعنية

، على أنه ذلك النوع من OECDالتنمية و  منظمة التعاون االقتصاديو  UNCTADالتنمية و  للتجارة
يف اقتصاد ما على مصلحة ( املستثمر املباشر) أنواع االستثمار الدويل الذي يعكس حصول كيان مقيم

رجة كبرية من النفوذ دائمة عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، إضافة إىل متتع املستثمر بد
                                                 

 .68دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات، العدد  ،(4114) منشورات األمم املتحدة -2
، 4102االستثمار األجنيب املباشر، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ، احلسن باسم محادي -3

 .06-01: ص
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يف ( مؤسسة االستثمار املباشر)ال يقتصر االستثمار املباشر على يف مؤسسة مقيمة و  يف إدارة املؤسسة،
اقتصاد أخر، وتنطوي املصلحة الدائمة على وجود املعاملة املبدئية أو األصلية اليت أدت إىل قيام العالقة 

مجيع املعامالت فيما و  ا مجيع املعامالت الالحقة بينهما،املؤسسة، بل يشمل أيضو  املذكورة بني املستثمر
  .بني املؤسسات املنتسبة، سواء كانت مسامهة أو غري مسامهة، ومن الناحية اإلحصائية

ائتمان الصادرات يف تقريرها السنوي إىل أنه، تشمل و  تشري املؤسسة العربية لضمان االستثمار
رقم )أو إلغاء ( رقم إجيايب)ك املعامالت اليت تؤدي إىل إنشاء معامالت رأس املال االستثمار املباشر تل

استثمارات، واملعامالت اليت تؤدي إىل احلفاظ على استمرارية االستثمار أو إىل توسيع ( سليب للتدفقات
نطاقه أو تصفيته، ففي حالة قيام طرف غري مقيم، ليس له أي حقوق ملكية سابقة يف مؤسسة مقيمة 

أو أكثر من ملكية املؤسسة أو القوة التصويتية هبا، فإن القيمة السوقية حليازات  %60بة قائمة، بشراء نس
حقوق امللكية املشرتاة، عالوة على أي رأمسال إضايف مستثمر، تسجل كاستثمار مباشر، ويف حالة حيازة 

، مث شراء من ملكية املؤسسة كاستثمارات حمفظة األوراق املالية %60غري مقيم حلصة سابقة تقل عن 
حيازات إضافية حبيث يصل إمجايل حيازاته  إىل احلد الذي يؤهلها للتغيري من وضعية استثمارات احلافظة 

أو أكثر، فال تسجل كمعاملة استثمار مباشر إال احليازات  % 60إىل وضعية االستثمارات املباشرة 
املدفوعات، حيث سبق تسجيلها حتت بند اإلضافية فقط، أما احليازات السابقة فال تسجل يف ميزان 

استثمارات احلافظة خالل تدفقها، بل تنعكس يف وضع االستثمار الدويل باعتبارها عملية إعادة تصنيف 
 4.من استثمارات حافظة إىل استثمار مباشر

 : وخبصوص تعريفات بعض الكتاب، نرد منها ما يلي
ركة أو إعادة شراء كلي أو جزئي لشركة قائمة أن االستثمار األجنيب املباشر يأخذ شكل إقامة ش

يف دولة أجنبية، سواء أكانت الشركة متثل فروعا لإلنتاج أم للتسويق أم للبيع أم ألي نوع من النشاط 
الشكل الذي مييز االستثمار األجنيب و  اإلنتاجي أو اخلدمي، موزعة أنشطتها على عدد من الدول األجنبية،

                                                 
 .41: ، ص4102 العربية،ائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول و  تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار - 4
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 التقنيةو  ثمارات األجنبية األخرى هو سيطرة املستثمر األجنيب على رأس املالاملباشر من غريه من االست
 .اإلدارة ومهارات التسويق لرتويج املشروع جتارياو 

املنظمة املشرتكة للتنمية االقتصادية أنه و  وترى بعض املنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدويل
 -%90املستثمر األجنيب على نسبة ترتاوح بني  لكي يكون االستثمار األجنيب مباشرا جيب أن يسيطر

إدارته، و  من كامل أسهم املشروع، غري أن هناك شركات أجنبية ترغب بامتالك كامل أسهم املشروع 00%
من أسهم املشروع،  %06يف حني توجد شركات أخرى ال تبدي رغبة لالستثمار يف اخلارج ما مل متتلك 

ثمار األجنيب املباشر يتجه حنو املشاركة بني عدد من الشركات ولكن يف السنوات األخرية أخذ االست
ويقصد باالستثمار الوافد املباشر  5.األجنبية دون وجود شركة بعينها هلا السيطرة املهمة يف هذه الشراكة

بالسماح للمستثمرين من خارج الدولة لتملك أصول ثابتة أو متغرية بغرض التوظيف االقتصادي يف 
ختلفة، أي تأسيس شركات أو دخول شركاء يف شركات لتحقيق عدد من األهداف املشروعات امل

