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 الملخص
حناول من خالل هذه الورقة البحثية البحث يف تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي للدول العربية   

املقطعية، وباالعتماد على طريقة املربعات ، باستخدام حتليل االحندار للسالسل الزمنية  0202-0222خالل الفرتة 
الصغرى ذات املرحلتني، حيث مت تقدير منوذج اآلثار العشوائية، منوذج اآلثار الثابتة، ومنوذج التحليل 
التجميعي،وأوضحت نتائج النماذج أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري سليب و معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية 

نتائج كذلك إىل أن تأثري الصادرات على الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية قوي باملقارنة بباقي ، كما أشارت ال 0%
حمددات النمو االقتصادي، نظرا ألن أغلبية دول العينة تعتمد اقتصاديتها بصفة أساسية على صادرات النفط، و 

اشر و خمزون رأمسال البشري و بني االستثمار أوضحت نتائج الدراسة كذلك أن التكامل بني االستثمار األجنيب املب
 .األجنيب املباشر و التطور املايل له تأثري إجيايب على النمو االقتصادي للدول العربية

Abstract 

  This paper attempts to investigate the impact of Foreign Direct Investment (FDI) 

on economic growth of Arab Countries over the period 2000-2013 using regression 

models of Panel Data Analysis, the models have been estimated by using 

instrumental variables and two-stage least squares, the results of Random effect 

model, Fixed effect model, and pooled regression model show that FDI has a 

negative and highly statistically significant effect on economic growth at 

significance level 1%, furthermore, our finding study shows that exports is more 

efficient than other determinant of GDP, this finding may be interpreted as the most 

of these economies depend on oil exports as a major source of revenues, our finding 

also indicates complementary positive impact between FDI  and human capital, and 

between FDI and financial development on Arab’s economic growth . 

 

                                                           
 .الجزائر، مستغانم،أستاذة مساعدة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبدالحميد بن باديس،  جلولي نسيمة.أ(*)*
 .موالي طاهر ،سعيدة، الجزائر.جامعة د أستاذ تعليم العالي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ،صوار يوسف.د.أ)*(
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 :مقدمة
يعد جذب االستثمار األجنيب املباشر أحد أهم جماالت املنافسة بني دول العامل املتقدمة و النامية على حد          

سواء، والسيما بعد األزمة املالية و االقتصادية العاملية و التطورات السياسية األخرية يف املنطقة العربية، و أزمة منطقة 
ية لالستثمار، هذا إىل جان  التطورات ادحديثة ال ي طرأت على ااجاهات اليورو واالنكماش الذي عرفته األسواق العامل

رؤوس األموال األجنبية، وال ي أبرزت باخلصوص االاجاه التصاعدي لتدفقات االستثمار األجنيب إىل الدول النامية 
دت تدفقات ، حيث شه(20، 0202تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،)واالنتقالية 

 0..2إىل  %5.9مبعدل  0202مليار دوالر عام  22االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل الدول العربية ارتفاعا من 
مليار  2..5، و0225مليار دوالر عام  2...، إال أن قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مع 0200مليار دوالر عام 

، ومثلت االستثمارات  .022و  0229مليار دوالر خالل الفرتة بني عامي  0...ومتوسط بلغ  ،0220دوالر عام 
من إمجايل الدول  %5..تريليون دوالر، و 0.2من اإلمجايل العاملي البالغ  %..2الوافدة إىل الدول العربية ما نسبته 

،  0202-0200ار وائتمان الصادرات،تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثم)مليار دوالر 02.النامية البالغ 
 0200مليار دوالر عام  ...0.وشهدت أرصدة االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول العربية ارتفاعا من (.02

من  %2، ومثلت األرصدة الوافدة إىل الدول العربية ما نسبته 0202مليار دوالر عام  5....لتبلغ  %.مبعدل 
، (02 ،0202تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،)تريليون دوالر  09.9الغ اإلمجايل العاملي الب

ال ي أعدهتا مؤسسة الفاينانشيال تاميز يقدر عدد الشركات " أسواق االستثمار األجنيب املباشر"ووفق قاعدة بيانات 
من إمجايل عدد الشركات املستثمرة خارج  %02ىل شركة بنسبة تصل إ 202.األجنبية العاملة يف الدول العربية بنحو 

أالف مشروع يف املنطقة العربية و بنسبة تبلغ حنو  02حدودها يف العامل، كما تستثمر تلك الشركات يف ما يزيد عن 
 0222ألف مشروع و ذلك منذ عام  ..0من إمجايل عدد املشروعات األجنبية القائمة يف العامل و املقدرة بنحو  %.

لذلك جاءت هذه (.02 ،0202تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،) 0202و حىت ابريل 
 مخسللدول العربية، حيث قسمت الورقة إىل  هذه التدفقات على النمو االقتصادي لدراسة جدوىالورقة البحثية 

، متثل املبحث األول يف منهجية البحث، أما املبحث الثاين تطرق إىل العالقة النظرية بني االستثمار األجنيب مباحث
بني املباشر و النمو االقتصادي، بينما املبحث الثالث خصص للدراسات التجريبية السابقة ال ي حبثت يف العالقة التجريبية 

تأثري االستثمار األجنيب املباشر مدى تدفقات االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي، وجاء املبحث رابع لقياس 
على النمو االقتصادي على عينة من الدول العربية، ويف األخري املبحث اخلامس الذي تناول أهم االستنتاجات ونتائج 

 .البحث
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 منهجية البحث :المبحث األول
 :إشكالية البحث-
أمجعت العديد من اآلراء على منافع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على الدول املضيفة، حيث أشارت البعض     

