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 :امللخص

 الشريحة العليا - متوسطة الدخلملجموعة الدول  االقتصاديةالتنمية إلى تحليل العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر و  الدراسةتهدف هذه 

وجود على النتائج وأكدت ؛ dynamic panel data الحركيةالزمنية املقطعية بيانات السالسل  حزماستخدمت منهجية ، و 2016-1970الفترة خالل 

لهذه  االقتصاديةالتنمية تم إثبات األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي املباشر على و ، باالتجاهين ينبين املتغير  جلطويلة األ قصيرة و سببية  عالقة

 .املجموعة

 .متوسطة الدخلالدول  ؛حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي؛ االقتصاديةالتنمية االستثمار األجنبي املباشر؛  الكلمات املفتاحية:

 :دقدمةامل
أن الدول التي تفتقر إلى املدخرات تتبع مسار التنمية االقتصادية عن طريق جذب االستثمار األجنبي املباشر التنمية االقتصادية  ذكرت نظريات

Ünlü et al. (2017).  شهدت العقود و 
ا
 في سياسات العالم النامي من  القليلة املاضية تحوال

ا
 سوق لل موجهةإلى استراتيجيات احالل املستوردات جوهريا

ومن الصناعية الحديثة املوجهة للتصدير، ات اآلسيوية يونجاح االقتصاد ،، ونمو اإلنتاج املعولماحالل املستورداتسياسة  عدم كفاءة بسبب الخارجي

وسيلة الكتساب التكنولوجيا واملهارات والوصول إلى األسواق ك زيادة االنفتاح على االستثمار األجنبي املباشراالقتصادي السمات الرئيسية للتحرير 

 .ل نظم التجارة واإلنتاج الديناميكي داخل املؤسسات املتعددة الجنسياتادخإالدولية، و 

 ونما دور الشركات املتعددة الجنسيات كمصدر لرأس املال والتكنولوجيا، حيث أصبحت مصادر رأس املال األخرى أكثر ندرة أو أكثر تقلب 
ا
، كما ا

ارتفعت  ارتسارعت وتيرة التغير التكنولوجي وال تزال املؤسسات املتعددة الجنسيات تهيمن على خلق التكنولوجيا؛ ومع ارتفاع تكاليف ومخاطر االبتك

ارتفعت مستويات الدخل ، فأسواق جديدة، ولم يقلل من الحاجة إلى القدرات املحلية في الدول الناميةفتح أصبحت أكثر قدرة على التنقل و ، و أهميتها

االستثمار  يتصارع فهها التي ال لجذب االستثمار األجنبي املباشر الذي ال يستنزف املوارد، وركز املستثمرون على الدول ذات القدرات املحلية القوية

 (Lall and Narula, 2004) .على املدى الطويل املحليةمع الطاقات األجنبي املباشر الداخلي 

االستثمارات األجنبية املباشرة تحديث الشركات املحلية، وتوسع أنشطة االبتكار في مجال البحث، وتعمل على  دعمتمن الناحية النظرية، و 

 في زيادة إنتاجية الدول املضيفة بما يدعم تطوير 
ا
 مهما

ا
 الدول  ى وتر  .االقتصاديةالتنمية تحسين نوعية القوى العاملة املحلية، وبالتالي قد تلعب دورا

 إيجابيةيولد التكنولوجيا عن طريق االستثمارات األجنبية املباشرة نقل أن  املضيفة
ا
معرفة العمال وقدراتهم بما يعكس جودة السلع حسن تحيث ت ؛آثارا

واجهة ملتحفيز الشركات املحلية لتوجيه جهودها نحو نشاط تكنولوجي و تنمية العالقات بين الشركات الوطنية واملؤسسات املحلية؛ و والخدمات؛ 

  (Matei, 2004).منافسة النمو

 حيث تتنافس الشركات على أساس السعر و/ أو جودة املنتجيإلى تعزيز اإلنتاجية في االقتصاد نقل التكنولوجيا وقد يعمل
ا
، ات األقل تقدما

 على أساس قدراتها الخاصة في االبتكار التكنولوجيتتنافس و 
ا
ستند إلى ابتكارات مستوردة تال يمكن أن  االقتصاديةالتنمية ؛ ألن الشركات األكثر تطورا

.
ا
  (Akçomak and Weel, 2008)كما يتطلب تطوير منتجات جديدة وفريدة باستخدام عمليات اإلنتاج األكثر تطورا
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تدفقات  القيود على ةزالفقد عملت معظم حكومات الدول النامية على إ ،املتعددة الجنسيات في الحياة االقتصادية الشركاتومع تزايد دور 

التزام و نقل التكنولوجيا و متطلبات املحتوى املحلي  تزالأاإلجراءات املعاملة الوطنية للمنشآت املتعددة الجنسيات و شملت و ؛ االستثمار األجنبي املباشر

 .التصدير

باستخدام أحدث البيانات  االقتصاديةالتنمية وتركز التحليالت الواردة في هذه الدراسة على العالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و 

 .من الشريحة العليا متوسطة الدخللدول لاملتاحة 

 :مشكلة الدراسة

 وجود عالقة سببية مباشرة بين االستثمار األجنبي املباشر و  Narula and Dunning (2010)يرى 
ا
 ،التنمية االقتصاديةأنه ليس من الواضح تماما

"، وهو ما أثبتته نتائج االقتصاديةالتنمية أن "زيادة االستثمار األجنبي املباشر ال تعني بالضرورة زيادة نسبية في  Narula and Guimón (2010)ويرى 