من صيغ االستثمار الوافد جند الشركة متعددة اجلنسيات، ويطلق عليها أيضا و  االقتصادية املختلفة،
ثنني، كما جند الشركة ة أو شركة أو مزيج من اإلالشركات العابرة حيث ميتلك رأس ماهلا أكثر من دول

اليت تتضمن مشاركة أحد أو بعض املستثمرين املواطنني مع شركاء من دولة أخرى، وجند كذلك و  كةاملشرت 
  6.حتقيق أرباح إضافيةو  بغرض التوسع والنموو  االستثمار يف إنشاء فرع للشركة الدولية حبثا عن األسواق

 600الشركة متعددة اجلنسيات بأهنا املنظمة اليت يزيد رقم أعماهلا أو مبيعاهتا السنوية عن  وتعرف

كما تعرف على   7.مليون دوالر، واليت متتلك تسهيالت أو فروعا إنتاجية يف ست دول أجنبية أو أكثر
 .8أهنا تلك الشركات اليت تزاول نشاطها عرب احلدود ومتتلك فروعا هلا يف دول أخرى

                                                 
االستثمار األجنيب املباشر اخلاص يف الدول النامية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ، عجمي مجيل هيل -5

 .01-19:ص ،0999 اإلسرتاتيجية، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل،
 .42-42: ، ص4111مؤسسة شباب اجلامعة،إسكندرية، مصر، التنسيق الضرييب،و  االستثمار الدويل، النجار فريد -6
 .40:ص ، 4110 مصر، اإلسكندرية، إدارة األعمال الدولية، الدار اجلامعية،، أبوقحف عبد السالم -7
 .33:ص ،4114 عمان، األردن، الطبعة األوىل،، التوزيعو  ناجي شوقي جواد، إدارة األعمال الدولية، األهلية للنشر -8
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له درجات متفاوتة و  ويعرف االستثمار األجنيب املباشر على أنه استثمار يأخذ جماله يف بلد أجنيب
ويوصف االستثمار األجنيب املباشر بالنظرية  9،من املسؤولية يف إدارة نشاط املنظمة اليت مت االستثمار فيها

تقل من دولة إىل أخرى استجابة العامة للتدفقات الدولية لرأس املال واليت تشري إىل أن رأس املال ين
أو من دول ذات ، الختالفات اإلنتاجية احلدية، أي أنه سينتقل من مناطق ذات وفرته إىل حيث ندرته

عائد منخفض إىل دول أخرى يرتفع فيها العائد، إال أن هذه النظرية مل تستوعب التدفقات الضخمة 
اهني على سبيل املثال االستثمارات األمريكية الضخمة يف اجتو  لرؤوس األموال الستثمار املباشر بني دولتني

 10.خرآيف أوروبا إىل جانب االستثمارات األوروبية الضخمة املباشرة يف أوروبا من جانب 
 

بحثت في العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو سابقة دراسات : المبحث الثاني
 االقتصادي

يبحث فيها عن قنوات تأثري االستثمار ، (Moudatso , 2003)ومن خالل ورقة أعدها  بأوروبا،
 بلجيكا،: هيو  دولة 60األجنيب املباشر على النمو االقتصادي على عينة االحتاد األورويب متمثلة يف 

لندا، السويد لوكسمبورغ، دمنارك، أملانيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، النمسا، فن
 . لوكسمبورغ يف دولة واحدة العتبارات إحصائيةو  ومملكة بريطانيا، وقام بدمج بلجيكا

 حيث أخد بعني االعتبار حمددات أخرى للنمو االقتصادي كمتغريات مفسرة يف منوذج الدراسة،
ختتلف من  استعمل حتليل االحندار على بيانات السالسل الزمنية لكل دولة على حدا خالل فرتة زمنيةو 

سنة، مث  جمموع دول األربع عشر باستعمال منوذج االحندار  92إىل  61دولة إىل أخرى، ترتاوح ما بني 
، توصل إىل أنه مل يتبني أن ىوباختبار كل دولة على حد ،6221إىل  6210سنة من  61التجميعي ملدة 

                                                 
 .49: ص ،هسفن مرجعناجي شوقي جواد،  - 9
عمان، األردن،  الصميدعي حممود جاسم، ردينة عثمان يوسف، إدارة األعمال الدولية،دار املناهج للنشر والتوزيع، -10

 .29-26:ص ،4111الطبعة األوىل، 



 جلولي نسيمة
 صوار يوسف .د.أ

دراسة قياسية على دول  :ثار االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصاديآ
  4102 -0991مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة 

 

140 

 

يؤثر على النمو عكس االستثمار األجنيب املباشر بفرتة إبطاء واحدة      االستثمار األجنيب املباشر 
      . 

