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 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل تقدير حمددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية خالل 

 االستثمارات تدفقات أمهية نظرا لزيادة و. باستخدام التقنيات القياسية لبيانات البانل 4162-6991الفرتة 

البحث إىل تسليط الضوء هذا  يف سعىنالعاملي،  االقتصاد يف النامية االقتصادات اندماج و املباشرة األجنبية
 .املؤسسية جمموعة من املتغريات االقتصادية الكلية وإىل  للجوءالدول باهذه على أهم العوامل اجلاذبة يف 

أظهرت نتائج الدراسة إىل أمهية حجم السوق املعرب عنه مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل،  قد و
تساعد على تفسري تدفقات ة أساسيكمحددات الكتلة النقدية   و القروض البنكية، االنفتاح التجاري

 .هذه الدول االستثمارات األجنبية إىل
 .، منهج بيانات البانلجاذبية مباشر، أجنيب، استثمار سياسة اقتصادية ،دول نامية : كلمات مفتاحية

Résumé 
Cette étude vise à estimer les déterminants de l’attractivité de 

l’investissement direct étranger dans les pays en développement au cours de 

la période 1996-2014 en utilisant les techniques économétriques des 

données de panel. Eu égard à l’importance des flux des IDE et à 

l’intégration de ces économies dans l’économie mondiale, nous nous 

proposons dans cette recherche de mettre la lumière sur les principaux 

facteurs de leur attractivité en recourant à un ensemble de variables 

macroéconomiques et institutionnelles. L’étude a permis de montrer 
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l’importance de la taille du marché exprimé par le taux de croissance du 

PIB, l’ouverture commerciale, les crédits bancaires et la masse monétaire 

comme déterminants essentiels expliquant les flux des IDE vers ces pays. 

Mots-clé : pays en développement, politique économique, IDE, attractivité, 

méthode de panel. 

 مقدمة
أصبحت مسألة جاذبية االستثمار األجنيب املباشر ضرورة اقتصادية ملسايرة االنفتاح الدويل، 

. جهة املنافسة الدوليةملوا حنو اقتصاد السوق خاصة يف ظل حتول املسار اهليكلي لالقتصاديات النامية
فخالل سنوات التسعينات، ازدادت حركة تدفقات رؤوس األموال األجنبية باجتاه الدول النامية واستطاعت 

 .هذه األخرية من حتسني أدائها على مستوى االقتصاد الكلي
حيث  ،وحاليا تشكل االقتصاديات النامية أعلى حصة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

مليار دوالر  778، لتبلغ املستوى القياسي بقيمة 4162يف عام  مليار دوالر 186بلغت التدفقات الواردة 
 1.من اإلمجايل العاملي %45، أي ما يقارب 4162يف 

أداء جاذبية  مبواكبة التطورات احلديثة، تكشف الدراسات التطبيقية على أنه هناك تفاوت يف و
الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر، حيث تستقطب الدول األسيوية أعلى حصة مقارنة بدول إفريقيا 

 .عديدة عواملو الشرق األوسط و ذلك يرد إىل 
 أهمية الدراسة
يف االقتصاد الدويل، أال  اهلامة اجلوانب حدأ على الضوء تسلط كوهنا من الدراسة أمهية تنبع

جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف حمددات على وجه اخلصوص  هو االستثمار األجنيب املباشر، و و
أمهية الدراسة تكمن  مع أن أداء جاذبية الدول حمل الدراسة هي يف تباين ملحوظ، فإن و. الدول النامية

 .يف الدول النامية عوامل جذب االستثمار األجنيب املباشرتعزيز  يف

                                                 
1
 CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Rapport 

sur l’investissement dans le monde, 4162 : Repères et vue d’ensemble. Réformer la 

gouvernance de l’investissement international, Nations Unies, New York et Genève, p. 3. 



 العارف خديجة
 تراري مجاوي حسين .د

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات

 

89 

 

 دراسةأهداف ال
االستثمار  تدفق يف املؤثرة العوامل أهم عن الكشف إىل البحث يهدف الدراسة، أمهية ضوء على

 : مما ميكننا من معرفة .جمموعة الدول الناميةالوارد إىل األجنيب املباشر 
 حمددات االستثمار األجنيب املباشر، سواء ذات األثر اإلجيايب أو السليب، -
الدول النامية  بني حجم تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد إلديناميكية العالقة  و -

 .الطويل حمدداهتا يف املدى القصري و و
 إشكالية الدراسة

إن حتديد جاذبية الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر يتطلب حتليل عدة جوانب من حيث 
اجتاهاته والعوامل املؤثرة فيه، حجم االستثمار األجنيب املباشر ومستوى  طبيعة االستثمار األجنيب املباشر،

ما هي مختلف العوامل التي تحدد  : طرح السؤال الرئيسي التايلنوعلى هذا األساس . األداء احملقق
  ؟ جاذبية االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية

 :نيالتاليسؤالني الالرئيسي  هذا السؤاليتفرع عن و 

 ؟ لدول الناميةلما هي املتغريات األكثر تأثريا يف جاذبية االستثمار األجنيب املباشر  -

 ؟ لالستثمار األجنيب املباشرالعينة كيف نقيم تفاوت أداء جاذبية دول  -
 فرضيات الدراسة

 : الفرضيات التاليةب نتقدمولإلجابة على إشكالية الدراسة، 
ر االنفتاح التجاري جاذبية رأس املال األجنيب مع األخذ يف االعتباتشجع بيئة االقتصاد الكلي :  1ف

 ؛للبلد املضيف
 .الدول النامية أمام تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف اكبري   اتشكل العوامل املؤسساتية عائق:  2ف
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 منهجية البحث
استخدام نا إىل أالدراسة جلحتقيق أهداف  و األسئلة الفرعية اإلجابة على السؤال الرئيسي وبغية 
عينة تتكون من ترتكز الدراسة القياسية على . منهج التكامل املشرتك لبيانات البانليكمن يف منوذج قياسي 

 .4162-6991دولة نامية خالل الفرتة  71
 خطة الدراسة

  : يتم تناول موضوع البحث يف ثالثة حماور رئيسية
 الشرق ( الناميةاجتاهات تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف الدول  أهم نعرض فيه: احملور األول

 ؛كمدخل تأصيلي للموضوع  )مشال إفريقيا األوسط و
 حول حمددات االستثمار األجنيب  احلديثة أهم الدراسات التجريبيةنقدم فيه :  احملور الثاين

  ؛النتائج اليت توصلت إليها استخالص املباشر و
 من خاللالدول النامية  حمددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف حنلل فيه : احملور الثالث 

 .و ما يسمى منهج العينة الثابتةأ منهج البانلالذي يعتمد  قياسيمنوذج 
I .اتجاهات تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية 
 تقديم عام .1

يرجع  .منوا سريعا 4162-4111خالل الفرتة املباشر يف العامل  االستثمار األجنيب حركةعرفت 
يف جذب االستثمار األجنيب وارتفاع حصة البلدان  األسيويةالدور الذي تلعبه البلدان الناشئة  ذلك إىل

لتحصل  4162يف  %9حيث ارتفعت التدفقات الواردة إىل املنطقة بنسبة  .النامية من هذه االستثمارات
 2.مليار دوالر، أي أكثر من ثلثي إمجايل التدفقات إىل البلدان النامية 212على ما يقارب 

  

 

                                                 
2
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2015 : Repères et vue d’ensemble. 

