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المستخمص;
يزداد االستمار االجنبي المباشر حجما سنة بعد اخرى ،رغم معاناتو من تذبذب حجمو متأث ار بالظروف والمتغيرات
االقتصادية الدولية .يقوم ىذا البحث عمى تقدير دالة العالقة بين االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الخارج من
اقاليم متطورة تمثل امريكا واسيا واوروبا واوقيانوسيا ( *)Oceaniaواالستثمارات االجنبية المباشرة المتجية نحو الداخل

الى االقتصادات الناشئة .ولتعزيز النتائج والتي سيتمخض عنيا البحث ىذا تم المجوء الى بعض المعايير االحصائية

ذات العالقة مثل اختبار ( )tواختبار ( )fومعامل التحديد ( )R2و...الخ .وتفيد نتائج البحث بان ىناك تأثير معنوي ،ولو
بدرجات متباينة ،من المتغيرات المفسرة نحو المتغيرات التابعة.

الكممات المفتاحية; االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الداخل ونحو الخارج  ،االقاليم المتطورة  ،االقتصادات الناشئة.

Abstract
Foreign Direct Investment (FDI) has increased year after year, despite the fact that it suffers
from fluctuations in its size, influenced by international economic conditions and changes.
This research estimates the relationship between outward FDI from developed regions
representing America, Asia, Europe and Oceania and inward FDI to emerging economies.
In order to enhance the results of this study, some relevant statistical criteria such as (t) test,
(f) test, (R2), etc. have been used. The results of the research show that there is a significant
effect, albeit varying degrees, from explanatory variables to the dependent variable.

المقدمة;
يمعب االستثمار االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الداخل والخارج دو ار بار از في نمو اقتصادات العالم كافة تقريبا.
اذ انو بعد اجراء اصالحات ادارية توالت القيام بيا العديد من الدول الراغبة بجذب االستثمارات االجنبية تحققت ليا
القدرة في استقطاب حجم اليستيان بو من االستثمار االجنبي المباشر .اذ قامت بعض دول العالم بتعديل سياساتيا
االقتصادية بشكل يسيل من جذب ىذا االسثمار ،وكان اليدف من ىذا تمبية االحتياجات الداخمية لتمك الدول ،في حين

اتجيت مجموعة اخرى من الدول نحو سياسة جذب االستثمار االجنبي المباشر القائم عمى التصنيع من اجل التصدير.
ومنيا دول عديدة في قارة اسيا بغية تصدير السمع المتنوعة الى االقتصادات في القارات االخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*تمثل البمدان الموجودة في جدول (.)4
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يتباين توجو حجم االستثمارات االجنبية المتجية نحو الخارج الى اقتصادات متعددة في دول العالم متأث ار بعوامل عدة
ذات عالقة بجذب واستقطاب ىذه االستثمارات .وبغي ة بيان كيفية حركة جزء من ىذه التدفقات الخارجة والداخمة من
االستثمار االجنبي المباشر يقوم ىذا البحث بقياس العالقة بين االستثمارات األجنبية المتدفقة من االقميم المتقدمة وتمك
الداخمة الى االقتصادات الناشئة.

اىمية البحث;

تكمن اىمية البحث في تقديمو دراسة قياسية لمعالقة بين االستثمارات االجنبية المتدفقة من االقاليم المتقدمة واالستثمارات
االجنبية المتجية نحو الداخل في االقتصادات الناشئة ،يمكن التأسيس عمييا مستقبال لمعرفة العوامل المتحكمة في ىذه

العالقة .السيما انو قد اصبح التنافس عمى استقطاب ىذه االستثمارات حمم تبغي اقتصادات العالم وبخاصة الناشئة منيا
تحقيقو ،لذا فيي تعمل جاىدة لتذليل العقبات التي تحول دون تدفق ىذه االستثمارات ،وخمق الشروط الموضوعية
المتضمنة مختمف الحوافز والتسييالت لتدفق ىذه االستثمارات.

مشكمة البحث;

تتجمى في تقدير تأثير االستثمارات االجنبية المتجية نحو الخارج من االقاليم المتقدمة الرئيسة في االستثمارات االجنبية
المباشرة المتجية نحو الداخل لالقتصادات الناشئة.