أوضح أن العوامل اليت تؤثر يف النمو ختتلف من دولة إىل أخرى وهذا راجع إىل التباين يف مستوى 
يف اقتصاد دول االحتاد      النمو حسب الباحث، وفيما يتعلق بدور االستثمار األجنيب املباشر 

ويب، تبني أنه يؤثر على الدول ذات حجم اقتصادي صغري مثل ايرلندا وهولندا، وأشار الباحث إىل األور 
نتيجة مهمة توصل إليها من خالل حتليل منوذج االحندار التجميعي وهي أن االستثمار األجنيب املباشر 

باشرة من خالل تعزيز غري مو  يؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي لدول االحتاد األورويب بطريقة مباشرة
 .التجارة اخلارجية

، درسوا فيها إمكانية تأثري االستثمار األجنيب (Darrat,et.,al,2005)ويف ورقة أخرى من إعداد 
( 6220-6210)،(6212-6222)خالل الفرتات ، دولة 43املباشر على النمو االقتصادي على 

ل إفريقيا والشرق األوسط دول من مشا 01، ومشلت العينة (6222-9009)، (6226-6221)،

MENA (i) دولة من شرق ووسط أوروبا  62 وCEE(ii) دول عضوه يف اإلحتاد األورويب  19، منها
 CEEمجهورية التشيك، استونيا، اجملر، التفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سلوفينيا، أما باقي دول : وهي

وطبقا إلحصائيات الدراسة . أوكرانيا، رومانيا، روسيا، ، كرواتيا، مولدافيااألبانيا، بيالروسيا، بلغاري: فكانت
مليار  0استقبال االستثمار األجنيب املباشر مبعدل سنوي يفوق  يف CEE  تبني أن بولندا تتصدر دول

اعتمد . مليار دوالر 8.1تليها مجهورية التشيك مبعدل سنوي يقدر بــ ، 9009-6220دوالر خالل الفرتة 
األول هو منوذج االحندار التجميعي باستخدام  طريقة املربعات ذات املرحلتني ، منوذجينيالباحثون على 

2SLS (iii)الثاين هو منوذج التأثريات العشوائية ، و يف تقدير معلمات النموذجREM(iv) 
أظهرت النتائج أنه عند تقدير معامل مشرتك لكل الدول، فإن تأثري االستثمار األجنيب املباشر و 

، ودول CEEوباقي دول ، لكن بعد التمييز بني دول االحتاد األورويب، معنوي إحصائيا يكون غري
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MENA فأظهرت النتائج ،          و       : ، باستخدام املتغريات الصورية التالية
 .أن التأثري يكون إجيايب ومعنوي فقط يف دول االحتاد األورويب

 مبعىن أن االستثمار األجنيب املباشر حيفز، معنويغري و  فكان التأثري سليب CEE دولأما باقي 
وملعرفة دور رأس املال البشري يف قدرة االستثمار .يعزز النمو فقط يف دول العضو يف إحتاد األورويبو 

لنموذج االحندار       : األجنيب على حتفيز النمو، قام الباحثون بإضافة متغري أخر يتمثل يف 

    و         : العشوائية، ومتغريات صورة أخري هي ومنوذج التأثريات  التجميعي

التأثريات و  ، وأشارت نتائج الدراسة لكل من تقديرات طريقة املربعات ذات املرحلتني،      
عكس النتائج اليت جاءت يف دراسة       العشوائية إىل  سلبية وغري معنوية املعامل 

(Borensztein,et.,al,1998) تغريات الصورية، بينت نتائج الدراسة أن معامل لكن، بعد إقحام امل
كان إجيايب ومعنوي          غري معنوي إحصائيا، بينما  ،           

إحصائيا، مما يشري إىل أنه، ميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يعزز النمو يف الدول اليت حققت أو 
مرتفع من خمزون رأس املال البشري  وصلت إىل حد معني من خمزون رأس املال البشري، ألن مستوى
 . يساعد الدول املستضيفة على استيعاب تكنولوجية املستثمر األجنيب

كما فسر الباحثون هذه النتائج بإمكانية تأثر النمو اجيابيا باحلجم اهلائل لتدفقات االستثمار 
هذا التفسري بالنظر إىل حجم  لكن بعد ذلك استبعدوا، األجنيب املباشر إىل الدول املنظمة لإلحتاد األورويب

و يف دراسة أخرى، استخدم .التدفقات الداخلة إىل روسيا اليت مل تولد أي أثر إجيايب

(Acaravci,et.,al,2012)  منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة(v)ARDL   لتقدير
االقتصادي على عشر دول متر النمو و  التكامل املشرتك بني االستثمار األجنيب املباشر، الصادرات

مجهورية التشيك، استونيا، اجملر، التفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، : هيو  اقتصاديتها مبرحلة انتقالية بأوروبا
 .اسلوفاكيا، سلوفيني
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باالعتماد على سببية و VECM(vi)كما استخدم الباحثون منوذج متجه تصحيح اخلطأ   
Granger  الطويل بناءا على بيانات و  لدراسة العالقة السببية بني املتغريات الثالث على املدى القصري

نتائج منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة،  أوضحتو  ،9001-6222ربع سنوية خالل الفرتة 
لطويل يف أربع أنه توجد عالقة على املدى ا، Grangerوباستخدام منوذج متجه تصحيح اخلطأ وسببية 