Réformer la gouvernance de l’investissement international, Nations Unies, New York et Genève, 

2015, p.05. 
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 التدفقات الواردة من االستثمار األجنبي في العالم:  11الشكل 
 بالمليار دوالر( 2016-2014)والتوقعات (  2013-1995) وحسب البلدان 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .CNUCED, World Investment Report, 2014, p. 2 :مصدرال

 

، أي ما يدل 4162مليار دوالر يف  45اليت متثل  باجتاه الدول اإلفريقيةالتدفقات  تتراجع بينما
 4162.3 عن عام %1 اخنفاضها بنسبة

 يف %22 ابلغت نسبتهبزيادة مليار دوالر  914ويف املقابل متكنت الدول املتقدمة من استقطاب 
كما تسجل الدول االنتقالية . خاصة يف أوروبا والواليات املتحدة، 4162 يف عام %26 مقابل 2074 عام

 من خالل ضحيتكما   .4162 يف عام %52 إىل 2072 يف عام %54 تراجعا يف التدفقات األجنبية من
 : اجلدول التايل

 
 

                                                 
3
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2016 : Nationalité des investisseurs : 

enjeux et politiques. Repères et vue d’ensemble. Nations Unies, New York et Genève, 2016, 

p. 17. 
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 2013-2015، الصادرةتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة و :  10الجدول 
 (.مليار دوالر: ) الوحدة

 .25، ص 2076األونكتاد، االستثمار يف العامل،  ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةتقرير  : رالمصد
 خصائص االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية -2

شهدت الدول النامية تدفقات معتربة من االستثمارات األجنبية املباشرة يف اآلونة األخرية، 
اندماجها يف االقتصاد العاملي وتبنيها سياسة التحرير االقتصادي يف إطار التنافسية ازدياد نتيجة 
كما عرف هذا النوع من االستثمار اجتاهات إقليمية خمتلفة قد تتباين يف مستوى أدائها . الدولية

احملقق نظرا للتشابه أو االختالف يف مكونات أو خصائص االستثمار يف جمموعة دول العينة لذلك 
 .نتطرق إىل أهم اجتاهاته اإلقليميةس

 التدفقات الصادرة التدفقات الواردة المنطقة
2112 2112 2112 2112 2112 2112 

 065 1 816 841 914 244 181 الدول المتقدمة

 576 311 320 504 306 323 أوروبا

 367 372 363 429 165 283 أمريكا الشمالية

 378 446 409 765 698 662 الدول النامية

 11 15 16 22 58 52 إفريقيا

 332 398 359 541 468 431 آسيا

 33 31 32 168 170 176 والكاريبيأمريكا الالتينية 

 31 72 76 35 56 82 الدول االنتقالية

 474 1 318 1 311 1 762 1 277 1 427 1 العالم
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 الشرق األوسطاالستثمار األجنبي المباشر في دول  1.2
شهدت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول املتوسطية اخنفاضا ملحوظا خالل 

تقريرها حول  التنمية يف هذا حسب ما أشارت إليه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و الفرتة األخرية، و
لتحصل  4162يف  %61 اخنفضت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة من 4.ستثمار يف العاملاال

يف هذه  مما تؤكد حالة عدم اليقني للمستثمرين وارتفاع املخاطر السياسية. دوالر تريليون 6245 على
 .الدول

األردن مستقرة يف  تدفقات االستثمار األجنيب املباشربالنسبة لدول شرق األوسط، تبقى  و
مليار دوالر  6426 إىل %627-)كذلك يف تركيا  ، و(ليون دوالر أمريكيب 6271لتصل إىل  1272%+)

األوسط هو  يف الشرق (GDP) كما أن تراجع حصة االستثمار اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل(. أمريكي
 .خاصة يف البنية التحتية ناتج عن ارتفاع االستثمارات العامة، و

 االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا 2.2
 مستوى تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة اخنفضبالنسبة لدول مشال إفريقيا، 

على الرغم من وجود تدفقات معتربة  .2075يف  أمريكيدوالر  ليونب 6622إىل  %62املنطقة بنسبة  إىل
املباشر الوارد يدل  خمزون تدفق االستثمار األجنيب نإفاملغرب، يف  %9يف مصر و  %75ارتفعت بنسبة 

برتكزها يف عدد  يف أفريقيا أمهية قطاع اخلدمات الذي ميثل أكرب حصة من رصيد االستثمار األجنيب على
 5 : يتكالآل جنوب أفريقيا، املغرب ونيجريا قليل من البلدان، مبا يف ذلك

                                                 
4
 CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 

Rapport sur l’investissement dans le monde 2014, Vue d’ensemble. L’investissement 

au service des objectifs de développement durable : un plan d’action, Nations Unies, 

New York et Genève, 2014, http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-

rapport-2014  
5
 CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 4162 : Repères et vue d’ensemble. 