فرضية البحث;
ىناك تأثير معنوي لالستثمارات االجنبية المباشرة الخارجة من االقاليم المتقدمة الرئيسة في االستثمارات المتجية نحو
الداخل في االقتصادات الناشئة.

ىدف البحث;

ييدف البحث الى قياس العالقة بين االستثمارات االجنبية المباشرة الخارجة من االقاليم المتقدمة الرئيسة .واالستثمارات
االجنبية المباشرة المتجية نحو الداخل لالقتصادات الناشئة.

وصف عينة البحث;

اعتمد البحث من البيانات الواردة في موقع األونكتاد ،حيث تم اخذ البيانات الخاصة باالستثمار االجنبي المباشر المتجو
نحو الخارج من اربعة اقاليم اقتصادية متقدمة بالشكل األأتي ( امريكا ،اسيا ،اوروبا،اوقيانيا) والتي تمثل ( )55دولة
متقدمة .واالستثمارات االجنبية المباشرة المتجية نحو الداخل ل( )03اقتصادا ناشئا .حيث تغطي البيانات المدة
.1324-2991

الدراسات السابقة;
تركز دراسة ( )Sukhoruheko, 2007عمى كيفية تأثير عممية بناء او تغيير ستراتيجية االستثمار االجنبي المباشر
وفقا لما تتطمبو بيئة محددة في سوق ناشئ .فضال عن قياميا بدراسة منظور المدراء حول نمط الدولة وتاثيرىا في
ق اررات االستثمار .حيث اختارت الدراسة كازاغستان كعينة ليا .اشارت الدراسة ايضا الى جممة من العوامل المحددة
لالستثمار االجنبي المباشر المتجو الى كازاغستان من وجية نظر المستثمرين االجانب ومدى رضاىم عن استثماراتيم،

والعوامل المؤثرة في اختياراتيم لالستثمار في كازاغستان كمكان واعد لالستثمار.

يقوم ( )International Relation Department, 2003من خالل بحث منشور بدراسة وتحميل اسباب ارتفاع
االستثمار االجنبي المباشر في االقتصادات الناشئة خالل مدة التسعينيات من القرن المنصرم .حيث االعتماد المتزايد
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من قبل االقتص ادات الناشئة عمى االستثمار االجنبي المباشر مما ادى الى تطور ىائل في ىذه االقتصادات .يبرز
البحث عوامل ميمة عدة ادت الى نمو االستثمار االجنبي المباشر المتدفق نحو الداخل لالقتصادات الناشئة .كما
يعرض البحث سرد تاريخي لحركة االستثمار االجنبي المباشر مع تركيز خاص عمى االقتصادات الناشئة .توصل
البحث الى استنتاج مفاده بان االستثمار االجنبي المباشر يعد اكثر استق ار ار من االستثمارات المتدفقة (مثل المحافظ
االستثمارية).

يسمط كل من ( )Casanova and Miroux, 2017في تقريرىما الضوء عمى مرونة االقتصادات الناشئة امام
تحديات البيئة الدولية ،وكيف ينظر المستثمرون االجانب الى ىذه االقتصادات ،فضال عن تحميميما لسياسات االستثمار
االجنبي المباشر المتجو نحو الخارج ،ومراحل تطورىا في عينة من الدول المذكورة في التقرير .ويتضمن التقرير دراسة
تحميمية لعدة شركات متعددة الجنسيات تتجو نحو الب ارزيل وكولمبيا كنموذج ،وينتيي التقرير ببيان الفرص المتاحة

لالستثمار االجنبي المباشر في الصين.