إىل الدور الرئيسي الذي يلعبه االستثمار األجنيب املباشر يف سد الفجوة بني االستثمار احمللي و االدخار احمللي، و أكدت 
ى أن االستثمار األجنيب املباشر يعترب كبديل للتمويل، كما أشارت بعض اآلراء إىل اآلثار اخلارجية املصاحبة له أخرى عل

، باإلضافة إىل ترقية الصادرات و ال ي تعود باملنفعة على الدول املضيفة، كتحفيز االستثمار احمللي، وتطوير املنتج احمللي
وبناءا على هذا و ذاك، جاءت إشكالية البحث و ال ي تقضي بالبحث يف تأثري االستثمار األجنيب  تأهيل املورد البشري،و 

عكسي، مبعىن أخر هل يعترب االستثمار  م،وهل هذا التأثري هو إجيايب أاملباشر على النمو االقتصادي للدول العربية
 .األجنيب املباشر من حمددات النمو االقتصادي باملنطقة؟

 :دراسة و متغيرات البحث نموذج ال-
( أ: )بناءا على دراسات سابقة حبثت يف حمددات النمو االقتصادي، أخذنا يف االعتبار املتغريات األساسية التالية     

االستثمار ( ج)، باإلضافة إىل  أداء النظام املايل( ث)الصادرات،( ت)االستهالك ادحكومي،( ب)االستثمار احمللي،
نصي  الفرد من ( أ: )باملتغريات التاليةبناءا على الدراسات النظرية و التجريبية الذي حدد هو األخر  األجنيب املباشر،

مستوى املوارد ( ح)التطور املايل،( ج)التضخم،( ث)االنفتاح التجاري،( ت)سعر الصرف،( ب)الناتج احمللي اإلمجايل،
، وباعتماد هذه املتغريات، قدرنا النموذج باستخدام طريقة معطياته، ومت إقصاء معدل الفائدة نظرا لعدم توفر  البشرية

 (.بيانات بانل)ة املربعات الصغرى ذات املرحلتني لنماذج السالسل الزمنية املقطعي
 :البيانات جمع عينة البحث ومصادر-
اجلزائر، : وهي، 0202-0222دولة العربية ال ي توفرت فيهم البيانات خالل الفرتة  00تتمثل عينة الدراسة يف    

البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، املغرب، سلطنة عمان، قطر، اململكة العربية السعودية، تونس، و اإلمارات 
قاعدة بيانات  قاعدة بيانات البنك الدويل، قواعد بيانات صندوق النقد الدويل،: ومت مجع البيانات منالعربية املتحدة، 

مركز األحباث اإلحصائية و االقتصادية تحدة للتجارة و التنمية، باإلضافة إىل قاعدة بيانات اإلحصائية ملؤمتر األمم امل
 .واالجتماعية والتدري  للدول اإلسالمية

 

 العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي :الثانيالمبحث 
و النمو االقتصادي يتم اشتقاقه من النماذج النيوكالسيكية      إن األساس النظري للدراسات التجريبية للعالقة بني   

أو منو /التقدم التكنولوجي و: للنمو أو مناذج النمو الداخلي، ففي النماذج النيوكالسيكية للنمو ينتج النمو من عاملني مها
املذكورين تتحدد بقيم  القوة العاملة، وهذين العاملني يعاجلا كمتغريات خارجية، ويعين ذلك أن قيم كل من العاملني

على منو الناتج يف األجل القصري فقط، حيث أنه يف     متغريات أخرى خارج هذا النموذج، وطبقا هلذا النموذج يؤثر 
سوف ال يكون له تأثري على معدل النمو     األجل الطويل، ويف ظل افرتاض تناقص الغلة لرأس املال، فإن 
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ال يكون له أثر دائم على معدل النمو االقتصادي يف ظل افرتاض تناقص الغلة سوف     االقتصادي، ويعين ذلك أن 
على النمو االقتصادي، أما     لرأس املال، ومن مث فإن التقدم التكنولوجي يعترب القناة األساسية الذي من خالهلا يؤثر 

صادي ينقسم إىل أثرين، أوهلما، األثر على النمو االقت    يف مناذج النمو الداخلي، فإن األثر الكلي املوج  للمتغري 
املباشر املوج ، وثانيهما، األثر غري املباشر املوج ، ويتحقق األثر املباشر املوج  لالستثمارات األجنبية املباشرة على 
قق النمو االقتصادي يف الدول املضيفة إذا أدت هذه االستثمارات إىل زيادة معدل منو االستثمارات احمللية، بينما يتح

األثر غري املباشر املوج  لالستثمارات األجنبية املباشرة على النمو االقتصادي يف الدول املضيفة إذا صاح  هذه 
االستثمارات أثار خارجية موجبة تؤدي إىل زيادة إنتاجية عنصري العمل و رأس املال يف هذه الدول، وتتحقق اآلثار 

قناة املنافسة من خالل استحداث الشركات الوطنية ( 0: )ع قنواتمن خالل أرب    اخلارجية املوجبة ال ي تصاح  
قناة التدري ، من خالل ( 0)قاعدهتا التكنولوجيا طبقا للتكنولوجيات ادحديثة املطبقة من طرف الشركات األجنبية،

ت أو املمارسات قناة التقليد، من خالل قيام الشركات الوطنية بتقليد التكنولوجيا( 2)حتديث رصيد رأس املال البشري،
قناة الروابط، من خالل الروابط األمامية،أي عالقة الشركات األجنبية بعمالئها من ( 2)اإلدارية للشركات األجنبية،

، 0229الشورجبي،)الشركات الوطنية، و الروابط اخللفية،أي عالقة الشركات األجنبية مع مورديها من الشركات الوطنية
يزيد من معدل التقدم التقين لدى الدول املضيفة له من     أن   Findlay(1978)، و افرتض(095-0.2