Réformer la gouvernance de l’investissement international, Nations Unies, New York et 

Genève, p. 15. 

http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-rapport-2014
http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-rapport-2014
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املالية، النقل، التخزين  ساسا نشاطاتأتشمل  %16 حبصةأولوية القطاع الثالث  -
 ؛االتصاالت و

 ؛%47 بتمثيل القطاع الثانوي -

 ؛فقط %2القطاع األويل  -

 .استثمارات غري حمددة %7 أي حوايلالباقي  و -
من بني هذه الدول، جند أن املغرب تشهد زيادة كبرية يف تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة  و

حيث ميثل . 4162 و 4165بني عامني  %821+أي  دوالر أمريكيليون ب 5229لتصل إىل إليها الواردة 
املتعددة الشركات  جمموعة من تميزت. من خمزون االستثمار األجنيب املباشر %16قطاع اخلدمات 

ة دع .هذا القطاع يف (BNP Paribas, AIG, Boston Consulting, Microsoft et Ford) اجلنسيات
خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  أمهية االستثمار يف البنية التحتية و : هذا االجتاهفسر ت عوامل

 .االستقرار السياسي االتصاالت، مستوى التكوين اجليد لرأس املال البشري و و
من االستثمارات اإلنتاجية اليت تولد ثلث  %61االستثمار األجنيب املباشر ميثل أما يف تونس 

األزمة  يف ظل الركود االقتصادي العاملي و و. من إمجايل العمالة %74تنشئ أكثر من  الصادرات و
تقلص االستثمار األجنيب املباشر بشكل حاد يف عام  ،أزمة منطقة اليورو السياسية اليت مرت هبا البالد و

. عدم وضوح الرؤية االقتصادية على املدى املتوسط ومين بسبب تدهور الوضع األ 4162 و 4165
األجنيب املباشر ازدادت  حسب الوكالة التونسية لرتويج االستثمار األجنيب، فإن تدفقات االستثمار و

ذلك باجتاه معظم هذه االستثمارات حنو القطاع  ،4162مقارنة مع عام  4162يف عام  %20.1بنسبة 
 6.اخلدمايت الصناعي بعد اخنفاضها يف القطاع

                                                 
6
 Trade solutions BNP Paribas, Rapport : Les investissements en Tunisie, May 8th, 2017, 

https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/implanter/tunisie/investir, pp.1-4, 

consulté le 10/05/2017. 
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 .4165 مقارنة مع 4162 يف %6828االستثمار األجنيب املباشر إىل  يف اضااجلزائر اخنف عرفتما بين
من املشاريع االستثمارية اجلديدة املعلنة عنها بعد انتعاش جيد يف  %87 اىل نقص يساساألسبب ال يرجع

تونس، يف حني حتتل املغرب  كل من اجلزائر واالستثمار األجنيب املباشر يف   وبالتايل هناك اخنفاض يف. 4165
 .جاذبية االستثمارات األجنبية ملنطقة مشال أفريقيا ومصر الصدارة يف

على أمهية استمرار التعليم  مشال إفريقيا دوليف هذا السياق، يعكس االستثمار القطاعي يف  و
هذا  يف 4162من مشاريع االستثمار األجنيب املباشر اجلديدة يف  %58حيث ترتكز . الثانوي العايل و
 .من رأس املال %25 من املشاريع و %11ت ميثل قطاع اخلدما و. القطاع
 االستثمار األجنبي المباشر في دول البريكس. 2.2

منو هائل بالنظر إىل اقتصاديات  من حتقيق 4111الناشئة منذ سنوات  االقتصاديات متكنت
 .سنة 41قبل  %61من النمو العاملي مقابل  %20أكثر من  حاليافهي تشكل . الدول األخرى

من التدفقات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر  BRICS7 41%استقبلت دول الربيكس 
من إمجايل تدفقات االستثمار األجنيب باعتبارها  %6122واستحوذت الصني على . 4162الواردة يف 

 8.أكرب مستفيد وثاين متلقي لالستثمار األجنيب يف العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية
  

                                                 
7
 BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 

8
 SANNAT C., Les BRICS, locomotive de l'économie mondiale, Le contrarien, 2015, 

www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-

economie, (05/10/2015). 

http://www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-economie.%20(05/10/2015
http://www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-economie.%20(05/10/2015
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 مجموعة دول الناميةاالستثمار األجنبي المباشر في :  10الجدول 

 0105 0104 0103 دول شمال إفريقيا

 الجزائراالستثمار األجنبي المباشر في 

 587- 62217 62195 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 26.232 26.820 25.313 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 72 73 16 والتملكعدد مشاريع االندماج 
 FBCF 2,4 1,9 -1,2االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 األجنبي المباشر في المغرباالستثمار 
 3.162 3.561 3.298 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 48.696 51.192 51.186 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 74 70 50 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 10,1 11,0 10,4االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 تونس االستثمار األجنبي المباشر في

 1.002 1.063 1.117 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 32.911 31.554 33.001 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 13 11 20 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 11,0 10,9 11,6االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

    

 0105 0104 0103 دول شرق األوسط

 االستثمار األجنبي المباشر في مصر
 6.885 4.612 4.256 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 94.266 87.485 82.893 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 66 59 48 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 11,4 12,1 15,2االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 
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 على الرابط املتاحة  4162 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،تقرير  : المصدر
https://www.trade solutions.bnpparibas.com/fr/ 

 االستثمار األجنبي المباشر في األردن
 62275 2.009 62805 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 29.958 28.714 26.770 (مليون دوالر) خمزون االستثمار األجنيب املباشر

 7 14 17 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 25,9 26,3 16,8االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 االستثمار األجنبي المباشر في تركيا

 16.508 12.134 12.284 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 145.471 177.661 149.784 (مليون دوالر)االستثمار األجنيب املباشر خمزون 

 161 115 170 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 7,3 7,6 11,1االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 0102 0102 0102 دول البريكس    

 االستثمار األجنبي المباشر في الصين
 135.610 128.500 123.911 (مليون دوالر)األجنيب املباشر الوارد تدفق االستثمار 

 1.220.903 1.085.293 956.793 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 876 1.054 1.249 عدد مشاريع االندماج والتملك
 FBCF 2.2 2.5 2.0االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 

 كوريا الجنوبية  األجنبي المباشر فياالستثمار 

 5.042 9.274 12.767 (مليون دوالر)تدفق االستثمار األجنيب املباشر الوارد 

 174.573 179.205 180.860 (مليون دوالر)خمزون االستثمار األجنيب املباشر 

 109 140 149 والتملكعدد مشاريع االندماج 

 FBCF 525 425 622االستثمار األجنيب املباشر الوارد كنسبة من 
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تدفق  حتقيقتركيا  أنه خالل السنوات األخرية متكنت كل من مصر و 14 اجلدول تبني نتائج
معترب من االستثمارات األجنبية املباشرة، إذ أصبحت متثل أكثر من نصف خمزون االستثمارات األجنبية 

 االنامية حمدودالدول املتوسطية  يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر ، يبقىرغم هذا و. املباشرة يف املنطقة
 .مقارنة بالدول النامية األخرى

 GDP/FDIمقارنة ما بين الدول النامية :  12الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .4162تقرير األمم املتحدة للتجارة و التنمية، االستثمار يف العامل،  : المصدر
أن تطور تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل االقتصاديات النامية املتوسطية  يتضح من الشكل،

كما أن مستوى األداء احملقق يف جاذبية االستثمار األجنيب يبقى . الزال حمدودا مقارنة بإمكانيات املنطقة
جذب ضعيفا بالنظر إىل مستوى األداء يف الدول األسيوية، حيث تسجل املنطقة معدالت منخفضة يف 