 يقود    ( 0: )كما يلي  Grangerدول من أصل العشر املدروسة، ونلخص أهم نتائج سببية 
 ؛بكل من مجهورية التشيك وسلوفاكيا     

     ؛بـ التفيا     يوثر يف 
  ؛فقط يف بولندا    إىل     هناك عالقة سببية تتجه من 
  ؛بكل من التفيا وسلوفاكيا  و    توجد عالقة ثنائية االجتاه بني 

  بـ التفيا    و   توجد عالقة ثنائية االجتاه بني . 
بطريقة مباشرة يف كل من مجهورية التشيك     يؤثر على     كما استنتج الباحثون أن

كما أشار الباحثون يف ورقتهم البحثية     وسلوفاكيا وبطريقة غري مباشرة يف التفيا من خالل الصادرات
أنه جيب على و  ستثمار األجنيب املباشر أمهية يف حتفيز النمو االقتصادي مقارنة بالصادرات،إىل أن لال

الدول أن تنتهج سياسات تروجيية جلذب االستثمارات األجنبية إليها، كاملناطق احلرة، احلوافز الضريبية، 
 . نوعية البىن التحتيةو  الرأس املال البشري، األسواق املالية، النظام املايل

مدينة على مستوى املقاطعات الصينية خالل الفرتة  902بدراسة عينة تتكون من و  سيويا،آ

على النماذج الدينامكية  GMM(vii)طريقة العزوم املعممة  (Hong,2014) وظف 6222-9060
النمو االقتصادي و  لبيانات السالسل الزمنية املقطعية، للدراسة العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر

والعوامل ذات الصلة باالستثمار األجنيب املباشر، وكانت أهم النتائج  اليت توصل إليها الباحث، أن 
يعزز النمو االقتصادي يف الصني، وحمددات االستثمار األجنيب املباشر و  لالستثمار األجنيب املباشر حيفز

لبىن التحتية، مستوى األجر تتفاعل إجيابيا مع املتمثلة يف االقتصاد السلمي، الرأس املال البشري، ا
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االستثمار األجنيب املباشر، وهلا تأثري إجيايب مشرتك على النمو االقتصادي، بينما درجة االنفتاح التجاري 
لكن تساهم يف النمو االقتصادي، أما فيما خيص اإلنفاق ، ال تؤثر بوضوح على االستثمار األجنيب املباشر

يف  (Sung-Ming,2014) ويف تايوان حبث. ت النتائج أنه يبطئ من النمو يف الصنياحلكومي، فقد بين
، صايف K، إمجايل تكوين رأس املالLاملدى القصري بني العملو  حتليل العالقة السببية على املدى الطويل

 ،GDP، والناتج احمللي اإلمجايلFDI، االستثمار األجنيب املباشرNX(الواردات-الصادرات) الصادرات
 GDPأنه توجد عالقة على املدى الطويل بني   Johansen-Juseliusأظهر حتليل التكامل املشرتك لــ و 

أشارت نتائجه إىل وجود على األقل متجه واحد للتكامل املشرتك بتايوان ودلت نتائج سببية ، و FDI و
Granger  أنه توجد عالقة سببية أحادية االجتاه تتجه منGDP  إىلFDI ذلك نتائج ، كما أكدت

 . منوذج متجه تصحيح اخلطأ بني املتغريين
التكامل املشرتك لبيانات السالسل الزمنية  (Charkaborty, 2008) أما يف اهلند استعمل

صناعة،  60على إنتاجية ثالث قطاعات حتتوي على  9000-6212املقطعية على سلسلة زمنية من 
األلبسة، التجهيزات و  القطاع الثاين صناعة األقمشة يفو  اخل،.. الصيد صنف يف القطاع األويل الزراعة،

اخل، أما القطاع الثالث وهو قطاع اخلدمات حيث صنف فيه خدمات ...الكهربائية، جتهيزات النقل 
حيث قام الباحث بتحليل العالقة السببية بني االستثمار .اخل...الكهرباء، املاء، النقل، اخلدمات املالية

االقتصادي بعد التأكد من وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريين، وأوضحت  النموو  األجنيب املباشر
املدى الطويل، إذ بينت أنه توجد عالقة سببية ثنائية االجتاه و  النتائج وجود عالقة سببية على املدى القصري

أحادية  ، وتوجد عالقة سببية على املدى الطويل%6 على املدى القصري بني املتغريين عند مستوى معنوية
أخرى تتجه و  ،%6االجتاه تتجه من النمو االقتصادي إىل االستثمار األجنيب املباشر عند مستوى معنوية 

، مما يشري إىل وجود عالقة %0من االستثمار األجنيب املباشر إىل النمو االقتصادي عند مستوى معنوية 
 .سببية طويلة املدى ثنائية االجتاه بني املتغريين
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األثر من االستثمار األجنيب املباشر إىل النمو االقتصادي ضعيف نسبيا مقارنة باجتاه  إال أن اجتاه
أن النمو  (Kumar, 2012)األثر من النمو االقتصادي إىل االستثمار األجنيب املباشر،كما بني 