خالل أثر عدوى التكنولوجيا املتطورة و املمارسات اإلدارية املستعملة من طرف الشركات األجنبية، وأضاف 
Wang(1990)  فة هذه الفرضية على إطار النموذج النيوكالسيكي للنمو االقتصادي، بافرتاض أن الزيادة يف املعر

و أكد  (Borensztein,et.,al,1998,116)    املطبقة يف العملية اإلنتاجية تتحدد كدالة يف  ( التكنولوجيا)
Romer(1993)  يف نقل و حتويل التكنولوجيا، حيث أشار إىل أن أسرع و أجنع طريقة لتقليص     على دور

يف عملية النمو     ملضيفة، و الدور املتوقع لـــ للحد من فقر الدول ا    الفجوة التكنولوجية بني الدول تكون عرب 
و  Easterly and Levine(2001)و  Solow(1956)كناقل للتكنولوجيا، حظي بتأييد كل من 

Caselli’s(2004) و ال ي أظهرت أن النمو االقتصادي يف املدى الطويل يكون من خالل التقدم التكنولوجي .
يلع  دور إجيايب يف حتويل التكنولوجيا، وحتفيز النمو     لفرضية ال ي تقضي أن وليست كل الدراسات التجريبية تؤيد ا

 Aitken andعلى املغرب و  Haddad and Harrison(1993)االقتصادي، ومن بني هذه الدراسات جند 
Harrison(1999)  على فنزويال، وDjanko and Hoekman(2000) التشيك، ودراسة  على مجهورية

Konings ولندا و بلغاريا، حيث فشلت هذه الدراسات يف إجياد أدلة ميدانيا أو اجريبيا تشري إىل وجود اتساع على ب
    ، أو إثبات إمكانية استفادة الدول املضيفة من    الفائدة من التكنولوجيا احملولة من خالل 

(Roy,et.,al,2006,02) . 
    وتوجد بعض الدراسات التجريبية ال ي حبثت يف فشل الدول املضيفة يف االستفادة من التكنولوجيا احملولة من خالل 

، ويعود هذا الفشل حس  بعض الدراسات إىل مستوى الرأس املال البشري املتاح بالدول املضيفة، ومن بني هذه 
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يعترب حمرك التكنولوجيات     أشار إىل أن حيث  (Borensztein,et.,al,1998) الدراسات جند دراسة
تدري  القوى العاملة حىت تكون مؤهلة لتبين التكنولوجيا احملولة، كما بني أن     ادحديثة، وهلذا، يتطل  االستفادة من 

ل له تأثري إجيايب على النمو االقتصادي، و حجم هذا التأثري يعتمد على خمزون رأس املال البشري املتاح بالدو     
دولة نامية أن الدول ال ي تتوفر  5.ال ي مشلت  (SUR)املضيفة، و أكدت نتائج معادالت االحندار غري مرتبطة ظاهريا 

على خمزون رأس مال بشري كايف ميكن هلا أن تستفيد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عكس الدول ال ي تتوفر 
 .على منوها االقتصادي سليب     على خمزون رأس مال بشري ضعيف، حيث يكون تأثري

 

إىل دور السياسات اخلارجية املتبعة من طرف  (Balasubramanyan,et.,al,1996)ومن جهة أخرى أشار     
دولة نامية  .2على النمو االقتصادي للدول املضيفة،من خالل دراسة مشلت     الدول املضيفة يف التأثري اإلجيايب لـــ

، و باالعتماد على فرضية 0509-05.2ام سياسات التجارة اخلارجية، خالل الفرتة ختتلف فيما بينها يف نظ
Bhagwati(1978)  تقف على ما إذا كانت الدول املضيفة تتبع سياسة تشجيع     ال ي تقضي بأن تدفقات

املستوردة، و حس  من خالل إحالل املنتجات احمللية حمل  (**) (IS)أو سياسة إحالل الواردات ()* (EP)الصادرات 
مقارنة  (EP)يؤثر بقوة على النمو االقتصادي للدول املضيفة ال ي تتبع إسرتاتيجية     نتائج الدراسة القياسية، فإن 
 . (IS)بتلك ال ي تتبع إسرتاتيجية 

 

 Deومبقارنة أثر االستثمار األجنيب املباشر بأثر االستثمار احمللي على النمو االقتصادي، أوضح   
Gregorio(1992)  من الناتج احمللي اإلمجايل، تؤدي إىل الزيادة يف  %0بأن الزيادة يف االستثمار احمللي بنسبة

سنويا، بينما إذا ارتفع االستثمار األجنيب املباشر بنفس  %2.0إىل  %2.0الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ترتاوح ما بني 
أضعاف الزيادة النااجة عن  2سنويا، أي ما يعادل  %..2يؤدي ذلك إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل ما نسبته  النسبة،

 De)0509-0592االستثمار احمللي، بناءا على دراسته حملددات النمو االقتصادي بدول أمريكا الالتينية أثناء الفرتة 
Gregorio,2003,06)  . 

 
 
 
 
 
 

                                                           
)*(Export Promoting.. 