مما يدل أنه هناك . الصني، ماليزيا، اندونيسيا:  االستثمار األجنيب املباشر من جمموعة دول العينة، منها
 البريوقراطية، التنظيم، التمييز حنو قطاعات معينة، نوعية البنية التحتية) عدة عوائق تقيد حرية االستثمار

فق معظم االقتصاديني أن نتائج تدفق ، يتاثر هذه الوضعيةعلى  و(. رأس املال البشري ىمستو  و
ل املتوسطية يف تكثيف تدفق االستثمار األجنيب املباشر ال تتناسب مع اإلجراءات املتخذة من طرف الدو 

 9.االستثمار األجنيب املباشر إىل املنطقة
                                                 

9
 LAHOUEL, M.E.H., "Foreign Direct Investment, the European Mediterranean Trade 

Agreements and Trade Liberalisation between MENA Countries" Paper presented at 

the workshop on The Dynamic of New Regionalism in MENA: Integration, Euro-Med 
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II .أهم الدراسات التجريبية حول محددات االستثمار األجنبي المباشر 
إن تباين أداء جاذبية الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر يف اآلونة األخرية يشهد زيادة 
ملحوظة، مما يثري بطبيعة احلال مسألة حتديد العوامل اليت تؤثر على تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف 

األجنيب املباشر  االستثمار دداتمن خالل حتليل الدراسات التجريبية حول حم و. هذه االقتصادات املضيفة
 : منها ،دراسات االقتصاد الكلي سيقتصر البحث على

 ( 6992) ةدراسJun & Singh
10
الدول النامية،  حددات االستثمار األجنيب املباشر يفمب اهتمت : 

 املخاطر السياسية، وات على رأسها االستقرار السياسي من خالل حتليل قياسي لعدد من املتغري 
حيث خلصت الدراسة إىل أن االستقرار . الوضع االقتصادي وبعض متغريات االقتصاد الكلي

أوضحت الدراسة أن النمط  اكم  .املباشرالسياسي حمددا هاما يف جذب االستثمار األجنيب 
 ؛التصديري هو احملدد القوي يف جذب دولة نامية لالستثمار األجنيب املباشر

 دراسة Bouklia-Hassane et Zatla (2001)11 :  ىل حمددات االستثمار األجنيب املباشر إتطرقت
أن االنفتاح على اخلارج للبلد توصلت نتائج الدراسة  و. 6997-6971يف الدول املتوسطية يف الفرتة 

تأثري اجيايب على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف  مااملضيف ومستوى البنية التحتية املادية هل
 .ارج هو أقل من املتوسط اإلقليميانفتاحها على اخل حيث أن مستوىالسيما مصر وتركيا،  املنطقة،

أيضا يشكل اخنفاض مستوى تطور البنية التحتية املادية يف اجلزائر واملغرب عائقا لدخول 
بشكل اجيايب يف  تساهم البنية التحتيةحيث إسرائيل، على غرار  ،مااألجنيب املباشر فيه االستثمار

                                                                                                                                      
Partnership Agreements and After, Cairo, February 1999, cité par BOUKLIA-HASSANE 

R. et ZATLA N., L’IDE dans le Bassin Méditerranéen : ses déterminants et son effet sur 

la croissance économique, In Les Cahiers du CREAD, n°55, 2001, p.10. 
10

 SINGH H2  & JUN W, Some new evidence of determinations of foreign direct investment 

in developing countries, World Bank, working paper, 1995. 
11

 BOUKLIA-HASSANE, Rafik et ZATLA, Nadjat, L’IDE dans le Bassin Méditerranéen : ses 

déterminants et son effet sur la croissance économique, Synthèse du rapport de 

recherche : Les échanges euro-méditerranéens, Seconde conférence du Femise (Forum 

Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques, Marseille, 29 & 30 Mars 

2001, In Les Cahiers du CREAD, n°55, 1er trimestre 2001, pp. 118-143. 
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بنسبة ضعيفة يف  PESM املتوسط دول يساهم النمو االقتصادي يف. ق االستثمار األجنيب املباشرتدف
 ؛تغري االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل دول العينة

 دراسة Pravin Jadhav, (2012)
12
السياسية  املؤسسية و استكشفت دور العوامل االقتصادية و : 

جنوب  الربازيل، روسيا، اهلند، الصني و)يف جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل دول الربيكس 
 االستثمار يف تدفق السوق حجم أمهية إىلالدراسة نتائج  تبني و. 4119-4111 خالل الفرتة( افريقيا

 الطبيعية املوارد توافر و التجاري االنفتاح أن إىل أيضا تشري كما .املنطقة إىل املباشر األجنيب
 ؛التدفقات هذه تفسري يف إحصائية داللة ذات متغريات ،املساءلة و القانون سيادة و

 13 دراسة
PETRI, Peter A. (1997)  :  مبقارنة جاذبية الدول املتوسطية بالدول النامية فيها قام

الدراسة أن أداء توصلت نتائج تقدير  و .باالستعانة بنموذج قياسي األخرى من دول املتوسط
كما أن . تونس مماثل ألداء البلدان النامية األخرى ، املغرب واألجنيب املباشر يف مصر االستثمار

خمزون االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، األردن، سوريا أو لبنان هو أقل من املتوقع يف منوذج 
 ؛ملباشر يف هذه االقتصاداتنيب احمددات االستثمار األج الدراسة، ذلك باستخدام عدد من

  (6999)دراسة Morisset  : إفريقيا حيث مشلت  ركزت على حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف
متغريات الدراسة كل من معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل، معدل األمية، الصادرات كنسبة من الناتج 

. شخص 6 111البنية التحتية املعرب عنها بعدد خطوط اهلاتف املستعملة من طرف  احمللي اإلمجايل،

                                                 
12

 PRAVIN, Jadhav, Determinants of foreign direct investment in BRICS economies : 

Analysis of economic, institutional and political factor, International Conference on 

Emerging Economies - Prospects and Challenges (ICEE- 2012), Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 37 (2012) 5 – 14, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), IIFT 

Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110016, India. 
13

 PETRI, Peter A., The Case of Missing Foreign Investment in the Southern 

Mediterranean, Technical Paper No. 128, December 1997, cité par Helmut Reisen and 

Julia von Maltzan, Boom and Bust Sovereign Rating, Technical Papers, No. 148, 

Centre de Développement, Documents techniques, OCDE, 1999, Paris, France, 27 p. 
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توصلت الدراسة أن أهم العوامل املفسرة لالستثمار األجنيب املباشر تتمثل يف النمو االقتصادي 
 .14واالنفتاح التجاري للبلد املضيف