درسنا بعض الحقائق  Narula and Dunning (2010)وفي الجانب املقابل يقول  .(2006األونكتاد )، و Lipsey (2000)بعض الدراسات التي أجراها 

 كمحفز  للدول املتغيرة املرتبطة بالعوملة، وكيف أثرت على الفرص املتاحة 
ا
 متناميا

ا
النامية في اقتصاد عالمي تلعب الشركات املتعددة الجنسيات دورا

 .التنمية االقتصاديةومشارك ومحرض في 

هل ونتسآل  متوسطة الدخلفي الدول  التنمية االقتصاديةألجنبي املباشر على تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير االستثمار اوبين هاتين النظرتين 

التنمية نحاول إلقاء الضوء على هذه القضية ونرى هل يسبب االستثمار األجنبي املباشر و  ؟التنمية االقتصاديةيسبب االستثمار األجنبي املباشر حدوث 

 سنختبر الفرضية الت ؟االقتصادية
ا
 الية:وبشكل أكثر تحديدا

 العليا. للشريحة ملجموعة الدول متوسطة الدخل االقتصاديةالتنمية تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الداخلة تحسن  الفرضية:

 :هدف الدراسة

 هدف هذه الدراسة إلى:ت

لدول في ا االقتصاديةالتنمية ته بمساهمو ، الشريحة العليا /مجموعة الدول متوسطة الدخلدور االستثمار األجنبي املباشر في بيان  .1

 .النامية

 .في هذه املجموعة االقتصاديةالتنمية اختبار وجود عالقة سببية مباشرة بين االستثمار األجنبي املباشر و  .2

 :أهمية الدراسة

هذا تبحث مجموعات، و كأو  بشكل فردي في العديد من الدول العالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي السابقة األدبيات بحثت 

-1970خالل فترة طويلة لكل دولة ) / الشريحة العليامتوسطة الدخلفي الدول  االقتصاديةالتنمية تقييم تأثير االستثمار األجنبي املباشر على الدراسة 

 وثالثين دولة من ضمنها الصين وتركيا. ( ولست  2016

 :اإلطار النظري 

 االقتصاديةالتنمية للعالقة بين االستثمار األجنبي املباشر و  بعض الجوانب النظرية

 في املالنمو االقتصادي ب االقتصاديةالتنمية Nafziger (2006) ف عر  
ا
رات في توزعع اإلنتاج والهيكل االقتصادي؛ وتشمل تحسنا حصحوب بتغي 

زيادة التعليم ومهارات ت، و اإلجمالي وزيادة حصة الصناعة والخدماوانخفاض حصة الزراعة من الناتج القومي ، األفقرالسكان الرفاه املادي لنصف 

 .والتقدم التقني الكبير الذي يحدث داخل الدولة ،القوى العاملة

التي وضعها البروفيسور خافيير  (economic theory of stages of development)ية التنمية االقتصادالنظرية االقتصادية ملراحل  حسبو 

 التنمية االقتصاديةعرض مراحل فقد ، World Economic Forum (WEF) للمنتدى االقتصادي العالمي Xavier Sala-i-Martin اي مارتن-ساال

 (World Economic Forum, 2017) أدناه: (1)في الجدول كما  كل مرحلةمؤشر و  الناتج املحلي اإلجماليحسب حصة الفرد من 
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 االقتصاديةالتنمية مراحل  :(1جدول)
 ((Key drivers مفتاح القيادة )دوالر أمريكي( حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي التنمية االقتصاديةمراحل 

 1املرحلة 

 (Factor-driven واملعالب قيادة)

 . املؤسسات1 2000أقل من 

 . البنية التحتية2

 . بيئة االقتصاد الكلي3

 . الحصحة والتعليم االبتدائي4

 - 2999 - 2000 2إلى املرحلة  1املرحلة االنتقال من 

 2املرحلة 

 (Efficiency-driven الكفاءةب قيادة)

 . التعليم العالي والتدريب5 8999 - 3000

 . كفاءة سوق السلع6

 . كفاءة سوق العمل7

 . تطوير األسواق املالية8

 . االستعداد التكنولوجي9

 . حجم السوق 10

 - 17000 - 9000 3املرحلة إلى  2االنتقال من املرحلة 

 3املرحلة 

 (Innovation-driven االبتكارب قيادة)

 . تطور األعمال11 17000 أكبر من

 . االبتكار12

      So u r c e: Wo r ld  Ec o no mi c  F o r u m,  Th e G lo b al Co mpeti t i v enes s  R epo r t  2 0 1 7 - 2 0 1 8 ,  G enev a,  2 0 1 7 ,  p . 3 1 9 - 3 2 0  

 يكون االقتصاد مدفوع في املرحلة األولىف
 
العمالة غير املاهرة واملوارد الطبيعية. : ناصر إنتاجهاعلى أساس ع الدول وتتنافس  بالفاعلية ا

( استقرار بيئة 3) و ،البنية التحتية املتطورة( 2) و ،عامة والخاصة التي تعمل بشكل جيدفي املقام األول على املؤسسات ال( 1)وتتوقف مرحلة التطور 

 القوى العاملة التي تلقت على األقل التعليم األساس ي.( 4) و ،الكلي االقتصاد

مرحلة إلى  الدول ثم تنتقل ، التنمية االقتصاديةستزداد اإلنتاجية وسترتفع األجور مع تقدم  ،كلما أصبحت الدولة أكثر قدرة على املنافسةو 