(*)* Import Substituting.. 
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 لها عالقة بموضوع البحثالدراسات السابقة التي :الثالث المبحث
، ونسبة االستثمار األجنيب املباشر إىل الناتج احمللي     العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل  (Selim,2010)حبث  

   

   
، .022-05.2مصر، السودان، ليبيا، تونس، اجلزائر، و املغرب، خالل الفرتة : بدول مشال إفريقيا وهي  

بعد التأكد من وجود عالقة تكامل مشرتك  VECMو منوذج متجه تصحيح اخلطأ  Grangerباستخدام سببية 
بني  Johansenك لـــيف غياب تكامل مشرت  VARبني املتغريين، ومنوذج االحندار الذايت  Johansenلـــ

يف حالة     إىل     أن هناك عالقة سببية يف ااجاه واحد من    Grangerنتائج سببية أوضحت و املتغريين،
 .   و     بني  Grangerمصر، ليبيا، و سودان، أما يف اجلزائر، املغرب و تونس، ال توجد هبم سببية 

 

بيانات على GMMباستخدام طريقة العزوم املعممة  (Sghaier,et.,al,2013)ويف دراسة أخرى أعدها  
، حيث قام الباحثون بدراسة ، بكل من تونس، املغرب، اجلزائر و مصر0200-0502السالسل الزمنية املقطعية من 

    ، ووجدوا أن له تأثري إجيايب ومعنوي إحصائيا بكافة الدول، بعد ذلك، أعادوا إجراء تأثري    على     تأثري 
بإضافة مؤشرات التطور املايل، أظهرت النتائج أن الدول ال ي تتمتع بنظام مايل متطور ميكن هلا أن تستفيد     على 

حيث أشارت النتائج إىل قوة العالقة بني مؤشرات التطور املايل، االستثمار األجنيب .   أكثر من إجيابيات تدفقات 
، باإلضافة إىل معنوية و إجيابية تأثري مؤشرات    إجيابية معامل  املباشر، و الناتج احمللي اإلمجايل، و أكدت معنوية و

، مما يؤكد حس  الباحثون أن التكامل بني االستثمار األجنيب املباشر والتطور املايل التطور املايل على النمو االقتصادي
فقط يف الدول املضيفة     لى تأثري إجيايب ع     من شأنه أن يعزز النمو االقتصادي، مبعىن، أنه ميكن أن يكون لــ 
، ويف جزء أخر من الدراسة أشار الباحثون إىل أن النتائج ال ي يكون هبا التطور املايل قد وصل إىل مستوى حد معني

أظهرت أن معامل االستثمار احمللي يفوق معامل االستثمار األجنيب املباشر، مما يشري حس  الباحثون أن االستثمار 
  .ية من االستثمار األجنيب املباشر بالدول حمل الدراسةاحمللي أكثر إنتاج

على الناتج ادحقيقي احمللي اإلمجايل     بدراسة تأثري االستثمار األجنيب املباشر  (Hassen,et.,al,2012)وقام 
، مع 0225إىل  05.9بإجراء اختبار التكامل املشرتك و منوذج تصحيح اخلطأ على بيانات سلسلة زمنية من     

بني املتغريات  Johansenاألخذ باالعتبار متغريات تفسريية أخرى، واستنتج الباحثون أنه توجد عالقة تكامل مشرتك لـــ
املدى القصري، تبني أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري إجيايب قيد الدراسة،و بتقدير النموذج على املدى الطويل و على 

 .و معنوي على الناتج احمللي اإلمجايل بتونس على املدى القصري و البعيد
 

، أثناء الفرتة    واالنفتاح التجاري     و     يف العالقة بني  (Arabi,2014)ويف السودان حبث  
لتحديد ااجاه العالقة  Grangerوسببية   Johansenاملتعدد لـــ ، باستخدام التكامل املشرتك05.0-0200

أنه توجد عالقة تكامل مشرتك بني ثالث متغريات قيد  Johansenالسببية بني املتغريات، و أظهرت نتائج اختبار 
،    و    حنو    وجود عالقة سببية أحادية االاجاه تتجه من  Grangerالدراسة، كما أظهرت نتائج سببية 
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و يف جزء أخر من نفس الدراسة، استعمل الباحث منهجية التكامل املشرتك .   حنو     و أخرى تتجه من 
للبحث يف العالقة الديناميكية على املدى القصري وعلى املدى  ARDLلالحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة 

، ودلت النتائج على وجود عالقة إجيابية على املدى القصري والطويل بني متغريات     و    و     الطويل بني 
ويف دراسة أخرى أجرها نفس الباحث  .البحث، مما يؤكد أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف ترقية النمو االقتصادي

(Arabi,2014) أعلى السودان و أثناء نفس الفرتة، باستخدام منوذج متجه تصحيح اخلطVECM  بني    
  .، وبينت النتائج أنه توجد عالقة على املدى الطويل بني املتغرياتCAو ادحساب اجلاري    و

 

على بيانات السالسل الزمنية املقطعية لدول جملس     و      حتليل االحندار بني  (Hussein,2009)وأجرى
اإلمارات العربية املتحدة، عمان،قطر،الكويت،و البحرين،  اململكة العربية السعودية،: وهي()* GCCالتعاون اخلليجي
إجيابية العالقة بني االستثمار طريقة املربعات الصغرى معنوية و  ، حيث أظهرت نتائج0229-.055خالل الفرتة 

 األجنيب املباشر و النمو االقتصادي يف دول العينة، لكن و حس  الباحث يبقى هذا التأثري ضعيف بالنظر إىل قيمة
  .2.202معامل االحندار و الذي بلغ 

 

، هدف من خالهلا إىل 0202-05.2يف قطر، خالل الفرتة  (Alkhasawneh,2013)ويف دراسة أخرى أجرها
 –و النمو االقتصادي  -نسبة التدفقات إىل الناتج احمللي اإلمجايل-حتديد ااجاه العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر
، باستخدام بعض االختبارات القياسية كتقنية التكامل املشرتك -معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ادحقيقي

، وكشفت النتائج عن وجود عالقة توازنية إجيابية على املدى الطويل بني  Granger، و سببية Johansenلــ
تبادل بني تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل إىل عالقة سببية يف ااجاه م Grangerاملتغريين، كما أشارت سببية 