وأن الناتج احمللي  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يرتبطان اجيابيا ببعضهما البعض،و  االقتصادي
اإلمجايل يتغري بتغري تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، من خالل دراسة العالقة بني االستثمار األجنيب 

-4111، والناتج احمللي اإلمجايل أثناء الفرتة FII (viii) املستثمرون املؤسستيون األجانبو  املباشر
تها الصني يف ما خيص حجم تدفقات االستثمار ، كما أكد الباحث أن اهلند تبقى بعيدة عن مثيل4101

 .األجنيب املباشر
 Johansenتقنية التكامل املشرتك املتعدد لـــ (Samuel,et., al, 2013)إفريقيا، استخدم 

لتحديد اجتاه العالقة بني  Grangerباإلضافة إىل اختبار سببية  VECMومنوذج متجه تصحيح اخلطأ
 يف غانا، 9060-6210خالل الفرتة  GNPالناتج الوطين اإلمجايل و      و    التدفقات الصافية لــ 

بينما حبث .   إىل     تتجه من      و   تبني أن هناك عالقة عكسية على املدى الطويل و 
(Insah,2013)  باستخدام طريقة املربعات الصغرى     و    يف العالقة الديناميكية بني تدفقات

أظهرت نتائج هذا و  اختبار التكامل املشرتك،و  ،9060-6210خالل الفرتة DOLS (ix)الديناميكية 
، مبعىن، االستثمار األجنيب    إىل     تتجه من     و    البحث أنه توجد عالقة إجيابية بني 

بثالث فرتات     املباشر يؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي لـــ غانا، بينما توجد عالقة عكسية بني 
  .   حنو         تتجه من     و إبطاء

باستعمال منهجية االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة للتكامل املشرتك على بيانات سلسلة و 
أوضحت نتائج الدراسة أن لالستثمار األجنيب املباشر  اخلاصة بالكامرون، 9001إىل  6210زمنية من 

 أثر إجيايب ومعنوي إحصائيا على النمو االقتصادي يف املدى القصري ويف املدى البعيد
(Samuel,2013). 
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على الناتج     بدراسة تأثري االستثمار األجنيب املباشر  (Hassen,et.,al,2012)عربيا، قام 
منوذج تصحيح اخلطأ على بيانات سلسلة و  بإجراء اختبار التكامل املشرتك    احلقيقي احمللي اإلمجايل 

استنتج الباحثون أنه توجد و  ، مع األخذ باإلعتبار متغريات تفسريية أخرى9002إىل  6220زمنية من 
على و  بني املتغريات قيد الدراسة،و بتقدير النموذج على املدى الطويل Johansenعالقة تكامل مشرتك لـــ

معنوي على الناتج احمللي اإلمجايل بتونس و  املدى القصري، تبني أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري إجيايب
االنفتاح و     و    يف العالقة بني  (Arabi ,2014)ويف السودان حبث . البعيدو  على املدى القصري

سببية و   Johansenلـــباستخدام التكامل املشرتك املتعدد  ،9066-6229، أثناء الفرتة    التجاري 
Granger  لتحديد اجتاه العالقة السببية بني املتغريات، وأظهرت نتائج اختبارJohansen  أنه توجد

وجود عالقة  Grangerعالقة تكامل مشرتك بني ثالث متغريات قيد الدراسة، كما أظهرت نتائج سببية 
  .   حنو     أخرى تتجه من و  ،    و    حنو    تجه من سببية أحادية االجتاه ت

على بيانات السالسل الزمنية     و     حتليل االحندار بني  (Hussein,2009) أجرىو 

اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية : وهي GCC (x)املقطعية لدول جملس التعاون اخلليجي
، حيث أظهرت نتائج طريقة 9000-6221خالل الفرتة  والبحرين، الكويت، قطر، املتحدة، عمان،

النمو االقتصادي يف دول العينة، و  املربعات الصغرى معنوية وإجيابية العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر
 . 0.818الذي بلغ و  حسب الباحث يبقى هذا التأثري ضعيف بالنظر إىل قيمة معامل االحندارو  لكن

، 9060-6220يف قطر، خالل الفرتة  (Alkhasawneh,2013) ويف دراسة أخرى أجرها
نسبة التدفقات إىل الناتج احمللي -هدف من خالهلا إىل حتديد اجتاه العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر

، باستخدام بعض االختبارات -معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي –النمو االقتصادي و  -اإلمجايل
وكشفت النتائج عن وجود عالقة ، Grangerسببية و  ،Johansenلــنية التكامل املشرتك القياسية كتق

إىل عالقة سببية يف اجتاه  Grangerتوازنية إجيابية على املدى الطويل بني املتغريين، كما أشارت سببية 
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ت نتائج البحث  النمو االقتصادي القطري، وأشار و  متبادل بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل قطر
  .كذلك أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتأثر بالناتج احمللي اإلمجايل على املدى القصري