زيادة عدم القدرة على إنتاج أكثر كفاءة وزيادة جودة املنتج بسبب ارتفاع األجور و تطوير عمليات تبدأ بعندما  املدفوعة بالكفاءة التنمية االقتصادية

أسواق العمل ( 7) أسواق السلع الفعالة و( 6) بالتعليم العالي والتدريب و (5) القدرة التنافسية مدفوعة بشكل متزايدتكون  عند هذه النقطة؛ فاألسعار

 .كبيرةسوق محلية أو أجنبية ( 10) و ،التقنيات القائمة مزايا القدرة على االستفادة من( 9) املتقدمة و األسواق املالية( 8) التي تعمل بشكل جيد و

 
ا
 لدرجة أنها سترتفع  ،إلى مرحلة االبتكارومع انتقال الدول  ،وأخيرا

ا
قادرة على الحفاظ على تلك األجور املرتفعة ومستوى املعيشة تكون األجور كثيرا

 و (11) كانت أعمالها قادرة على املنافسةاملرتبط بها إذا 
ا
 ابتكار جديد.( 12) باستخدام عمليات اإلنتاج األكثر تطورا

على  Investment Development Path (IDP) االستثمار -التنمية االقتصادية املبادئ األساسية ملسار  Narula and Dunning (2010)وحدد 

 النحو التالي:

تعكس مستوى تنميتها  لدول الك توالبنية االقتصادية لعالقة منهجية بين بنية ونطاق وطبيعة أنشطة االستثمار األجنبي املباشر يوجد  .1

 االقتصادية.

؛ ومزايا موقع MNEsلشركات املتعددة الجنسيات لها مزاياو املحلية؛  للشركات (O) تأثير تفاعلي بين ثالث مجموعات من املزايا: مزايا امللكية يوجد .2

(L) الشركات املتعددة الجنسيات التي تدعمها  التنمية االقتصاديةثالثي االتجاهات هو جوهر الهذا التفاعل الديناميكي و . لدول اMNEs. 

الرغم من أن الدول بمالحظة هذا التقدم في جميع  ونستطيع يمكن تحليل هذه العالقة بشكل مفيد من خالل تصنيف تطورها عبر خمس مراحل، .3

 the investment االستثمار -التنمية االقتصادية سار ملخمس وكانت املراحل ال .دولةمعدل التغيير ونقاط االنعطاف تكون فريدة لكل 

development path (IDP) :كما يلي 

 السوق املحلي و  ،البنية التحتية غير كافيةتكون و  ،تكون تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ضئيلة :املرحلة األولى 
ا
والقوة العاملة غير  ،صغيرا

 .طورتواإلطار القانوني غير م ،مؤهلة

 صناعات القائمة على املوارد أو على مستوى منخفض/ متوسط من املعرفةلليتم توجيه االستثمار األجنبي املباشر املتزايد  :املرحلة الثانية. 

 من خالل  الواردويتم التغلب على االستثمار األجنبي املباشر  ،يكون نمو تدفقات االستثمار األجنبي املباشر أقل أهمية :املرحلة الثالثة

 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر.

 التكنولوجيا واملعرفةكثيفة ينتقل االستثمار األجنبي املباشر إلى الصناعة  :املرحلة الرابعة. 

 والخارج مرتفع الوارديكون كل من االستثمار األجنبي املباشر  :املرحلة الخامسة 
ا
 للغاية. ا

 ياالقتصادتخص  األولى والثانية( ةاملراحل األولى )املرحل :هذه النظريةحسب و 
ا
بينما  ،سود تدفقات االستثمار األجنبي املباشرحيث ي ات األقل نموا

 .املتقدمة لدول مميزة ل سمةتكون  الرابعة والخامسة( ةاملراحل األخيرة )املرحل
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 Narula and Guimón (2010)الذي يوضحه الشكل التالي:  IDP االستثمار -التنمية االقتصاديةهذه األفكار األساس النظري ملسار وشكلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثمار -التنمية االقتصادية مسار  (:1)شكل
Narاملصدر:  u la and  G u i mó n ( 2 0 1 0 ) 

ألن "زيادة االستثمار األجنبي املباشر ال تعني بالضرورة زيادة  ،ما ال يقل أهمية عن كميته تتلقاه دولةلكن نوعية االستثمار األجنبي املباشر الذي 

 ،(2006واألونكتاد ) ،Lipsey (2000)وهو ما أثبتته نتائج بعض الدراسات التي أجراها  ؛(Narula and Guimón, 2010)"االقتصاديةالتنمية نسبية في 

 و وغيرهم. 
ا
واملوارد  ،دولةاالستثمار في أي -االقتصادية تنميةالؤثر على مسار يفي الخصائص املحددة بشكل خارجي  أثبتت هذه األبحاث أن هناك تنوعا

تأثيرات تداخل وسيصعب غيرها، والبنية االقتصادية والسياسية و  ،والسياسات الحكومية املطبقة ،ودرجة التصنيع ،وحجمها وسكانها ،الطبيعية

 االقتصاديةالتنمية العالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و اختبار  من االستثمار األجنبي املباشر الداخلة مع عوامل النمو االقتصادي األخرى 

 باستخدام نماذج تجريبية.