قطر و النمو االقتصادي القطري، و أشارت نتائج البحث كذلك أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتأثر بالناتج 
 .احمللي اإلمجايل على املدى القصري

النمو االقتصادي و حتديد ااجاه إىل تقييم تأثري االستثمار األجنيب املباشر على  (Al Obaid,2014)وهدف    
:    ( 0: )، باعتماد املتغريات التالية0200-0509العالقة السببية بينهما باململكة العربية السعودية أثناء الفرتة 

( 2)األجنيب املباشر،  تراكم االستثمار:       (2)إمجايل خمزون رأس املال، :  ( 0)الناتج احمللي اإلمجايل ادحقيقي، 
إىل أنه توجد عالقة سببية يف ااجاه  Grangerالصادرات، و أشارت نتائج سببية :     (9)قوى العاملة ، ال:   

، كما أشارت النتائج إىل وجود عالقة إجيابية يف ااجاه    و   ، بني    و   ، بني   و   متبادل بني 
، وأوضح    على      قوي مقارنة بتأثري      على     ، لكن تأثري      و   متبادل بني 

 .لاير سعودي 09.90لاير سعودي ينتج عنه عائد يقدر بــ 0حتليل االحندار أن استثمار 

                                                           
)*(Gulf Cooperation Council . 
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من خالل ورقة حبثية إىل دراسة القنوات ال ي ميكن من خالهلا أن  (Nicet-Chenaf,et al,2009)وهدف     
و كذلك دراسة مدى تأثريها على     ، باإلضافة إىل دراسة العوامل ال ي تؤثر على تدفقات    على     يؤثر 

بناءا على منوذج املعادالت اهليكلية،  0222-05.9، أثناء الفرتة MENAدول من دول  .النمو االقتصادي لـ 
و أوضحت نتائج تقدير طريقة  كلية،مت تقدير منوذج اآلثار الثابتة لنظام املعادالت اهلي Hausmanوبناءا على اختبار 

    بطريقة مباشرة و إمنا له تأثري غري مباشر على     ال يؤثر على     املربعات الصغرى ذات املرحليتني أن 
من خالل تأثريه املباشر على كل من الصادرات و الرأس املال البشري، باعتبار أهنما وجد كالمها من حمددات الرئيسية 

تأثري اجيايب ومعنوي على     ي من خالل هذا النموذج،هذا يعين أنه، من أجل أن يكون لـتدفقات للنمو االقتصاد
الناتج احمللي ، يتطل  أن يتوفر لدى الدول املضيفة مستوى معني من الرأس املال البشري املؤهل، و أن تفتح اجملال وترفع 

، باعتبار أن كال من    على استقطاب تدفقات العوائق أمام التجارة الدولية، ألن ذلك سيساعد هذه الدول 
الصادرات و الرأس املال البشري يعتربان من احملددات الرئيسية جلذب هذه التدفقات من جهة، و كالمها تساهم يف 

على     و تبني من خالل النتائج أن التأثري غري املباشر لــ ،من جهة أخرى    على     التأثري االجيايب لــ 
 .من خالل الرأس املال البشري قوي مقارنة بتأثريه من خالل الصادرات    

  

يف دول مشال إفريقيا        و        العالقة السببية بني كل من  (Ahmadi,et al.,2011)ودرس    
باستخدام حتليل سببية متجه االحندار الذايت لبيانات  ،0220-05.2، خالل الفرتة MENA ودول الشرق األوسط

، وباعتماد على تقديرات Hausmanالذي اختاره اختبار FEMلنموذج اآلثار الثابتة()*السالسل الزمنية املقطعية 
على معامالت النماذج  WALD، باإلضافة إىل إجراء اختبار()*LSDVطريقة املربعات الصغرى للمتغريات الومهية

 . الثالث، ولقد أوضحت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة سببية متداخلة يف ااجاه متبادل بني املتغريات الثالث
 

، و درجة االنفتاح      و      يف العالقة السببية بني  (Nahidi,et al.,2014)كما حبث 
ج  اآلثار العشوائية لبيانات ،و توصل الباحث باعتماد على نتائج منوذ 0202-0229أثناء الفرتة       التجاري

تأثري إجيايب ومعنوي على النمو     إىل أن لـــ  Lyme-Hausmanالسالسل الزمنية املقطعية بعد إجراء اختبار
 .%2.22بــ    تؤدي إىل زيادة  %0بــ     ، حيث زيادة MENAاالقتصادي بدول 

 

،  ، خمزون الرأس املايل احمللي     ويف دراسة أخرى تبحث عن العالقة الثالثية بني خمزون االستثمار األجنيب املباشر 
، باستخدام MENAدولة من دول  02على  (Omri,et al.,2014)، من إعداد    والناتج احمللي اإلمجايل 

، 0202إىل  0552املعممة على بيانات سلسلة زمنية مقطعية من  منوذج املعادالت اهليكلية وتقديرات طريقة العزوم
توجد / 0توجد عالقة سببية ثنائية االاجاه بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي،/0: وبناءا على نتائج تبني أنه

                                                           
)*(Panel DATA VAR Causality Analysis . 
)*(Least Squares Dummy Variables. 
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توجد عالقة ثنائية االاجاه بني  /2عالقة سببية يف ااجاه واحد تتجه من االستثمار األجنيب املباشر إىل االستثمار احمللي،
إىل البحث يف العالقة  (Mehrara,et al.,2015)النمو االقتصادي و االستثمار احمللي، بينما هدفت دراسة 

، وباستخدام تقنية التكامل املشرتك لبيانات MENAبدول  0202-05.2خالل الفرتة     و     السببية بني 
كد من استقرارية السالسل الزمنية عند الفرق األول، وبينت النتائج أنه توجد عالقة السالسل الزمنية املقطعية، بعد التأ