في حين اوضح كل من ( )Sarioy and Manzocchi, 2008في بحثيما اثر النظام السياسي في تدفقات االستثمار
االجنبي المباشر الثنائي من البمدان المتقدمة الى البمدان الناشئة خالل المدة ( .)1334-2991يركز الباحثان عمى
حجم االقتصاد وحصة الفرد من الدخل القومي وحصيمة الخوصصة في الدولة المضيفة ،حيث طبقا نموذج (random-
 )effect Tobit modelلالستفادة من المعمومات الخاصة ب( .)zero entriesتشير نتائج البحث بان الديمقراطية ليا
اثار ايجابية ف عمية واحتمالية عمى الكميات المتدفقة من االستثمار االجنبي المباشر من الدول المتقدمة الى الدول
الناشئة .كما توصل البحث الى ان الديمقراطية تعمل من خالل ( ،)the total factor productivity channelوليس
فقط من خالل المخاطر السياسية كما اقترحتو احدى الدراسات.
يتميز البحث ىذا عن االبحاث المذكورة بانو يحاول قياس اثر االستثمارات االجنبية المباشرة المتدفقة من االقاليم

المتطورة في االستثمارات االجنبية المباشرة المتجية نحو الداخل في االقتصادات الناشئة وذلك من خالل بناء نموذج

المربعات الصغرى االعتيادية.

تمييد;

يعرف االستثمار االجنبي المباشر بانو عممية يتم من خالليا استحواذ مقيمي دولة (دولة المصدر) عمى ممكية
الموجودات والسيطرة عمى عمميات االنتاج والتوزيع ونشاطات اخرى لمشروع ما في دولة اخرى (الدولة المضيفة)

( .)Moosa, 2002, P 1من خالل التعريف يتبين بان المستثمر االجنبي يجب ان يشارك بشكل مباشر في العممية
االنتاجية في الدولة المضيفة وذلك من خالل االستفادة من مميزات االنتاجية التي يتمتع بيا المشروع في الدولة المضيفة
والتي التتوفر في دولة المستثمر االصمي .ومن خالل االستثمار االجنبي المباشر يتبين عصر جديد لمعممية االنتاجية
تتمثل بانتقال راس المال المادي والكفاءات بشكل مباشر الى اجزاء اخرى من اقتصادات العالم .في حين كان في
الماضي يشير الى ان العممية ستثير بالشك جدال حول المسائل ذات العالقة بخصائص انتاج السمع  .حيث سيؤثر ىذا

االنتقال عمى مجاالت اقتصادية شتى مثل توظيف االيدي العاممة وخمق مجاالت انتاجية جديدة في الدولة المضيفة
وتصاعد حدة المسائل السياسية ذات العالقة بسيادة الدولة ،وبخاصة في حال االنتاج في القطاعات الحساسة ،وتحويل
اقتصادات كانت تمثل دوال نامية او متخمفة الى مستويات اقتصادية ارقى.
كما ياخذ االستثمار االجنبي المباشر اشكاال عدة وذلك حسب اليدف المراد تحقيقو من خالل االستثمار وتمثل

استثمارات التبديل (مثال تبديل الة قديمة بالة جديدة) اىميا  ،واستثمارات التطوير واالنتاجية وىي استثمارات ليا ىدف
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تخفيض تكاليف االنتاج بأكبر قدر ممكن من خالل تطوير القدرات االنتاجية ،قد تحتاج المؤسسات في بعض االحيان
الى توسيع مجال عمميا وامكانياتيا ويتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتيا االنتاجية كاالالت ومساحة الورش وغيرىا حيث
يسمى ىذا النوع باستثمارات التوسيع (بن عرفة و حمزاوي ،1326 ،ص  .)4ولجذب االستثمار االجنبي المباشر تمجأ
دول شتى من ىذا العالم الى بناء واصالح السياسات اليادفة ليذ الغرض.
يتميز االستثمار االجنبي المباشر بمزايا عدة اذ استطاعت دول عديدة االستفادة منو في تعظيم نموىا االقتصادي .يمكن
االستفادة من تدريب العمالة المحمية وذلك من خالل فروع الشركات االم في الدولة المضيفة ،بشرط ان تشجع الظروف

مشاركة العمالة المحمية في تخصصات ميمة في الشركة ،واقامة عالقة عممية بين فروع الشركات االجنبية وبين المراكز
المحمية لمبحث والتطوير ،شريطة ان توفر الشركة االم ليذه العممية ظروفا مواتية ،ومساعدة الشركات المحمية باالالت
والمعدات والمساعدات الفنية من قبل الشركات متعددة الجنسية ،بشرط ااال تعيق ىذه االالت والمعدات في خمق فرص