 

III .النموذج القياسي: 
باستخدام  االستثمار األجنيب املباشر يف الدول الناميةهتدف الدراسة إىل تقدير حمددات جاذبية 

 .توظيف منهج التكامل املشرتكو  حتليل بيانات البانل
تدفقات االستثمارات  حجم بني توازنية عالقة هناك كان إذا ما عن لكشفالغاية يف ا تكمن و

 .املدى وقصرية طويلة آثار من عليه تنطوي ما كذلكو  ،حمدداهتا األجنبية املباشرة الواردة إىل املنطقة و
تتجلى أمهية استخدام بيانات البانل يف كوهنا تسمح بدراسة االستثمار األجنيب املباشر من حيث و 

 .و البعد الزمين الفرديالبعد  : البعدين
 متغيرات نموذج البانل و طرق التقدير .1

مت اختيار صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول النامية   ،وضوعامل هذا ملعاجلة
املؤسسية كمحددات تفسريية  كمتغري تابع، بينما مت إدراج جمموعة من املتغريات االقتصادية الكلية و

-6991 نامية خالل الفرتة 15دولة 67تغطي الدراسة عينة تتكون من  و. لتدفق االستثمار األجنيب املباشر

الدول النامية على النحو  عليه يصبح منوذج البانل حملددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر يف و .4162
 : يتآلا

FDI it  = a + β1 GDP + β2 INFl + β3 INV/GDP +β4 CRED+ β5 M2/GDP 

+ β6 INFRA+ β7 OPEN+ β8  POLSTAB + β9 FREEDOM +μi + γt + εit… (1) 

 

 

                                                 
14

 MORISSET, J.," Foreign Direct Investment in Africa: Policies also Matter", World Bank 

Policy Research Working Paper Series, n°2481.19992 
إيران، نيجرييا، جنوب إفريقيا، الصني،  عمان اجلزائر، املغرب، تونس، مصر، تركيا، األردن، تتكون عينة الدول من 15

 .ماليزيا واندونيسيا،  وسيا،ر  الربازيل، ،اجلنوبية اهلند، كوريا
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 FDI لناتج احمللي اإلمجايل للبلد املضيفلنسبة  املباشر تدفقات االستثمار األجنيبصايف : 
 GDP معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر حلجم السوق البلد املضيف: 
 INFl معدل التضخم للبلد املضيف: 
 INV/GDP احمللي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل االستثمار: 
 CRED احمللية للقطاع اخلاص كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد املضيفالقروض : 
 M2/GDP داء القطاع املايلألكمؤشر احمللي اإلمجايل  لناتج لنسبة الكتلة النقدية مبفهومها الواسع : 
 INFRA البنية التحتية املادية للبلد املضيف: 
 OPEN درجة االنفتاح االقتصادي للبلد املضيف: 
 POLSTAB مؤشر االستقرار السياسي للبلد املضيف: 

 FREEDOM مؤشر احلرية االقتصادية للبلد املضيف: 

البنك :  تعتمد مصادر متغريات النموذج على بيانات جمموعة من اهليئات الدولية منها و
مصدر بيانات  إحصاءات االستثمار يف العامل،، (IMF)يل صندوق النقد الدو  ، (WDI)الدويل

املعرب عنها باحلرية  موقع خاص ببيئة األعمال و و Africa Open Data خاص بالدول اإلفريقية
باألسعار الثابتة كنسبة من الناتج احمللي ستخدم وحدة القياس ت و Freedom in world االقتصادية

 : متثل حيث  .اإلمجايل

- (μi)  : اآلثار الفردية(Individual Effects) نامية ألخرى، دولة من وتتفاوت 

- (γt)  :الزمنية االختالفات أو اآلثار ( (Time Effectsالزمن، عرب تتغري و 

- (εit)  :للنموذج العشوائي احلد. 
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 ،  (γt)الزمنية و (μi) اآلثار الفردية هذه مع التعامل يف البانل منوذجوتتمثل منهجية دراسة 
 model)عشوائية اآلثار المنوذج   أو (model fixed Effects) الثابتة اآلثار منوذج باستخدام إما

Random effects) 16.متحيزة تقديرات إىل نايقود إمهاهلا إن إذ 

 حددات االستثمار األجنبي المباشرنتائج تقدير نموذج البانل لم .2
 : يليربعة خطوات متتالية كما أميكن تقدمي النتائج حسب 

:  الصيغة التالية تتمثل اخلطوة األوىل يف التقدير يف التأكد من وجود اآلثار الفردية لبيانات البانل يف -
iid) + eit (eit +B+ ui Yit = Y+ Xit ،حيث يتم اختبار فرضية العدم H0 : ui = 0.  فعلى

عند كل دول العينة أم  ااملستوى االقتصادي، يقوم االختبار بتحديد إذا كان منوذج الدراسة متجانس
 . Wald Testأنه هناك خصوصيات لكل بلد باستخدام اختبار

العشوائية باستخدام  يف اخلطوة الثانية يتم حتديد منوذج الدراسة إذا كان منوذج األثار الثابتة أو و -
 . Hausman Testاختبار هومسان

يتم يف اخلطوة الثالثة اختبار جذر الوحدة لبيانات البانل ملعرفة  ،مث بعد التأكد من منوذج الدراسة -
 . مدى استقرارية متغريات النموذج

يتم اختبار التكامل املشرتك ملتغريات الدراسة لتفسري العالقة التوازنية  ،األخرية اخلطوة الرابعة و يف و -
 . Pedroni Testملتغريات النموذج على املدى الطويل باستخدام اختبار بيدروين

 متثل معنوية و (F) لي، جند أن إحصائيةي ذيال 15على ضوء نتائج التقدير املوضحة يف اجلدول 

 .صالحية النموذج ذات أثر معنوي ميكن بناء عليه الدراسةبالتايل  و ،(0.0000)

                                                 
16

 إسالمية، اقتصادية دراسات جملة البانل، حتليل منهج باستخدام اإلسالمية للدول البينية التجارة حمددات العبديل، عابد .د 
 .72 ص ،2070 للتنمية، اإلسالمي البنك والتدريب، للبحوث اإلسالمي املعهد
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 الناميةالدول  االستثمار األجنبي المباشر في لمحددات Hausman اختبارتقدير  : 12الجدول 

المتغيرات 
 التفسيرية

 FDI(% GDP) صايف التدفقات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج اإلمجايل:  املتغري التابع

 مشاهدة 545=  67*69:  جمموع مشاهدات البانل  T=19  N=17    4162-6991:  الفرتة
 (Method of Estimation)طريقة التقدير 

 الثابت
Constant 

 نموذج اآلثار العشوائية نموذج اآلثار الثابتة نموذج االنحدار التجميعي
P. Value Coeff. P. Value Coeff. P. Value Coeff. 