يتعين على الدولة جذب االستثمارات األجنبية املباشرة التي "تساهم في تعزيز  ،التنمية االقتصاديةمن أجل التقدم نحو مستوى أعلى من  ،لذلك

 (Iacovoiu, 2014) وتحفز "خلق وتطوير مزايا تنافسية قائمة على االبتكار واملعرفة". ،القوة التكنولوجية املحلية واألصول الخاصة باملواقع"

 ،فإنه يعتمد بشكل كبير على جودة االستثمار األجنبي املباشر ،االقتصاديةالتنمية ثر على وعلى الرغم من أن االستثمار األجنبي املباشر الداخل يؤ 

اتج املحلي اإلجمالي إال أن الخبراء يرون أن ذلك أعلى بكثير في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمة مخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد كنسبة مئوية من الن

 (Iacovoiu, 2015) .٪40مستوى الـ 

 :الدراسات السابدقة
أن لالستثمار األجنبي املباشر تأثير إيجابي على النمو االقتصادي نتيجة للعمليات الخارجية اإليجابية التي تولدها الشركات املتعددة يعتقد ب

بعضها يشير إلى أن االستثمار األجنبي املباشر له تأثير إيجابي كبير على ف هناك العديد من الدراسات حول هذه املسألة،و  ،املضيفة للدول الجنسيات 

تشير أعمال أخرى إلى عدم وجود ترابط قوي بين االستثمار بينما ، ةاملضيف الدولةالحجم يعتمد على ظروف إال أن  ةاملضيف الدولةالنمو االقتصادي في 

وبالنظر إلى األدلة املتضاربة في األدبيات املتعلقة بتأثير االستثمار األجنبي املباشر  .DrigĂ, 2011)) ةاملضيف النمو االقتصادي للدولةاألجنبي املباشر إلى 

تأثير االستثمار األجنبي املباشر على النمو االقتصادي في  Saqib et al. (2013)فقد اختبر على اقتصاد الدولة املضيفة، وباألخص التنمية االقتصادية. 

باإلضافة إلى  معادلته أربعة متغيرات تشمل الديون والتجارة والتضخم واالستثمار املحليوأدخل في ، 2010حتى عام  1981خالل الفترة باكستان 

أداء هذه املتغيرات على االقتصاد الباكستاني على طريقة املربعات الصغرى، وأشارت نتائجهم إلى أن  تأثير، واقتصر اختبار االستثمار األجنبي املباشر

 لالستثمار املحلي على  يلباكستانااالقتصاد 
ا
 ايجابيا

ا
 باالستثمار األجنبي بينما وجدوا أثرا

ا
ديون والتجارة والتضخم الأن  واوجداقتصادها، كما يتأثر سلبا

 لها تأثير سلبي على الناتج املحلي اإلجمالي.

بسبب مساهمته في  ةاملضيف للدولةالتنمية االقتصادية  يعزز املباشر الداخلالستثمار األجنبي ن اأ من الناحية النظرية Iacovoiu (2015)ويرى 

 إلى أحدث األبحاث النظرية والتجريبية املتعلقة بمراحل التنمية االقتصادية، ، وبناءا على زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية
ا
ؤكد يهذه الفكرة واستنادا

من خالل تحليل مؤشرين اقتصاديين هما: نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي  ةاالقتصادي نميةشر والتالعالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي املبا

عوامل  ، وبين وجود2013عام  فيأنحاء العالم في جميع  دولة 141 لـ ومخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد كنسبة مئوية في الناتج املحلي اإلجمالي

 القتصاد املضيف.لوعية رأس املال األجنبي، والظروف الحالية مثل ن همة االستثمار األجنبي املباشر في التنمية االقتصاديةمهمة أخرى تتعلق بمسا
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قنوات تأثير االستثمار األجنبي املباشر على النمو وعدم  2011-1978باستخدام بيانات املقاطعات الصينية لعامي  Liu et al. (2014)ودرس 

ن على املستوى اإلقليمي، ووجدوا أن االستثمار األجنبي املباشر يسهل النمو عن طريق تعزيز تراكم رأس املال املادي والبشري، كما أن املساواة في الصي

مزاحمة االستثمار املحلي، وخفض إيرادات الحكومة املحلية، وزيادة تكلفة الفرصة البديلة لالبتكارات  نتيجة له تأثير سلبي على نمو اإلنتاج

من خالل تأثيره على تراكم رأس املال املادي وتقدم التكنولوجيا بينما ضيق فجوة النمو من خالل التأثير بين األقليم سع فجوة النمو ، وو التكنولوجية

 ي والبنية الصناعية واإليرادات الحكومية ودرجة االنفتاح والفائض التجاري.على مستوى التعليم العال

أنه ال يزال حجم االستثمار األجنبي املباشر الذي يعزز التنمية االقتصادية طويلة األجل للمناطق املتخلفة مسألة  Chen et al. (2010)ويرى 

الل االستثمار األجنبي املباشر أتاح فرصة جيدة إلعادة النظر في املوضوع. حيث محفوفة باملشاكل، وظهور مناطق صناعية جديدة في الصين من خ

، وسمح االستثمار األجنبي املباشر  25كونشان في سوتشو في الصين من منطقة فقيرة إلى مركز تكنولوجيا معلومات عالمي في غضون  تتطور 
ا
عاما

 باتباع مسار التنمية الذي اعتم
ا
 د على زرع سالسل اإلنتاج الكاملة في تايوان.بتحديث اقتصادها تدريجيا

 بنصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار األجنبي املباشر  Feridun and Sissoko (2011) وبحث 
ا
العالقة بين النمو االقتصادي مقاسا

السببية ومتجه االنحدار الذاتي، وبينت األدلة إلى وجود سببية متجه من االستثمار األجنبي املباشر إلى النمو  لسنغافورة باستخدام منهجية غراينجر

 االقتصادي.