أشارت النتائج إىل وجود عالقة سببية قوية تتجه من  Granger، وباستخدام سببية    و     على املدى الطويل بني 
 .MENAيف دول     حنو     ، ولكن ال يوجد تأثري متبادل من    إىل     

 

 تأثير االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات الدول العربية قياس:الرابع المبحث
أوضحت بعض الدراسات أنه من بني حمددات تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل بعض الدول العربية هو      

تأثري وأشارت أخرى إىل معدل الناتج احمللي للفرد له  مستوى معدالت الفائدة، ومعدالت التضخم، وأسعار الصرف،
معنوي إحصائيا على االستثمار األجنيب املباشر، وهذا يعين، أنه هبذه الدول، يعترب نصي  الفرد من الناتج احمللي إجيايب و 

الغرفة األمريكية يف الواليات  من خالل دراسات واسعة قامت هبا،و اإلمجايل من حمددات االستثمار األجنيب املباشر
املتحدة عن شركاء األعضاء هبا، تبحث فيها عن املعايري ال ي تبحث عنها الشركات متعددة اجلنسيات عند تقييمها لبلد 

( أ:)هذه املعايري كما يلي( 0222مركز املشروعات الدولية اخلاصة،)أجنيب كموقع أو مقصد استثماري هلا، وخلص 
القوى العاملة،إن ( ب)ي، وتتمثل يف حجم السوق احمللي و القدرة الشرائية اخلاصة بالسكان،خصائص السوق احملل

معدالت األجور ليست وحدها العامل احملدد جلاذبية القوى العاملة بالنسبة للمستثمر، فاملستثمرون ينظرون كذلك إىل 
ين حيظون مبستوى تعليمي جيد بل وميكن هلؤالء نوعية التعليم يف البلد املضيف نظرا ألنه من السهل تدري  العمال الذ

 (ج)الوصول إىل ذروة إنتاجهم يف وقت أقل عما هو ادحال مع العمال الذين مل حيظوا بنفس املستوى العايل من التعليم،
،أنه من حمددات االستثمار األجنيب املباشر توفر الدول املضيفة (0.0-0.0، 0200ديري،)خماطر العملة،وأضاف  

الستقرار االقتصادي، ويتمثل يف حتقيق توازنات االقتصاد الكلي و توفري الفرص املالئمة لنجاح االستثمار و من على ا
أهم املؤشرات االقتصادية املعتمدة يف ادحكم على املناخ االقتصادي لالستثمار جند عناصر االقتصاد الكلي و تتمثل يف 

وبناءا على . ،التحكم يف معدل التضخم،استقرار سعر الصرف،معدل الفائدةتوازن امليزانية العامة،توازن ميزان املدفوعات
 :ما سبق، مت بناء منوذج الدراسة من الشكل التايل
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على إدخال متغريات مساعدة  دنا يف حبثنا عن تأثري االستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي للدول العربية ،حيث اعتم
 :متثل حمددات االستثمار األجنيب املباشر بناءا على الدراسات السابقة، حيث 

 ، اإلمجايلمتثل نصي  الفرد من الناتج احمللي :          ( 0) 
 ميثل سعر الصرف مقابل الدوالر األمريكي،:           (0)
 االنفتاح التجاري، درجة      (2) 
 يف إشارة إىل التضخم،    ( 2) 
 املطلوبات من القطاع اخلاص للتعبري على تطور النظام املايل،:       ( 9) 
أما حمددات النمو االقتصادي فاعتمادنا . رأس املال البشري، خمزون عدد البحوث العلمية املنشورة للتعبري عن :  ( .) 

 : على 
 الصادرات:       ( 2)االستثمار األجنيب املباشر،  خمزون:     (0)نفقات االستهالك ادحكومي، :      (0)

 ،إمجايل تكوين رأس املال لإلشارة إىل االستثمار احمللي :     ( 9)و         ( 2)تطور النظام املايلالباإلضافة 
درجة املتغري التفاعلي بني ، و            (.)واملتغري التفاعلي بني رأس املال البشري واالستثمار األجنيب املباشر

إىل التفاعل بني االستثمار األجنيب  باإلضافة ،            ( .) االستثمار األجنيب املباشرو  االنفتاح التجاري
 .يشري إىل الناتج احمللي اإلمجايل لقياس النمو االقتصادي    و ،             (0) البشري و التطور املايل
 :، وهي ()*طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني لنماذج السالسل الزمنية املقطعيةباستخدام ومت تقدير النموذج 

 ، (**)منوذج اآلثار العشوائية( 0) 
 ، (***)منوذج اآلثار الثابتة  (0) 
 (****)منوذج االحندار التجميعي ( 2)

 (: 0)ونتائج التقدير موضحة يف اجلدول 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)*(Instrumental Variables and two-stage Least Squares for panel data models. 
)**(Random effect-2SLS. 
)***(Fixed effect-2SLS. 
)****(Pooled regression-2SLS. 
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 تقديرات المربعات الصغرى ذات المرحلتين لنماذج السالسل الزمنية المقطعية(:50)رقم  جدولال
 1:(REM/ G-2SLS) 2:(FEM/ W-2SLS) 3:(Pooled/ P-2SLS) 

VARIABLES lnGDP lnGDP lnGDP 

    

Ln(FDI) -0.0797*** -0.0689*** -0.174*** 

 (0.0106) (0.0107) (0.0129) 

Ln(GCE) 0.0817*** 0.0983*** -0.0658*** 

 (0.0212) (0.0212) (0.0242) 