122562 

(12787858)  
12919227 

129222 

(-0.055873) 
12641191-  

121281 

(12225128)  
12784282 

GDP 
0.0001* 

(3.875824) 
12642985 

121141* 

(52126889)  
12192275 

121119* 

(52526614)  
12616892 

INFL 
122912 

(12258124)  
12112819 

0.7227 

(0.355204) 
12115871 

127176 

(12491222)  
12115624 

INV/GDP 
0.2784 

(1.085861) 
42621281-  

0.0705 

(1.815333) 
2219569 

121271 

(62912169)  
22274691 

CRED 
0.3604 

(-0.916004) 
12112254-  

121267* 

(42122926)  
12142944 

124416 

(62448717)  
12161974 

M2/GDP 
121277* 

(62987221)  
12166785 

0.0476* 

(-1.989042) 
12141567-  

124118 

(62641142-)  
12166169-  

INFRA 
0.1579 

(-1.415700) 
12162426-  

0.9867 

(-0.016700) 
-12111561 

121886 

12216711-) ) 
12111516-  

OPEN 
0.0000* 

(7.940458) 
42229466 

0.0000* 

(6.449876) 
22697721 

0.0000* 

(6.642963) 
52826478 

POLSTAB 
126915 

(62492957)  
12118268 

125591 

(12927717) 
12111881 

125222 

(12942266) 
12111552 

FREEDO

M 

0.3441 

(-0.947454) 
12168721-  

126798 

(-62522226) 
-0.048609 

0.1054 

(1.623741) 
-12128861 

R
2 12528492 12252242 12469917 

Adusted R 12549222 12292452 12697271 

F- Statistic 

Prob 

68228127 

(0.000000) 

65215177 

(0.000000) 

92815814 

(0.000000) 

DW 12722914 12991415 12952611 

SE 42122962 62772461 62788726 

N OF OBS 323 323 323 

 Eviews  9باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر



 العارف خديجة
 تراري مجاوي حسين .د

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات

 

105 

 

ميكننا حتديد النموذج املالئم للدراسة، سواء كانت مناذج  ، Hausmanباستخدام اختبار
ينصب هذا االختبار على ما إذا كان هناك حيث . التأثريات الثابتة أم مناذج التأثريات العشوائية

 : يتآلنتائج االختبار كال 04اجلدول  يبني. الفرديةارتباط بني املتغريات التفسريية واآلثار 
 Hausman نتائج اختبار:  12 الجدول

Correlated Random Effects-Hausman Test 

Test cross-section random effects 
 

Test Summary              Chic-Sq.Statistic Chic-Sq.df Prob 

Cross-section random             13,787271 9 0,1301 

 Eviews  9باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر
 72.15 بأن القيمة اإلحصائية بلغت  Hausmanاختبار أظهر ،اجلدول نتائج على باالعتماد

وهي غري ( 1.1211)بلغت القيمة االحتمالية و (. املتغريات املستقلة عدد)      حرية درجةعند 
العدم اليت تنص على أن  وعليه نقبل فرضية.  P. Value(126516)>%5 أي %.4 معنوية عند مستوى

 .منوذج اآلثار العشوائية هو النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة
 أي التفسريية ، جند أن معظم املتغرياتالعشوائيةالضوء على نتائج تقدير منوذج اآلثار  إذا سلطنا و

االنفتاح ، (GDP) حجم السوق احمللي للبلد املضيف الذي يقاس مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل
يؤكد النظرية  ما هو و .(P. Value< 5%) هلا تأثري معنوي يف تفسري النموذج أي (OPEN) التجاري

 .االقتصادية
السيولة نالحظ معنوية مؤشر القطاع املايل الذي اعتمدنا يف تكوينه على نسبة  كما

مع ذلك فإن أثر  و .بلكنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل مع اإلشارة املتوقعة ذات أثر سا (M2) احمللية
تؤدي إىل  ،%7 حيث أن اخنفاض السيولة احمللية املتداولة يف االقتصاد بنسبةالكتلة النقدية غري مرن 
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اخنفاض حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل  النقدية و ضعف نشاط التعامالت املالية و
 .روسيا و دول العينة اليت تشمل نيجرييا، تونس، إيران، الصني، اندونيسيا، ماليزيا، كوريا

يف قياس أداء القطاع املايل  اهام امؤشر  (CRED) أيضا تشكل القروض البنكية للقطاع اخلاص
االستثمار األجنيب املباشر يف جمموعة دول العينة حيث يظهر تأثريها اجيايب على جذب تدفقات 

 .يدل على سالمة أداء القطاع املايل يف هذه الدول مما (.نيجرييا، جنوب إفريقيا، ماليزيا، روسيا)
تظهر  مل هناك متغريات أخرى كان هلا تأثري ضعيف يف تفسري النموذج و باإلضافة إىل ذلك، و

ذو أثر موجب، لكن تأثريه  (POLSTAB) بشكل معنوي، حيث يظهر مؤشر االستقرار السياسي
 . ضعيف على تدفق االستثمار األجنيب املباشر
تفسري  لكن غري معنوي يف بأثر موجب و (FREEDOM) أيضا يظهر مؤشر احلرية االقتصادية

ا يدل على أنه هناك حتسن على العموم يف بيئة األعمال يف دول مم .تدفق االستثمار األجنيب املباشر
 .العينة

لكن غري معنوي يف تفسري تدفق  بتأثري موجب، و (INFL) بينما يظهر معدل التضخم
معدالت األسعار  استقرار يفسر ذلك مبدى التحكم يف معدل التضخم و .االستثمار األجنيب املباشر

 .زائرجليف بعض دول العينة كا
إذ أن تدين . هو غري مرن أيضا له تأثري أكرب نسبيا، و (INFRA) بالنسبة ملتغري البنية التحتية

يصاحبها اخنفاض يف تدفقات االستثمار األجنيب ، %7 نوعية البنية التحتية يف الدول النامية بنسبة
 .املعلومات يف معظم دول العينة تكنولوجيا االتصال وذلك تدين جودة  يعكس. الوارد
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 نتائج تقدير اختبار جذر الوحدة لمتغيرات نموذج البانل : 12الجدول 