دول متقدمة فقيرة باملوارد  5مجموعتين من الدول: مجموعة من خمسة دول متخلفة غنية باملوارد الطبيعية، و  Ünlü et al. (2017)واختبر 

املجموعة األولى من: جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وليبيريا ونيجيريا وزيمبابوي، بينما تتكون املجموعة الثانية من: الدنمارك  الطبيعية؛ وتتكون 

متغيرات  بالقلق إزاء جميعاملتخلفة تشعر البلدان ، وأملانيا وأيرلندا وفنلندا وسوعسرا. وقامت الدراسة بإجراء تحليل يعتمد على نماذج األثر الثابت

 
ا
العنف أو احتمال اإلرهاب وفعالية الحكومة ك  عدم االستقرار السياس ينتيجة  قلق أكثرب املتقدمةمجموعة تشعر  ، في حينالجودة املؤسسية تقريبا

كل تنفيذ العقود، ، وتحسين نوعية القانون، والحد من مشادإنشاء املؤسسات السياسية التي تعمل على الحد من الفساو بخالف املتغيرات السياسية. 

التنمية ب واحترام صوت الناخبين، وزيادة جودة التحكم في األسواق، قد يسمح للموارد الطبيعية واالستثمار األجنبي املباشر بالتصرف بشكل إيجابي

 املتخلفة.الدول املوارد الطبيعية/ البلدان النفطية و الغنية بجموعة املاالقتصادية في 

وتوصل إلى وجود أثر سلبي  2013-1995( دور االستثمار األجنبي املباشر في التنمية االقتصادية في الدول العربية للفترة 2016بينما درس حمدان )

اد األردني خالل أثر االستثمار األجنبي املباشر على بعض املتغيرات الكلية لالقتصبين ( 2017بينهما، وهذا مخالف للنظرية والواقع، إال أن السواعي )

، الناتج املحلي اإلجمالي :اتجاه إيجابي لسببية غراينجر من االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلىوجود  وتوصل إلى وجود أدلة على 2013-1980الفترة 

 .الطويلالقصير و  األجل املستوردات على، و الصادراتو 

 :البيانات واملنهجية
الناتج حصة الفرد من : االقتصاد الكلي ي نحلل مؤشر سللعالقة بين االستثمار األجنبي املباشر والتنمية االقتصادية لتحقق من قابلية التطبيق ل

بصافي تدفقات  FDI ُيقاس االستثمار األجنبي املباشرو  ( ومخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد.التنمية االقتصاديةاملحلي اإلجمالي )يعكس مستوى 

و موضح في ميزان االستثمار األجنبي املباشر، أي مجموع رأس املال، واألرباح املعاد استثمارها، ورأس املال طويل األجل ورأس املال القصير األجل كما ه

 .UNCTADبيانات ة عداتم الحصول على هذه املتغيرات من قو املدفوعات. 

 خصائص البيانات 
ملجموعة الدول واالستثمار األجنبي املباشر الحقيقي نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي لوصفية الحصائيات بعض اإل  (2) الجدول  يعرض

حصة الفرد من الناتج الحقيقي لدول هذه كبيرة في توزعع تدفق االستثمار األجنبي املباشر و الختالفات اال ونالحظ  ،من الشريحة العليا متوسطة الدخل

 الوارد.االستثمار األجنبي املباشر  ناستخدموا. الطبقة

 :ةاملضيف دولةلل التنمية االقتصاديةومستوى  الواردةيجب أن نالحظ القضايا التالية املتعلقة بالعالقة بين االستثمارات األجنبية املباشرة و 

كنسبة مئوية من الناتج املحلي  الوارد املباشر تدفقات من االستثمار األجنبي املباشر )مستوى مخزونات االستثمار األجنبي أعلىالدول التي تلقت  .1

سانت فنسنت وجزر غرينادين وأنغوال  تشمل)العوامل املدفوعة( و  االقتصاديةالتنمية املرحلة األولى من تناسب ( ٪13.5-10بين  اإلجمالي

 .ستان وأذربيجان وجورجيا وجزر مارشال وجزر املالديف وباالو وتركمان

التأثير اإليجابي لالستثمار األجنبي املباشر يعزى بعضها ( 3)املرحلة  االقتصاديةالتنمية املستوى العالي من  تقترب منالتي  الدول هناك بعض  .2

دول أدناه املتجه إلى الداخل )مستوى مخزون االستثمار األجنبي املباشر الوارد كنسبة مئوية في الناتج املحلي اإلجمالي( كما هو موضح في الج

 (.2)الجدول 
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 االقتصاديةالتنمية العالقة اإليجابية بين االستثمار األجنبي املباشر و  :(2)جدول 
مخزون االستثمار األجنبي املباشر املوجه إلى الداخل كنسبة مئوية  حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي )دوالر أمريكي( الدولة

 من الناتج املحلي اإلجمالي )٪(

 13.5 6980 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 13.4 3711 أنغوال

 12.5 6389 تركمانستان

 11.9 3892 أذربيجان

 11.6 3651 جورجيا

 11.4 3449 جزر مارشال

 10.6 6875 جزر املالديف

 9.9 14428 باالو

 حسبها الباحثاملصدر:      

ا مختلفة فالدول التي تتميز بمستويات مماثلة من مخزونات االستثمار األجنبي املباشر الداخلة كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي تظهر قيم .3