عمل جديدة وتسريح العمالة الموجودة ،وقيام المنافسة بين فروع الشركات متعددة الجنسية والشركات الوطنية ،بسبب

ارتفاع كفاءة ىذه الشركات مقارنة بالشركات الوطنية ،وىنا يبدو ضرورة اسيام منتجات فروع الشركات االجنبية التي
تسوق في السوق المحمي في نقل المعمومات الفنية لمستيمكي تمك المنتجات وبخاصة عندما يكون من الضروري تقديم
المعمومات الفنية لمستيكي تمك المنتجات ،بشرط ان يخدم ىذه السمعة االغمبية وليس فئة محدودة .اضافة الى ضرورة
ان تسيم ىذه االستثمارات اسياما واضحا في تكوين راس المال القتصادات الدول النامية وتعويض نقص المدخرات

المحمية نتيجة لمتدفق المتجدد لتمك االستثمارات او اعادة استثمار عوائدىا .ويجب ان يتم االخذ بعين االعتبار اال يكون

ىذا الجزء المعاد ادخاره قميل جدا نسبة الى االرباح التي تجنييا الشركات االستثمارية ،الن ىذا يعني تحول اكثرية
االرباح الى خارج الدولة حيث يعد ىذا تسربا لالموال عمى المستوى القومي ،او قد يوجيونيا الى قطاعات اقتصادية
تحتاجيا الدولة ( .)Alasrag, 2005, P 6-9

اوال; الجانب النظري

2.2

تعاريف االستثمار االجنبي المباشر

من خالل ما يمي نقوم بعرض بعض تعاريف االستثمار االجنبي المباشر:
-

يعكس االستثمار المباشر ىدف المصمحة الدائمة من خالل حمول (المستثمر المباشر) لمشروع ما في اقتصاد اخر

(مشروع االستثمار المباشر)) .(Duce and de Espana, 2003, P 2حيث تشير المصمحة الدائمة الى تواجد
عالقة المدى الطويل بين المستثمر المباشر ومشروع االستثمار المباشر ،ودرجة معنوية من التاثير في ادارة
االخير .يضمن االستثمار المباشر كال من انشاء العالقة بين المستثمر والمشروع وتحويل راس المال الالحق
بينيما(.)UNCTAD, 2007, P 245
-

انو عبارة عن مشروع فردي او معنوي حيث يستحوذ المستثمر االجنبي عمى  %23او اكثر من اسيم او قوة ق اررات
الشركة الفردية او المعنوية او يكون لديو صوت فعال في ادارة المشروع (.)Bora, 2001, P 245

-

عمى غير شكل المحفظة المالية ،فان االستثمار االجنبي المباشر عبارة عن استثمار عالقة عمى المدى الطويل
لرأس مال موجو لمخارج لغرض الحصول عمى تاثير معنوي عمى عممية اتخاذ الق اررات لممشروع( Stephaan,
.)2006, P 6
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ومما تم عرضو سابقا حول تعريف االستثمار االجنبي المباشر يمكن القول بانو عبارة عن قيام مستثمر اجنبي
باالستثمار في مشروع ما في الدولة المضيفة .وذلك بغية االستفادة من المزايا االستثمارية المتمثمة باالرباح المتأتية
من المشروع .وذلك عمى شكل استثمارات طويمة المدى ومشاركة فعالة في ق اررات المشروع الموجود في الدولة
المضيفة.

3.2

محددات االستثمار االجنبي المباشر

ىناك عوامل عدة تساعد وتحد من تدفقات االستثمار االجنبي المباشر ،في كثير من االحيان يجب ان تجتمع اكثرية
العوامل كي تقرر الشركات االجنبية االستثمار في الدولة المضيفة .ويمكن ابراز اىم محددات االستثمار االجنبي

المباشر بالشكل االتي:

أ -حجم السوق;
يرتبط اتساع حجم اسواق الدول المضيفة مع االستثمار االجنبي المباشر بعالقة طردية في معظم الدراسات ،وذلك نظ ار
لمطمب المحتمل االكثر والتكاليف االقل بسبب اقتصاديات الحجم .فمثال بالنظر الى كبر حجم السكان في وسط أوروبا
الشرقية فمن الممكن ان يكون ىذا حاف از لجذب االستثمار االجنبي المباشر بشكل اكبر ،ويتوقع ان يحدث الشيء نفسو
لالقتصادات االنتقالية باستقطاب االستثمار االجنبي المباشر بشكل أكبر(.) Walash and Yu, 2010, P 5