 Eviews 9 باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر

 LEVEL I(0 ( السلسلة في مستواها I(1)  السلسلة في المستوى األول
PP- 

Fisher 

Chi-

square 

ADF – 

Fisher 

Chi-

square 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

Levin, 

Lin & 

Chu t* 

PP- 

Fisher 

Chi-

square 

ADF – 

Fisher 

Chi-

square 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

Levin, 

Lin & 

Chu t* 
 السالسل

/// /// /// /// 

1124411 

121157*P 

7421112 

0.1140*P 

5275741-

0.1111*P 

224279-

121111*P 
FDI 

I(0) 

6582715 

121111*P 

9128287 

0.1111*P 

121674 

0.1111*P 

-226168 

0.1111*P 
GDP 

I(0) 

6562521 

121111*P 

6612412 

0.1111*P 

1282641-

0.1111*P 

-128264 

0.1111*P 
INFL 

I(0) 

4742696 

121111*P 

7921471 

0.1110*P 

5282791-

0.1111*P 

-822256 

121111*P 
INFRA 

I(0) 

6222588 

P*121111 

6682766 

P*121111 

72282-  

P*121111 

924828-  

P*121111 

4228211 

128211*P 

5526292 

122181*P 

1218196 

122544*P 

-4297252 

121162*P 

CRED 
I(1) 

2782574 

P*121111 

9521796 

P*121111 

721212-  

P*121111 

124861-  

P*121111 

5229149 

125792*P 

2124464 

124621*P 

1242674- 

122122*P 

6242216 

126128*P 

M2/G
DP I(1) 

6422812 

P*121111 

6472277 

P*121111 

-922191 

P*121111 

612565-  

P*121111 

2728292  

121111*P 

2225762 

121941*P 

1286127-

124176*P 

6218594 

128118*P 

INV/G
DP I(1) 

6922678 

P*121111 

6562125 

P*121111 

821578-  

P*121111 

-662911 

P*121111 

4722478 

127814*P 

512166 

125721*P 

-1262816 

122571*P 

628584- 

121551*P 

OPEN 
I(1) 

5612475 

P*121111 

4912692 

P*121111 

262462-  

P*121111 

242892-  

P*121111 

42227492

0.1111*P 

7928846 

121111*P 

4289821-

121169*P 

5277265 

129999*P 

POLS
TA I(1) 

4642225 

P*121111 

6172861 

P*121111 

662941-  

P*121111 

-652711 

P*121111 

2727692 

121292*P 

2825842 

121128*P 

-4242428 

121642*P 

522225- 

121115*P 

FREE
DOM 

I(1) 

 ,CRED،M2/GDP, ،INV/GDP : السالسل الزمنية

OPEN, ،POLSTAB, FREEDOM, 
 p<0.05 أي I(6) املستوى األول يف مستقرة

 ,FDI،GDP,،INFL, INFRA : السالسل الزمنية
 p<0.05:أي I(1) املستوى يف مستقرة

 النتيجة
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 2%2 معنوي عند *(Schwarz) املناسبة بطريقة آلية وفقا ملعيار بطأألامت اختيار فرتات 
 .بني األقواس، معادالت االختبار تضمنت على ثابت و اجتاه (t) ةاحصائي و

من خالل فحص متغريات النموذج باستخدام اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل، تظهر  و
 %2معنوية  عند ستقرارية بعض املتغريات يف املستوى اخلام وإاالختبارات بنتائج متضاربة مما يدل على 

 . FDI،GDP ،INFL ، INFRA : تشمل املتغريات التالية و
      متكاملة من الدرجة الصفر مبعىن أهنا مستقرة يف مستواهاالسالسل الزمنية  نستنتج أن و

(1) Íمجيع االختبارات  ذلك يف و %2 متغريات أخرى مستقرة عند الفرق األول أي معنوية عند ظهور و
قبول فرضية البديلة القائل بعدم وجود جذر الوحدة  رفض فرضية العدم و السابقة الذكر أي

 : توضيحها يف الصيغة التاليةاليت ميكن  (≥2Prb%) أي
إذن نقبل   : H0(Prob>0,05) أي الوحدة السلسلة غري مستقرة مما يدل على وجود جذر -

 H1 ونرفض الفرضية البديلة H0فرضية العدم 

إذن نرفض   : H1(Prob<0,05) أي السلسلة مستقرة أي عدم وجود جذر الوحدة -
 H1.ونقبل الفرضية البديلة  H0فرضية العدم 

  املستوى األولعند الدرجة أي نفس  مستقرة منسالسل هناك أن  تبني نتائج االستقرارية و
 (0) Í. هذا  يقودناإجراء اختبارات جذر الوحدة ووجود متغريات متكاملة من نفس الدرجة،  بعد و

الذي يقوم  Pedroni باختبار عالقة التكامل املتزامن بني متغريات الدراسة باستعمال اختبار إىل القيام
 : ما يوضحه اجلدول التايلكعلى اختبارات جذر الوحدة للبواقي املقدرة،  
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 Pedroni Test نتائج تقدير اختبار التكامل المشترك : 16الجدول 

 Eviews 9 باالعتماد على نتائج تقدير : المصدر
تشري نتائج تقدير اختبار التكامل املشرتك لبدروين أن أغلبية إحصاءات االختبار السبعة معنوية  و

تؤكد وجود تكامل مشرتك  القبول بالفرضية البديلة اليتعليه ميكن  وP. Value < 5% 2)) أي %4 عند
بالتايل، وجود تكامل متزامن بني تدفقات  و املستقرة من نفس الدرجة األوىل بني متغريات الدراسة

 .حمدداهتا االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول النامية و
 :اتمةـــــخ

ضوء استعراض أدبيات الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع االستثمار األجنيب املباشر يف  على
الفرتة الزمنية  التحليل من حيث حجم العينة و أن هناك تباين يف منهج الدراسة و لنا الدول النامية، يتضح

 توصل هذه املالحظةعلى الرغم من  و .مناذج التقدير فتها يفظكذلك املتغريات االقتصادية اليت و  للدراسة و
 .إىل أن هناك تباين يف أداء جاذبية الدول النامية لالستثمار األجنيب املباشر البحث

دولة  67 فيما يتعلق بتقدير حمددات جاذبية االستثمار األجنيب املباشر للدول النامية اليت مشلت و
  :الدراسة أن تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل دول العينة ظهرت، أ4162-6991خالل الفرتة الزمنية 

 القيمة االحتمالية إحصائية االختبار االختبار
(within-dimension) معلمة االنحدار الذاتي  Pالمشتركة 