 .(3) املذكورة في الجدول  لدول ل كما هو الحال بالنسبة االقتصاديةالتنمية من حيث 

 االقتصاديةالتنمية مستوى االستثمار األجنبي املباشر الداخل و  :(3)جدول 

 حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي )الدوالر األمريكي( الدولة

٪10-٪ 5مخزون االستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي:   

 9.5 ألبانيا

 9.4 بناما

 6.8 القديسة لوسيا

 6.8 سورينام

 6.7 كازاخستان

 6.2 غرينادا

 6.1 جامايكا

 5.8 فيجي

 5.4 دومينيكا 

 5.2 الجبل األسود

 5.1 صربيا

 5.1 لبنان

 5.1 الغابون 

٪5أقل من -٪  1مخزون االستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي:  

 4.8 كولومبيا

 4.8 كوستا ريكا

 4.0 األردن

TFYR 3.7 مقدونيا 

 3.6 بيرو

 3.4 جمهورية الدومنيكان

 3.3 ماليزيا

 3.3 البرازيل

 3.0 االتحاد الروس ي

 2.9 مورعشيوس

 2.6 روسيا البيضاء

 2.5 ناميبيا

 2.5 املكسيك

 2.4 رومانيا

 1.9 بليز

 1.7 غيانا

 1.7 البوسنة والهرسك

 1.5 بلغاريا

 1.4 ديك رومي
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 1.2 الصين

 1.1 ليبيا

 1.1 األرجنتين

 1.0 باراغواي

 1.0 الجزائر

٪ 1أقل من  مخزون االستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي  

 0.8 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

 0.8 جنوب أفريقيا

 0.8 اإلكوادور

 0.6 فنزويال )النائب البوليفاري(

 0.6 توفالو

 0.5 االستوائيةغينيا 

 0.4 تايالند

 0.1 بوتسوانا

3.7- العراق  

 حسبها الباحث املصدر:                                      

 دولةالتلقاها تفإننا نقدر أن البيانات الواردة أعاله ذات صلة إلثبات أن كمية االستثمار األجنبي املباشر التي  ،وبالرغم من أن األمثلة قد تستمر

 
ا
 التالية: ةالوصفي ئيةاإلحصاالخصائص  (4) يوضح الجدول كما ، االقتصاديةالتنمية ال غنى عنه لتقييم أثرها على  ليست شرطا

 (: الخصائص اإلحصائية4)جدول 
 GDP FDI 

 Mean  3556.029  3451.954 

 Median  2544.000  171.0000 

 Maximum  22742.00  135610.0 

 Minimum  186.0000 -10340.00 

 Std. Dev.  3096.985  12501.58 

 Skewness  1.759938  6.696350 

 Kurtosis  7.314252  56.04485 

   

 Jarque-Bera  2060.361  198917.8 

 Probability  0.000000  0.000000 

 الباحثحسبها املصدر:                                     
 طريدقة التدقدير 

 سنستخدم العالقة البسيطة التالية: االقتصاديةالتنمية االستثمار األجنبي املباشر الوارد و ولتقدير العالقة بين 

)1(  + FDI +  = GDP tt10t  
 حيث أن:

 GDPt:  :األداء االقتصادي )حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي(مؤشر التنمية االقتصادية أو املتغير التابع 

tFDI: التفسيري: االستثمار األجنبي املباشر املتغير 

تم تحديد الناتج املحلي و ، (FDI)االستثمار األجنبي املباشر لكل فرد و ، (GDP)الناتج املحلي اإلجمالي حصة الفرد من  متغيرين:يتكون النموذج من و 

 dynamicالحركية  املقطعية الزمنية جزم البيانات والختبار العالقة بينهما نستخدم منهجية تفسيري.تغير مكاالستثمار األجنبي و اإلجمالي كمتغير تابع، 

panel data. 

  اختبار السكون 

 .*Levin, Lin & Chu t السلسلة الزمنية باستخدام اختبار stationarityسكون اختبار في البداية يتم س

ليس له جذر وحدة )ساكن(  FDIله جذر وحدة و  GDPووجد أن  ،*Levin, Lin & Chu tتم اختبار كل سلسلة عند املستوى باستخدم اختبار و 

 عند الفرق األول عند مستوى  GDPعند الفرق األول للمتغير  *Levin, Lin & Chu tواستخدم اختبار عند املستوى، 
ا
وأظهرت النتائج أنه أصبح ساكنا

 (.5٪ كما في الجدول )1معنوية يقل عن 
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 نتائج اختبار السكون  :(5)جدول 
 *Levin, Lin & Chu t املتغير

I(0) I(1) 
GDP  3.41013 -22.6912*** 
FDI -39.1467*** - 

 ٪.10٪ و * 5**  ،٪1مستوى معنوية ***مالحظة:         
 الباحث. حسبهااملصدر:           

  تدقدير معادلة االثر الثابتFixed  ef f ects 

عالقة  على مرحلتين للتكامل املشترك، ففي املرحلة األولى قدرنا انجل غراينجروبما أنه يوجد لدينا فقط متغيرين اثنين سنستخدم طريقة 

 وكانت النتائج كما يلي:، Fixed effectsطريقة األثر الثابت  االنحدار بينهما باستخدام

 2016-1970لسلسلة الزمنية للفترة بتدقدير االنحدار لملخص النتائج الخاصة  :(6)جدول 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3041.323 191.2260 15.90434 0.0000 