إىل البحث يف العالقة السببية بني  (Mehrara,et al.,2015)بينما هدفت دراسة 
وباستخدام تقنية التكامل املشرتك لبيانات  ،MENAبدول  9060-6220خالل الفرتة     و    

السالسل الزمنية املقطعية، بعد التأكد من استقرارية السالسل الزمنية عند الفرق األول، وبينت النتائج أنه 
أشارت النتائج إىل  Granger، وباستخدام سببية    و     توجد عالقة على املدى الطويل بني 

يف     حنو     ، ولكن ال يوجد تأثري متبادل من    إىل      وجود عالقة سببية قوية تتجه من
إىل     حمدد مهم لتدفقات     ، مما يؤكد نتائج الدراسات اليت توصلت إىل أن MENAدول 
 . الدول

 

تصادي لدول مجلس التعاون ثار االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقآقياس : المبحث الثالث
 الخليجي

ثار االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي للعينة املختارة، اعتمدنا على مناذج آلقياس 
حيث قدرنا يف البداية منوذج اآلثار العشوائية إلجراء اختبار مضاعف ، االحندار السالسل الزمنية املقطعية

Lagrange بار منوذج االحندار الذي خيترب وجود أو غياب التأثريات اخلاصة باألفراد، واختار االخت
وبناءا على ما جاء يف الدراسات السابقة حول حمددات النمو االقتصادي، مت بناء ، POLSالتجميعي 

 :منوذج الدراسة من الشكل التايل
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:    االستهالك احلكومي، :    الناتج احمللي اإلمجايل يف بداية الفرتة،  ميثل :    : حيث
:        االستثمار األجنيب املباشر، :    ، (االستثمار احمللي) إمجايل تكوين رأس املال 

 األجنيب املباشرالتفاعل بني االستثمار  :             القوى العاملة،  :     الصادرات، 
 :          الصادرات، و  التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر :      الدخل الفردي، و 

 التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر :      الواردات، و  التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر
  .سعر الصرفو 

ومنوذج طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني ، POLSإذ مت تقدير منوذج االحندار التجميعي 

الدخل الفردي، : كانت   2SLSواملتغريات املساعدة يف طريقة  ،(xi)لنماذج السالسل الزمنية املقطعية 
وكل ذلك بعد إجراء اختبار التأثريات اخلاصة باألفراد من خالل . سعر الصرفو  الواردات، الصادرات،

 :      اليت تتبع توزيع مربع كاي بدرجة حرية و  التالية Lagrangeحساب إحصائية مضاعف 

  
  

      
 
       

 
      

   

      
  

   
 
   

   

 

     
  

 

حتت مستوى  3.62أكرب من  OLS انطالقا من بواقي منوذجاحملسوبة وإذا كانت هذه اإلحصائية 
𝛼معنوية  اجلدول املوايل يبني و  ، نرفض فرضية العدم اليت تشري إىل غياب التأثريات اخلاصة،   

 :نتائج االختبار
 رابتخالا جئاتن :(10)جدول رقم

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                   lnGDP |   1.889662        1.37465 

                       e |   .0021751       .0466376 

                       u |          0              0 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =     0.00 

                          Prob > chibar2 =   1.0000 

 STATA V.13 تجار خم لىد عماعتالاب  :المصدر         
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 نقبل فرضية العدم اليت تشري إىل غياب التأثريات الفرضية،  8.12ومبا أن إحصائية االختبار أقل من 
 :وفيما يلي نتائج التقديرPOLS  النموذج املالئم هو منوذج االحندار التجميعيو 

 P2SLSومنوذج  POLSنتائج منوذج : (10)رقمجدول 
 (POLS1) (P2SLS1) (POLS2) (P2SLS2) 
VARIABLES Ln(GDP) Ln(GDP) Ln(GDP) Ln(GDP) 

     

GDP0 0.136*** -0.120***   

 (0.0230) (0.0313)   
Ln(FDI) 0.298*** -0.0822*** 0.181*** -0.0267** 

 (0.0326) (0.0151) (0.0374) (0.0104) 

Ln(EXP) 0.304*** 0.541*** 0.345*** 0.415*** 
 (0.0399) (0.0273) (0.0350) (0.0281) 

Ln(GCE) 0.113*** 0.106*** 0.0740*** 0.119*** 

 (0.0260) (0.0366) (0.0281) (0.0282) 
Ln(GCF) 0.162*** 0.242*** 0.117*** 0.117*** 

 (0.0289) (0.0358) (0.0284) (0.0270) 

Ln(labor) 0.481*** 0.363*** 0.386*** 0.0948*** 
 (0.0350) (0.0589) (0.0379) (0.0242) 

Ln(FDI)*ln(percapita) 0.0376***  0.0186***  

 (0.00316)  (0.00279)  
Ln(FDI)*ln(IMPO) -0.0247***  -0.0186***  

 (0.00366)  (0.00326)  

Ln(FDI)*ln(EXP) 0.0115**  0.00626  
 (0.00510)  (0.00488)  