Panel v-stat 22195229-  621111 

Panel rho-stat 22285262 621111 

Panel pp-stat 64292155-  121111 

Panel ADF-stat 22285281-  121111 

Group mean cointegration tests (between-dimension) معلمة االنحدار الذاتيi   

Pالفردية Group rho-stat 12591461 621111 

Group pp-stat 66284251-  121111 

Group ADF-stat 22641257-  121111 
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كذلك  و يتأثر إجيابا حبجم النشاط االقتصادي املعرب عنه مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل، -
أيضا االستقرار  الواردات وو  درجة االنفتاح االقتصادي لدول العينة من حيث الصادراتب

 ؛احلرية االقتصادية السياسي و

بينما يتأثر تدفق االستثمار األجنيب املباشر سلبا بارتفاع معدالت التضخم يف دول العينة،  -
 .التحتية تهاتراجع نوعية بني النقدية احمللية و تهاخنفاض حجم كتلإ و

 .املماثلة التطبيقية الدراسات لبعض مؤيدة و االقتصادي املنطق مع متفقة النتائج هذه تبدو قد و
  :أمهها من املقرتحات بعضوعلى أساسها سنقدم 

الشرق  باخلصوص دول مشال إفريقيا و التأكيد على ضرورة تعزيز النظام املايل يف الدول النامية و -
حماربة  وحقيقي لدور السوق النقدية  دفع و األوسط من حيث تسهيل شروط التمويل البنكي

 ؛القطاع املوازي فيما خيص السيولة احمللية

جذب االستثمارات األجنبية  تكثيف التعاون االقتصادي اإلقليمي للدول املتوسطية النامية يف -
 ؛املباشرة ملواكبة الدول األسيوية النامية

ندماج يف النظام التجاري الدويل لزيادة حترير التجارة اإل إعادة النظر يف السياسات االقتصادية و -
 .املباشرةجذب االستثمارات األجنبية  الدولية و

إدراج  وباستخدام طرق أخرى يف القياس تعميق هذا البحث العلمي  وخريا ميكن توسيع أ و
اجلغرايف  يداننيتقيس أداء جاذبية االستثمار األجنيب املباشر باألخذ يف االعتبار امل ضافيةمتغريات إ

 يسمح باحلصول على، مما (عامل القرب اجلغرايف، احلدود اجلغرافية، العادات والتقاليد)جتماعي إلا و
 .ىل الواقعإقرب أ وغىن أ نتيجة

 
 



 العارف خديجة
 تراري مجاوي حسين .د

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات

 

111 

 

 :المراجعقائمة 
 :المراجع باللغة العربية

عابد العبديل، حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج حتليل البانل، جملة . د .7
 .2070للتنمية، دراسات اقتصادية إسالمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي 

 :المراجع باللغة األجنبية
2. BOUKLIA-HASSANE, Rafik et ZATLA, Nadjat, L’IDE dans le Bassin 

Méditerranéen : ses déterminants et son effet sur la croissance 

économique, Synthèse du rapport de recherche : Les échanges euro-

méditerranéens, Seconde conférence du Femise (Forum Euro-

Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques, Marseille, 29 & 

30 Mars 2001, In Les Cahiers du CREAD, n°55, 1er trimestre 20012 

3. CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2012 : Vue 

d’ensemble. Vers une nouvelle génération de politiques de 

l’investissement, Nations Unies, New York et Genève, 2012. 

4. CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement, Rapport sur l’investissement dans le monde 2014, Vue 

d’ensemble. L’investissement au service des objectifs de développement 

durable : un plan d’action, Nations Unies, New York et Genève, 2014, 

http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-rapport-2014. 

5. CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 4162 : Repères et vue 

d’ensemble. Réformer la gouvernance de l’investissement international, 

Nations Unies, New York et Genève, 2015. 

6. CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2016 : Nationalité des 

investisseurs : enjeux et politiques. Repères et vue d’ensemble. Nations 

Unies, New York et Genève, 2016. 

7. GREENE, William H., Econometric Analysis: Chapter 13 Models for 

Panel Data, pp. 283-338, 5th. Ed., New York University, Upper Saddle 

River, New Jersey 07458, Prentice Hall, July 10, 2002. 

8. LAHOUEL, M.E.H., "Foreign Direct Investment, the European 

Mediterranean Trade Agreements and Trade Liberalization between 

http://www.animaweb.org/fr/analyse-ide-flux-cnuced-rapport-2014


 العارف خديجة
 تراري مجاوي حسين .د

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات

 

112 

 

MENA Countries" Paper presented at the workshop on The Dynamic of 

New Regionalism in MENA: Integration, Euro-Med Partnership 

Agreements and After, Cairo, February 1999, cité par BOUKLIA-H2 R. et 

ZATLA N., L’IDE dans le Bassin Méditerranéen : ses déterminants et 

son effet sur la croissance économique, In Les Cahiers du CREAD, 

n°55, 20012 

9. MORISSET, J.," Foreign Direct Investment in Africa: Policies also 

Matter", World Bank Policy Research Working Paper Series, 

n°2481.19992 

10. PETRI, Peter A., The Case of Missing Foreign Investment in the Southern 

Mediterranean, Technical Paper No. 128, December 1997, cité par Helmut 

Reisen and Julia von Maltzan, Boom and Bust Sovereign Rating, Technical 

Papers, No. 148, Centre de Développement, Documents techniques, OCDE, 

1999, Paris, France2 

11. PRAVIN, Jadhav, Determinants of foreign direct investment in BRICS 

economies : Analysis of economic, institutional and political factor, 

International Conference on Emerging Economies - Prospects and Challenges 

(ICEE- 2012), Procedia - Social and Behavioral Sciences 37 (2012) 5 – 14, 

Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), IIFT Bhawan, B-21, Qutab 

Institutional Area, New Delhi - 110016, India. 

12. SANNAT C., Les BRICS, locomotive de l'économie mondiale, Le 

contrarien, 2015, www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-

leconomie-mondiale-20-05-2015-economie, (05/10/2015). 

13. SINGH H2  & JUN W., Some new evidence of determinations of foreign 

direct investment in developing countries, World Bank, working paper, 

1995. 

14. Trade solutions BNP Paribas, Rapport : Les investissements en Tunisie, May 

8th, 2017, www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr/implanter/tunisie/investir2 

 
 

http://www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-economie.%20(05/10/2015
http://www.lecontrarien.com/les-brics-locomotive-de-leconomie-mondiale-20-05-2015-economie.%20(05/10/2015


 العارف خديجة
 تراري مجاوي حسين .د

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية محددات

 

113 

 

 مالحق
 Random Effect Model تقدير نموذج اآلثار العشوائية:  11 ملحق

 

 Hausman Test اختبار هوسمان:  12 ملحق
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 Pedroni Test اختبار التكامل المتزامن:  12 ملحق

 

 