ب -راس المال البشري
يؤثر مستوى الميارة ومدى توفر العمالة الماىرة بشكل معنوي في تدفقات االستثمار االجنبي المباشر وانشطة
ومشروعات الشركات متعددة الجنسيات في الدولة المضيفة .حيث اثبتت اىمية راس المال البشري في الدول النامية
لجذب االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الداخل .باخذ نسبة مشاركة طالب الثانوية لتمثل راس المال البشري

ويتوقع ان تكون لو عالقة ايجابية مع االستثمار االجنبي المباشر(.)Gebrewold, 2012, P 19

ت -البيئة السياسية
تمعب البيئة السياسي ة والتي يشكل النظام السياسي احد اىم مكوناتيا دو ار بار از عند اتخاذ قرار البدء بالعممية االستثمارية
المباشرة او غير المباشرة في الدولة المضيفة ،ليس عمى اساس حجم السوق أو العائد وحسب وانما عمى اساس درجة
استقرار النظام السياسي في الدولة ،فالمستثمرون يفضمون االنظمة الديمقراطية ألنيا مستقرة أما األنظمة األخرى فيي
عرضة لمتغير(قويدري ،1322 ،ص .)9

ث -االطار المؤسسي والسياسات االقتصادية;
يعد تواجد اطار من السياسات المالئمة ام ار ضروريا لتوفير مناخ مساعد لالستثمار ،فاالجراءات والسياسات االقتصادية
ذات الطابع المالي والنقدي والتي يكون ليا نتائج مباشرة عمى المستثمر األجنبي كاالنظمة المتعمقة باالجور واالسعار
وسياسات سعر الصرف ومعدل الفائدة والضرائب وسياسات التخصيص والسياسات التجارية والصناعية ليا االثر البالغ
في استقطاب االستثمارات االجنبية المباشرة .كما تؤثر البنية التحتية عمى قرار االستثمار لدى العديد من المستثمرين
والتي تشمل خدمات الكيرباء وشبكات النقل واالتصاالت  .وقد اظيرت استطالعات رأي المستثمرين والتي قام بيا البنك
الدولي ،ان البنية التحتية تحتل الترتيب الثالث بين اكبر القيود المعيقة لالستثمارات (الغالبي ،1336 ،ص .)230
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ج -الكفاية الحديو لراس المال;
تشــير الكفايــة الحديــة ل ـرأس المــال الــى االنتاجيــة الحديــة ل ـراس المــال المســتثمر او العائــد عمــى راس المــال المســتثمر أي
الذي تحققو الوحدة النقدية المستثمرة والتي يمكن االستناد عمييا في استقطاب االستثمارات ،فمن خالل المقارنة بـين سـعر
ال فائــدة الســائد فــي الســوق وبــين الكفايــة الحديــة ل ـراس المــال يمكــن ان يحــدد مقــدار راس المــال المطمــوب اســتثماره فــي أي
نشاط اذ مادامت الكفاية الحدية لراس المال اكبر من سعر الفائدة شجع ذلك عمى زيادة االستثمار ،وان عمميـة االسـتثمار

تستمر مادامت الكفاية الحدية لراس المال اكبر من سعر الفائدة(العزاوي ،1325 ،ص .)207

ح -االنتاجية;

االقتصادات المضيفة التي تتميز بمستوى عال من انتاجية العمل مقارنة باالقتصادات االم تكون جذابة لالستثمار
االجنبي المباشر .وتقاس االنتاجية عمى انيا الناتج القومي االجمالي لكل عامل .وتشير الدراسات ان االنتاجية محدد
ايجابي لجذب االستثمار االجنبي المباشر (يونس وعمر ،1336 ،ص .)231

4.2

انواع االستثمار االجنبي المباشر

تختمف نظرة الباحثين الى انواع االستثمار االجنبي المباشر حسب الزاوية المقصودة من الدراسة ،لكن المصادر تحدد
ثالثة انواع رئيسة من االستثمار االجنبي المباشر وكما يمي:

أ -االستثمار االجنبي المباشر العمودي;

يتضمن االستثمار االجنبي المباشر العمودي انشاء فرع لمشروع ما في الخارج في صناعة المشروع نفسو في الخارج،

وذلك بغية تقديم خدمة لممستيمكين في السوق االجنبي ،ويحدث ىذا عندما تكون كمفة بناء المشروع نفسو او نقل
البضائع اكبر مقارنة بالدولة االخيرة (.)Alfaro and Chauvin, 2007, P 6

ب -االستثمار االجنبي المباشر االفقي;
يشير االستثمار االجنبي المباشر االفقي الى سمع وخدمات المشروع نفسو ،حيث يتم انتاجيا في مشاريع عدة في دول
مختمفة ،حيث تخدم كل شركة او مشروع سوق سمعيا وخدماتيا في السوق المحمي .اذ يتأثر تطور االستثمار االجنبي
المباشر بعاممين وىما :تكاليف التجارة واقتصاديات الحجم (.)Kurtovic, Borislavic, Bojana, 2012, P 372

ثانيا; الجانب التطبيقي;
لبيان العالقة المنشودة بين االستثمارات االجنبية الخارجة ،من االقاليم المتطورة ،والداخمة ،الى االقتصادات الناشئة ،نمجأ
الى تقدير العالق ة في الخطوة االولى واختبارات ذات صمة بتقييم النموذج المقدر .واستخدم برنامج EViews 10
لمحصول عمى مقدرات النموذج وتقييميا ايضا .حيث تاخذ الدالة الشكل االتي:

Y=C+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4
حيث تمثل:
 :Yالمتغير التابع (االستثمارات االجنبية المباشرة الداخمة الى االقتصادات الناشئة)

 :X1المتغير المفسر (االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الخارج من اقميم امريكا المتطور)
 :X2المتغير المفسر (االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الخارج من اقميم اسيا المتطور)
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 :X3المتغير المفسر (االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الخارج من اقميم اوروبا المتطور)
 :X4المتغير المفسر (االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الخارج من اقميم اوقيانيا المتطور)

 -2تقدير النموذج; تم الحصول عمى المقدرات ادناه;

جدول ( )2تفاصيل نموذج البحث المقدر باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول ( )3لقياس العالقة بين

االستثمار االجنبي المباشر من االقاليم االربعة المتقدمة الرئيسة واالستثمارات االجنبية المباشرة المتجية نحو

االقتصادات الناشئة.
Dependent Variable:

Y

Method:

Least Squares
1992 2015

Sample:
Included observations:

23
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

0.0010

3.936096

0.119347

0.469760

X1

0.0000

12.67542

0.283466

3.593048

X2

0.0082

2.970807

0.028804

0.085570

X3

0.0051

-3.186553

0.661044

-2.106450

X4

0.6076

-0.522625

14137.15

-7388.426

C

349252.4

dependent

Mean

Variable

R-squared 0.984749

var
230417.2

dependent

23.74041

info

23.98725

Schwarz criterion

23.80249

Hannan-Quinn

1.819686

Durbin-Watson stat

var

criterion

S.D.
Akaike

criter.

R- 0.981360

squared

Adjusted

S.E. of regression 31458.80
Sum squared resid 1.78E+10
-

268.0147

Log likelihood

F-statistic 290.5584
Prob(F-statistic) 0.000000

المصدر;تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول ( )4وباالعتماد عمى برنامج
.EViews 10