Ln(FDI)*ln(xr) -0.00473***  -0.000221  

 (0.00116)  (0.000886)  

Ln(GDP(t-1))   0.249*** 0.316*** 

   (0.0378) (0.0450) 

Constant -3.109*** -1.172*** -2.468*** -0.129 
 (0.285) (0.283) (0.323) (0.144) 

     
Observations 125 125 120 120 

R-squared 0.998 0.994 0.998 0.997 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 STATA V.13 تجار خم لىد عماعتالاب :المصدر     

طريقة و  إىل منوذج االحندار التجميعي باستخدام طريقة املربعات الصغرى( 09)يشري اجلدول رقم 
النموذج األول الذي يأخذ يف االعتبار فرضية التقارب املشروط مربعات الصغرى ذات املرحلتني لكل من 

باستخدام متغري الناتج احمللي اإلمجايل يف بداية الفرتة، والنموذج الثاين الذي يأخذ يف االعتبار  Solowلـــ
ن بناءا ظاهرة التقارب باستخدام متغري الناتج احمللي اإلمجايل بفرتة إبطاء واحدة، ومت اختيار هذين املتغريي
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       ، وهنالك من استخدمت     حيث هناك منها من استخدمت 11على دراسات سابقة 
موجبة عدا و  وتبني من اجلدول أن كل معامالت متغري الذي يقيس التقارب املشروط معنوية إحصائية

ي إحصائيا، وتشري املربعات الصغرى ذات املرحلتني الذي هو سليب ومعنو  يف منوذج طريقة     املتغري 
أن كل معامالت للمتغريات املفسرة لنمو الناتج احمللي  STATA V.13نتائج االحندار باستخدام برنامج 

عدا بعض املتغريات التفاعلية، مبعىن  %0اإلمجايل للدول حمل الدراسة معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 
حمللي اإلمجايل لدول جملس التعاون اخلليجي، إال أن هذا أن، كل املتغريات املفسرة للنموذج تؤثر يف الناتج ا

 : كما يلي التأثري يتفاوت وخيتلف من متغري إىل أخر
 :P2SLS1و POLS1نموذج  .0

 ،%1.312بــ GDPيرتفع  %0تبني أنه ،إذا ارتفعت الصادرات بـــ POLS1من خالل منوذج 
، %6، بينما إذا ارتفع االستثمار احمللي بـــ%0.668بــ GDP  ، يرتفع %6إذا ارتفع اإلنفاق احلكومي بـــو 

                   GDP، يرتفع %0، يف حني إذا ارتفعت القوى العاملة بنسبة %1.084بـــ GDPيرتفع 

على الناتج احمللي لدول اخلليج يبقى إجيايب ومعنوي مثل باقي حمددات النمو  FDIوتأثري ، % 0.260 بـ
يرتفع هذا التأثري و  ،%1.496 بــGDPيرتفع ، %0االستثمار األجنيب املباشر بــاالقتصادي، فإذا ارتفع 

إذا ارتفع نصيب الفرد من الدخل، و  دول العينة إذا ارتفعت الصادرات GDPعلى  FDIاإلجيايب لـــ
، %0إذا ارتفعت الصادرات بــ، وينخفض إذا ارتفعت الواردات، وإذا ارتفع معدل سعر الصرف، حبيث

، يرتفع تأثري الصادرات على %0بـــ FDI، كما أنه إذا ارتفع%1.1002بـــ FDIيرتفع تأثري 
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GDPيرتفع تأثري %0، وإذا ارتفع الدخل الفردي بـــ%1.1002بــ ،FDI علىGDP 1.131بـــ% ،
، أي ينخفض %1.4133إىل  GDPعلى  FDI، ينخفض تأثري %0بينما، إذا ارتفعت الواردات بـــ

على  FDIينخفض تأثري  %0أما إذا ارتفع سعر الصرف بـــو  ،%1.1421بــ GDPعلى  FDIتأثري 
GDP 1.11213بـــ%. 

، ، الذي يأخذ يف االعتبار حمددات إنتاجية االستثمار األجنيب املباشرP2SLSبينما أظهر منوذج 
، %0بــ FDIتأثري سليب على النمو االقتصادي للدول حمل الدراسة، حيث إذا ارتفع  FDIأن لــ

إىل  %1.312، وارتفع تأثري الصادرات على النمو االقتصادي من %1.1644بـــ GDPينخفض 
، يف حني اخنفض تأثري اإلنفاق %1.424إىل  %1.084وتأثري االستثمار احمللي من ، 1.220%

 .%1.383إىل  %1.260، والقوى العاملة من %1.018إىل  %1.003احلكومي من 
 :P2SLS2و POLS2نموذج  .0

تشري املرحلة الثانية من البحث إىل معنوية كل املعامالت عند مستوى  ،(14)من خالل اجلدول 
الصادرات، وبني االستثمار األجنيب و  ، ما عدا معامل التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر%0معنوية 
 POLSتائج أبقت نو  سعر الصرف، حيت اتضح أن معامل كل من املتغريين هو شبه معدوم،و  املباشر