FDI 0.149106 0.007448 20.02053 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.490099     Mean dependent var 4264.878 

Adjusted R-squared 0.478317     S.D. dependent var 3236.494 
S.E. of regression 2498.364     Sum squared resid 9.72E+09 

F-statistic 41.59714     Durbin-Watson stat 0.120013 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.341916     Mean dependent var 3556.029 

Sum squared resid 1.01E+10     Durbin-Watson stat 0.103257 
     
 املصدر: حسبها الباحث              

 والناتج املحلي اإلجمالي (املتغير املستقل)وجود عالقة موجبة ومعنوية بين االستثمار األجنبي املباشر إلى وأشارت نتائج التقدير  (1)نا املعادلة قدر و 

٪، وبما أننا افترضنا 14.9مليون دينار ستزيد حصة الفرد بمقدار  1٪، فإذا زاد االستثمار األجنبي املباشر بمقدار 14.9أو  0.149وقدرها  (التابعاملتغير )

 االقتصاديةية التنمإحداث  يساعد علىاملباشر االستثمار األجنبي من الناتج املحلي اإلجمالي كمؤشر للتنمية االقتصادية نستنتج أن أن حصة الفرد 

ومن وجهة نظر الدولة املضيفة، حيث يولد نقل  Matei (2004)وهذا ما أيدته دراسة ؛ من الشريحة العليا متوسطة الدخلجموعة الدول مل

 إيجابية كتحسين معرفة العمال وقدراتهم؛ ونشر املمارسات التكنولوجية واإل 
ا
دارية، بما التكنولوجيا عن طريق االستثمارات األجنبية املباشرة آثارا

تحفيز الشركات املحلية لتوجيه جهودها نحو و ات املحلية، يعكس تكاليف وجودة السلع والخدمات؛ وتنمية العالقات بين الشركات الوطنية واملؤسس

أن النقل العلمي والتكنولوجي يؤدي إلى تعزيز اإلنتاجية  Akçomak and Weel (2008)ومن ناحية أخرى يرى  واجهة منافسة النمو.ملنشاط تكنولوجي 

، وتتنافس الشركات على أساس السعر و/ أو جودة امل
ا
، يجب أن تتنافس الشركات على في االقتصاد األقل تقدما

ا
نتج. وباملقارنة مع الشركات األكثر تطورا

 أساس قدراتها الخاصة في االبتكار التكنولوجي.

 اختبار التكامل املشترك 

املعادلة  نختبر سكون بواقي هذهو ، غراينجر-منهجية انجلالخطوة الثانية من تغيرين سنستخدم املبين  cointegrationاملشترك  التكاملوالختبار 

 .وبالتالي نستنتج وجود تكامل مشترك بين املتغيرين (،7) وتبين بأنها ساكنة كما في الجدول 
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 اختبار سكون البواقي :(7جدول )
Method   Statistic  Prob.*

* 
 

Levin, Lin & Chu t*  -4.36078   0.000
0 

 

** Probabilities are computed assuming asympotic normality  

 املصدر: حسبها الباحث   

Levin, Lin & Chu  ئيةأن إحصا (7) يبين الجدول   t الختبار جذر الوحدة عند املستوى(level)  يقل عن معنوية عند مستوى ذات داللة احصائية

ر أن نستطيع القول ب، ومن ثم 1٪ األجنبي املباشر والناتج املحلي اإلجمالي على بين االستثمار وجود عالقة تكاملية وبالتالي نستنتج ، ساكنالخطأ  حدمتغي 

 .تكامل مشتركبينهما ؛ أي يوجد املدى الطويل

 اختبار السببية 

إلى وجود عالقة سببية في اتجاه واحد على األقل، لكنه ال يشير إلى اتجاه العالقة السببية بين  FDIو  GDPوجود عالقة التكامل املشترك بين  وعشير

رات، ويبين  رات  F(، وتشير إحصائية ECM( نتائج سببية غراينجر في املدى القصير واملدى الطويل حسب آلية تحصحيح الخطأ )8الجدول )املتغي  للمتغي 

ملعامل إبطاء حد تحصحيح الخطأ في املعادلة التي  tالتفسيرية في كل من املعادالت الثالث إلى األهمية اإلحصائية آلثار سببية املدى القصير، وإحصائية 

رها التابع   إلى وجود داللة إحصائية لتأثير سببي على املدى الطويل. GDPمتغي 

 نتائج اختبار سببية غراينجر :(8جدول)
 املتغّير املستدقل                

 املتغّير التابع

 متغّير املدى الطويل متغّيرات املدى الدقصير

GDP FDI ECT 

GDP - 10.359** ***-0.026 

FDI 18.583*** - ***-0.1696 

 ٪10٪، * معنوي عند مستوى معنوية 5عند مستوى معنوية  ** ٪،1*** معنوي عند مستوى معنوية 

 املصدر: حسبها الباحث            

 ( كما يلي:8في الجدول ) FDI و GDPتتلخص نتائج العالقات السببية بين 

االستثمار األجنبي أي أن ؛ الناتج املحلي اإلجماليإلى حصة الفرد من  األجنبي املباشراالستثمار عدم قبول الفرضية العدمية للعالقة السببية من نمو  .1

 .والطويل يؤثر فهها في املدى القصيراملمثلة بحصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي و  االقتصاديةالتنمية املباشر يسبب 