Ln(GCF) 0.177*** 0.174*** 0.220*** 

 (0.0158) (0.0155) (0.0204) 

Ln(Expo) 0.640*** 0.652*** 0.614*** 

 (0.0197) (0.0197) (0.0257) 

Ln(FDI)*ln(H) 0.00423*** 0.00312*** 0.00687*** 

 (0.00109) (0.00118) (0.000897) 

Ln(FDI)*ln(Dev) 0.00585*** 0.00515*** 0.0142*** 

 (0.00100) (0.000987) (0.00124) 

Ln(FDI)*ln(opns) -0.0782*** -0.0799*** -0.0705*** 

 (0.00284) (0.00284) (0.00310) 

Constant 1.422*** 1.179*** 2.665*** 

 (0.156) (0.168) (0.117) 

    

Observations 168 168 168 

R-squared   0.995 

Number of ID 12 12  

Standard errors in parentheses 

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

 stata.v.13نتائج برنامج : المصدر
منوذج ( 2)منوذج اآلثار الثابتة، و االحندار ( 0)اآلثار العشوائية، و االحندار منوذج  تتقديرا( 0)حيث ميثل االحندار 
 : ، و فيما يلي نتائج التقديراالحندار التجميعي

 

 : اآلثار العشوائيةنموذج   /0
، ومن %0إىل أن كل معامالت االحندار معنوية إحصائيا عند مستوى  REMأظهرت نتائج منوذج اآلثار العشوائية 

 Expo ، و الصادرات GCF ، االستثمار احمللي GCE  خالل تقديرات هذا النموذج يتضح أن لكل من اإلنفاق ادحكومي
ــ GCE، حيث إذا ارتفع GDPتأثري إجيايب و معنوي إحصائيا على الناتج احمللي اإلمجايل ــ GDP، يرتفع %0بـ ، %.0.0بـ

ــ GCFوإذا ارتفع   ـــ  GDP، يرتفع  %0بـ ــ GDPيرتفع   %0بــ Expo، و إذا ارتفعت %...0ب ، بينما تأثري %2.بـ
 %0بــ  FDIعلى الناتج احمللي اإلمجايل فهو سليب و معنوي إحصائيا، حيث إذا ارتفع  FDIاالستثمار األجنيب املباشر 

ــ GDPينخفض  و يصبح إجيابيا  FDI، ينخفض التأثري السليب لـــ  %0بــ H  فع خمزون رأس املال، و إذا ارت%.5..بـ
، يف %00.02عتبة  Hمن سليب إىل اجيايب عندما يفوق معدل التغري يف  FDI، مبعىن أخر يتحول تأثري  %2.202بــ

ــ Dev حني إذا ارتفع أداء التطور املايل ـــ%0بـ ، ويعين ذلك، أن %2.909بــ  GDPعلى  FDI ، يرتفع التأثري االجيايب ل
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ـــ ويؤثر ، %0..02، إذا زاد معدل التغري يف األداء املايل عتبة  GDPعلى   FDI التطور املايل حيفز التأثري االجيايب ل
 FDIميكن أن نرجع التأثري السليب لــ   ، مبعىن أخر،  GDPعلى   FDI سلبيا على التأثري اإلجيايب لـــopns  االنفتاح التجاري

ــ  opns إىل ارتفاع درجة االنفتاح التجاري، حيث إذا ارتفع ــ   FDI ، يرتفع التأثري السليب لـــ% 0بـ  .% 00..بـ
  :اآلثار الثابتةنموذج  /0

، و لقد أظهرت أن %0إىل معنوية كل معامالت املتغريات املفسرة عند مستوى  FEMتشري نتائج منوذج اآلثار الثابتة 
لكل من اإلنفاق ادحكومي، و االستثمار احمللي، باإلضافة إىل الصادرات تأثري إجيايب و معنوي إحصائيا على النمو 

، %0بــ GCFو إذا ارتفع   ،%5.02بــ  GDP، يرتفع %0بـــ GCEحيث إذا ارتفع االقتصادي لدول العينة، 
 FEMبينما أشارت نتائج منوذج ، %9.0.بـــ GDP، يرتفع %0بــ  Expo، بينما إذا ارتفع %2..0بـــ   GDPيرتفع

  GDP، ينخفض %0بـــ FDIتأثري سليب و معنوي إحصائيا على النمو االقتصادي، حيث إذا ارتفع  FDIإىل أن لــــ 
على  FDI، ولكي يؤثر %0، إذا ارتفعت درجة االنفتاح التجاري بـــ%55..و تزداد سلبية هذا التأثري بــ ،%05..بـــ

GDP  أو أن يفوق معدل التغري %00.20إجيابيا يتطل  أن يفوق معدل التغري يف خمزون رأس املال البشري حد قدره ،
 .%.02.2يف األداء املايل حد قدره 

 

  :يعينموذج االنحدار التجم /2
، و أشارت إىل أن االستثمار احمللي يؤثر %0معنوية كل معامالت النموذج عند مستوى  P-2SLSأوضحت نتائج 

، كما أشارت إىل أن الصادرات تؤثر %00بــ GDP، يرتفع %0بــ GCFاجيابيا على النمو االقتصادي حبيث إذا ارتفع 
، بينما أظهرت النتائج أن %0.2.بـــ GDP، يرتفع %0بــ Expo، حيث إذا ارتفع  اإلمجايلإجيابيا على الناتج احمللي 

، و أظهرت   %90..بـــ GDP، ينخفض %0بـــ GCE، حيث إذا ارتفع   GDPادحكومي تأثري سليب على   لإلنفاق
 ،  %0بـــ  FDIكذلك أن استثمار األجنيب املباشر يؤثر سلبيا على النمو االقتصادي يف دول العينة حيث إذا ارتفع 