، يرتفع %0بـــ FDI، حبيث إذا ارتفع GDPعلى  FDIيف املرحلة الثانية على التأثري اإلجيايب لـــ
GDPينخفض و  ،%0، إذا ارتفع الدخل الفردي بـــ%1.1068، ويرتفع هذا التأثري بــ%1.060بــــ

وتبقى الصادرات هي أكثر حمدد للنمو االقتصادي بدول جملس  ،%0بنفس النسبة إذا ارتفعت الواردات بــ
إىل الدول املضيفة  FDIاألخذ يف االعتبار أن تدفق و  2SLSالتعاون اخلليجي، لكن بتطبيق طريقة 

 .يتوقف على هذه املتغريات GDPعلى  FDIحتكمه بعض املتغريات كما أن تأثري 
لدول حمل الدراسة،حيث إذا ارتفع با GDPيؤثر سلبيا على  FDIوبينت النتائج أن 

FDIينخفض %0بــ ،GDPإىل  %1.322، وارتفع تأثري الصادرات من  %1.1481بـــ
، كما اخنفض تأثري القوى العاملة %1.009إىل  %1.112، وتأثري اإلنفاق احلكومي من 1.202%
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سلبيا  FDIثر ، مما يشر إىل أنه بعد التحكم يف املتغريات املساعدة أ%1.1926إىل  %1.368من 
 .على أداء القوى العاملة

 

 :اتمةــــخ
االستثمار األجنيب املباشر أخذ و  اختلفت حسب خصوصيات كل دولة،و  تعددت مصادر النمو

حصته يف دراسات عديدة كأحد أهم حمددات النمو االقتصادي للدول، خاصة تلك اليت يعتمد الناتج 
أساسية، حبيث تعمل العديد من هذه الدول على جذب اإلمجايل احمللي هبا على الصادرات بصفة 

تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة إليها هبدف تنويع اقتصادها، ودول جملس التعاون اخلليجي على 
بناءا على نتائج هذه و  غرار باقي الدول النفطية اليت تتميز بصادرات النفط، تبحث عن بديل لذلك،

 بالدول حمل الدراسة لكن بعد األخذ يف االعتبار GDPعلى  موجب تأثري FDI ـالدراسة، تبني أن لــ
 FDIأهنا ال حتفز التأثري االجيايب له، واالستفادة من  تبني FDIمراقبة بعض املتغريات اليت حتكم إنتاجية و 

 .سعر الصرفو  يتطلب حد معني من الدخل الفردي، الصادرات، الواردات
 

 :المراجعقائمة 
 :باللغة العربية مراجع

 .، إدارة األعمال الدولية، الدار اجلامعية،اإلسكندرية،مصر(4110)أبوقحف عبد السالم  .0
، االستثمار األجنيب املباشر، منشورات احلليب احلقوقية،الطبعة األوىل، (4102)احلسن باسم محادي  .4

 .بريوت، لبنان
دار  عمال الدولية، الطبعة األوىل،، ردينة عثمان يوسف، إدارة األ(4111)الصميدعي حممود جاسم  .3

 .املناهج للنشر والتوزيع،عمان، األردن
إسكندرية،  التنسيق الضرييب، مؤسسة شباب اجلامعة،و  االستثمار الدويل ،(4111)النجار فريد  .2

 .مصر
 .4102تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،مناخ االستثمار يف الدول العربية،  .2
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عمان،  التوزيع،و  دار الثقافة للنشر إدارة األعمال الدولية، الطبعة األوىل، ،(4100) ديري زاهد حممد .8
 .األردن

دور االستثمار األجنيب املباشر يف التنمية االقتصادية للدول النامية مع "، (4103) صاحل عدنان منايت .1
 .االقتصادية، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، جملة كلية بغداد للعلوم "إشارة خاصة للتجربة الصينية

، االستثمار األجنيب املباشر اخلاص يف الدول النامية، مركز اإلمارات (0999)عجمي مجيل هيل  .6
 .، اإلمارات العربية املتحدةللدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل، أبوظيب

 .68ت التجارة الدولية يف اخلدمات، العدد دليل إحصاءا ،(4114) منشورات األمم املتحدة .9
عمان،  الطبعة األوىل، التوزيع،و  إدارة األعمال الدولية، األهلية للنشر ،(4114) ناجي شوقي جواد .01

 .األردن
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)

i
 (  Middle East and North Africa. 

)
ii

 (  Central and Eastern European countries. 

)
iii

 (  Two-Stage Least Squares. 

)
iv

 (  Random Effects Model. 

)
v

 (  Autoregressive Distributed Lag approach 

)
vi

 (  Vector Error Correction Model. 

)
vii

 (  Generaliezd Method of Moment. 

)
viii

 (  Foreign Institutional Investors. 

)
ix

 (  Dynamic Ordinary Least Squares. 

)
x

 (  Gulf Cooperation Council . 

)
xi

 (  Instrumental Variables and two-stage Least Squares for panel data models. 