التنمية االستثمار األجنبي املباشر؛ أي أن إلى الناتج املحلي اإلجمالي حصة الفرد من عدم قبول الفرضية العدمية للعالقة السببية من نمو  .2

 تسبب االستثمار األجنبي املباشر وتؤثر فيه في املدى القصير والطويل. االقتصادية

 .واملدى الطويل في املدى القصير االقتصاديةالتنمية بين االستثمار األجنبي املباشر الوارد و االتجاه  ثنائياتجاه السببية إن  -ج .3

عالقة على وجود  النتيجةتؤكد ؛ و االقتصاديةالتنمية و االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى وجود آلية تحصحيح اختالل التوازن بين  ECTكما يشير  -د .4

كما بينت النتائج أن االختالل يعود إلى حالة  ( أعاله.8كما أشارت إليه نتائج اختبار السببية في جدول ) العالقة بين املتغيريناملدى الطويل واستقرار 

 سنة. 38لتوازن مدة إلى حالة االعودة عملية ٪ إال أن هذه السرعة بطيئة وتستغرق 2.6أو  0.026التوزان بسرعة 

 :الخالصة
التنمية االقتصادية فهها  على من الشريحة العليا متوسطة الدخلالدول جموعة ملاالستثمار األجنبي املباشر  هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير

 في هذوعلى أدائها االقتصادي
ا
بين طويلة األجل ة وجود عالقة دراسال واثبتت هذه. اتاالقتصاد ه، وأوضحت أن االستثمار األجنبي املباشر يلعب دورا

 ؛ ونستطيع تلخيصها كما يلي:املتغيرات

٪، فإذا زاد االستثمار األجنبي املباشر بمقدار 14.9تثمار األجنبي املباشر والناتج املحلي اإلجمالي قدرها بينت النتائج وجود عالقة موجبة بين االس .1

 ٪.14.9ار ستزيد حصة الفرد بمقدار مليون دين 1

 االستثمار األجنبي املباشر على إحداث التنمية االقتصادية ملجموعة الدول متوسطة الدخل من الشريحة العليا؛يساعد  .2

 :بما يلي توص ي هذه الدراسة بناءا على النتائج السالفة وبالتالي

 .واالستفادة من االستثمار األجنبي املباشر االستثمار املحلي صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية تشجيع .1

 .لتطوير اإلنتاجاستيعاب املعارف والتكنولوجيا نقل و  .2
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Abstract: This study aims to analyze the relationship between foreign direct investment and economic 
development of the upper-middle-income developing economies from 1970 to 2016. The dynamic Panel data 
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been demonstrated. 
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 لح امل

ECONOMY GDP per capita FDI GDP FDI/GDP 

 3-2املرحلة االنتقالية بين املرحلتين 

Palau 14428 31 310 9.9 
Panama 13680 5209 55188 9.4 
Argentina 12449 5745 545866 1.1 

Costa Rica 11825 2762 57436 4.8 
Turkey 10863 11987 863712 1.4 
Maldives 9875 448 4224 10.6 
Mauritius 9679 349 12216 2.9 
Malaysia 9508 9926 296531 3.3 

Grenada 9469 63 1016 6.2 
Romania 9439 4573 186691 2.4 
Venezuela (Bolivarian Rep. of) 9230 1772 291376 0.6 

 املرحلة الثانية )مدفوعة الكفاءة(

Equatorial Guinea 8742 54 10678 0.5 
Russian Federation 8655 37668 1246015 3.0 
Brazil 8649 58680 1795926 3.3 
Mexico 8444 26739 1076914 2.5 
Lebanon 8400 2564 50458 5.1 

China 7993 133700 11218281 1.2 
Dominica 7907 31 581 5.4 
Saint Lucia 7848 95 1397 6.8 
Kazakhstan 7505 9069 135005 6.7 
Bulgaria 7465 776 53240 1.5 
Gabon 7002 703 13863 5.1 

Saint Vincent and the Grenadines 6980 104 765 13.5 
Montenegro 6958 226 4374 5.2 
Botswana 6917 10 15566 0.1 
Libya 6826 493 42960 1.1 
Dominican Republic 6722 2407 71584 3.4 
Turkmenistan 6389 4522 36180 12.5 

Peru 6049 6863 192210 3.6 
Ecuador 5982 744 98010 0.8 
Thailand 5911 1554 407026 0.4 
Suriname 5871 222 3278 6.8 
Colombia 5806 13593 282463 4.8 
Iran (Islamic Republic of) 5299 3372 425403 0.8 

South Africa 5274 2270 295440 0.8 
Fiji 5197 270 4671 5.8 
TFYR of Macedonia 5163 397 10746 3.7 
Serbia 5104 2299 45014 5.1 
Belarus 5001 1235 47408 2.6 

Jamaica 4879 856 14057 6.1 
Bosnia and Herzegovina 4808 285 16910 1.7 
Belize 4745 33 1741 1.9 
Guyana 4444 58 3437 1.7 
Namibia 4415 275 10947 2.5 
Iraq 4301 -5911 160021 -3.7 

Jordan 4088 1539 38655 4.0 
Albania 4054 1124 11864 9.5 
Paraguay 4039 274 27165 1.0 
Algeria 3917 1546 159049 1.0 
Azerbaijan 3892 4500 37847 11.9 
Angola 3711 14364 106918 13.4 

Georgia 3651 1661 14333 11.6 
Marshall Islands 3449 21 183 11.4 
Tuvalu 3307 0 37 0.6 

 األونكتاداملصدر: حسبها الباحث من بيانات        

 