ميكن ، و  %0إذا ارتفعت درجة االنفتاح التجاري بـــ %29..، و يزداد هذا التأثري السليب بــ%2..0بــ  GDP ينخفض
، كما يبدأ التأثري االجيايب  %09.20، إذا فاق معدل التغري يف  قيمة قدرها  GDPتأثري إجيايب على  FDIأن يكون لــ 

 .%00.09املايل قيمة قدرها  ، إذا ازداد معدل التغري يف التطور FDIلــ 
-Breush)املقرتح من طرف  Lagrangeمضاعف و الختيار بني نتائج النماذج الثالث سنجري اختبار 

Pagan,1979) ونتائجه مبينة يف اجلدول التايل ، : 
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 (Breush-Pagan,1979)نتائج اختبار ( : 20)اجلدول رقم 
        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

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

                 NGDPUSD |   .2111769       .4595398 

                       e |   .0002418       .0155506 

                       u |   .0012873       .0358792 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   319.31 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 

 

 stata.v.13برنامج : المصدر
 

على االختيار بني منوذج اآلثار العشوائية و منوذج االحندار  (20)حيث يساعدنا االختبار املبني يف اجلدول رقم 
، فيمكن رفض فرضية العدم ال ي تشري إىل غياب التأثريات %9القيمة االحتمالية احملسوبة أقل من التجميعي، و مبا أن 

 اآلثارلنا االختيار بني منوذج ويبقى .اخلاصة باألفراد، مبعىن خنتار منوذج اآلثار العشوائية بدال من منوذج االحندار التجميعي
، و أشارت نتائجه Hausman-Testقمنا بإجراء اختبار الثابتة، ومن أجل ذلك  اآلثارالعشوائية و منوذج 
إىل أنه ال يوجد اختالف بني النموذجني، مبعىن ميكن األخذ بنتائج النموذجني باعتبارها STATAباستخدام برنامج 

 .متقاربة
 

 الدراسة أهم نتائج :المبحث الخامس
ال ي أخذت الدول العربية كعينة هلا، أوضحت بعض الدراسات أن التكامل بني  السابقة خبصوص الدراسات التجريبية    

أنه ميكن أن يكون لالستثمار األجنيب  االستثمار األجنيب و التطور املايل من شأنه أن يعزز النمو االقتصادي هبا، مبعىن،
املباشر تأثري إجيايب على النمو االقتصادي بالدول ال ي يكون هبا التطور املايل قد وصل إىل مستوى حد معني من التطور، 
وأشارت أخرى، إىل أن لالستثمار األجنيب املباشر تأثري على صادرات بعض الدول العربية املضيفة،بينما أظهرت البعض 

جود عالقة اجيابية ومعنوية إحصائيا بني االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي إال أن هذا التأثري ضعيف يف و 
حني أشارت بعض البحوث العلمية إىل أن له تأثري على النمو االقتصادي بالدول العربية وهذا التأثري يكون يف بعض 

الطويل، و أوضحت أخرى بأن االستثمار األجنيب املباشر يؤثر عكسيا  الدول على املدى القصري و يف أخرى على املدى
 .على الناتج احمللي اإلمجايل ببعض الدول العربية

كما أوضحت بعض الدراسات أن عدم تأثري االستثمار األجنيب املباشر على منو االقتصادي لبعض الدول العربية    
كافية من التدفقات ، وأشارت أخرى، إىل أنه من أجل أن يكون   ميكن أن يرجع إىل أن هذه الدول مل تستقبل كمية

لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر تأثري إجيايب على الناتج احمللي للدول العربية، يتطل  أن يتوفر لديها مستوى معني من 
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الدول على استقطاب املزيد  رأس املال البشري املؤهل، و أن ترفع العوائق أمام التجارة اخلارجية، ألن ذلك سيساعد هذه
من التدفقات، باعتبار أن كال من الصادرات و الرأس املال البشري يعتربان من احملددات الرئيسية جلذب هذه التدفقات 

 .من جهة، و كالمها تساهم يف التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي اإلمجايل من جهة أخرى
 :تنا التجريبية، فنرد ما يلينتائج دراس أما بخصوص   
 .للدول العربية معنوية تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصاديالثالث أوضحت نتائج النماذج  -0
ومنوذج االحندار التجميعي أن تأثري الصادرات على  أظهرت نتائج منوذج اآلثار العشوائية، ومنوذج اآلثار الثابتة، -0

حيث بلغت معامالت الصادرات بباقي حمددات النمو االقتصادي،الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية قوي باملقارنة 
على التوايل، وهذا راجع إىل أغلبية الدول قيد الدراسة تعتمد يف  02..2، 90..2، 2..2: يف النماذج الثالث

 .راهتا بصفة أساسية على الصادرات النفطيةصاد
كشفت نتائج النماذج الثالث إىل أن تأثري االستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي للدول حمل الدراسة سليب  -2

ومعنوي إحصائيا، كما أظهرت أن التأثري اإلجيايب لالستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يتطل  مستوى 
 .ن خمزون رأس املال البشري، األداء املايل، و درجة االنفتاح التجاريمعني م

أوضحت النتائج أن، التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر و رأس املال البشري، والتفاعل بني االستثمار األجنيب  -2
بينما يؤثر التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشر  املباشر و التطور املايل ، يؤثر اجيابيا على النمو االقتصادي،

 .ودرجة االنفتاح التجاري سلبيا على النمو االقتصادي بدول حمل الدراسة
أنه ميكننا األخذ بنتائج كل من منوذج اآلثار العشوائية أو نتائج منوذج اآلثار  ةبينت نتائج االختبار التشخيصي -9

 .الثابتة
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