 -3تقييم مقدرات النموذج;
تمثل قيمة ( )3.46في الجدول ( )2مدى تاثير او معنوية االستثمارات االجنبية المباشرة المتجية نحو الخارج من اقميم
امريكا في االستثمارات االجنبية المباشرة المتجية نحو الداخل في االقتصادات الناشئة ويبدو التأثير منطقيا واقل من
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الوا حد الصحيح .اي ان كل دوالر مستثمر في االقتصادات الناشئة ياتي مصدره بقيمة ( )3.46من اقميم امريكا
المتطور ،وتتميز امريكا باعادة استثمارات ارباحيا المتأتية من فروع شركات اجنبية الى الداخل وذلك كنتيجة العتبارات
عدة منيا انخفاض نسبة الضرائب والبيئة المالئمة لالستثمار من حيث االستقرار االقتصادي والسياسي...الخ .وتمثل
( ) 0.59مدى معنوية تأثير اقميم اسيا المتطور ،وان قيمة المعممة اكبر من الواحد الصحيح تأتي كنتيجة لتعويض القيم
السالبة الموجودة في البيانات الخاصة باالستثمار االجنبي المباشر وتمثل قيمة معممة اقميم اوروبا المتطور ب()3.38

مدى تأثير االستثمارات المتجية نحو الخارج في ىذا االقميم الى االقتصادات الناشئة .واخي ار تمثل ( )-2.10قيمة معممة
اقميم اوقيانيا المتطور وتاثيرىا العكسي عمى االستثمارات االجنبية المباشرة المتجية نحو الداخل لالقتصادات الناشئة.

وبالنسبة لقيمة ( )-7388.426فيي تمثل الحد الثابت ،التي سيتم اىماليا بسبب عدم معنويتيا من خالل اختبار ()t
الذي سيتم ايراده الحقا.

2.3

التحميل االحصائي لمنتائج;

 2.2.3قيمة ()t-Statistic
يستخدم اختبار ( )tعندما يكون االنحراف المعياري لممجتمع غير معروف ،ويجب ان يكون التوزيع طبيعيا تقريبا
( .)Bluman , Alan g., 2009, P 427وبالنظر الى قيم  t-Statisticلممقدرات كل عمى حدة يتبين (عدا الحد

الثابت) معنوية كل المعممات الن قيمتيا اكبر من اثنين (بغض النظر عن االشارة) .وتؤكد القيمة االحتمالية الشئ

نفسو .اي حسب  t-Statisticترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديمة ،اي قيمة المعممات المصاحبة لممتغيرات
المفسرة ال تساوي صفرا .وينطبق عكس ذلك عمى الحد الثابت.

 3.2.3قيمة ()F-statistic
يستخدم اختبار ( ) Fلغرض معرفة معنوية النموذج المقدر ،كما انو اختبار لمعنوية معامل التحديد ايضا ( Gujarati,
.)2004, P 258

بالنظر الى القيمة االحتمالية ل( )F-statisticوالتي تساوي ( )3.33333فعميو ترفض فرضية

العدم وتقبل الفرضية البديمة .بمعنى اخر ان معممات النموذج المقدر كميا تؤثر في االستثمار االجنبي المباشر المتجو
نحو الداخل الى االقتصادات الناشئة.

 4.2.3قيمة معامل التحديد  R2ومعامل التحديد المعدل Adjusted R2
معامل التحيد عبارة عن احصاء وصفي يقوم بقياس نسبة تباين المتغير التابع المفسر بالمتغيرات المفسرة ،مستبعدا قيمة
الحد ثابت .احد الخصائص السمبية لمعامل التحديد ىو انو ال تنقص قيمتو عندما تزداد المتغيرات المفسرة ،حتى اذا

كانت ىذه المتغيرات ليست ذات عالقة بالنموذج .ويمكن ان تقود ىذه الزيادة الى نتائج مضممة .ويتم استخدام معامل
التحديد المعدل لحل ىذه المشكمة ( .)Dufour, 2011, P 3-6تساوي قيمة معامل التحديد ( )3.9847ومعامل
التحديد المعدل ( ،)3.9820اي بمعنى اخر ان  %98من التغيرات الحاصمة في االستثمار االجنبي المباشر المتجو

نحو الداخل الى االقاليم الناشئة تعزى الى المتغيرات المفسرة (االقاليم المتقدمة المتمثمة بامريكا واسيا واوروبا و اوقيانيا).

وبسبب ارتفاع نسبة معامل التحديد المعدل يمكن القول بان االقاليم االربعة تمعب دو ار رياديا في ىذه االستثمارات.
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 5.2.3االختبارات ذات العالقة بالبواقي
 a.4.1.2اختبار Correlogram Q-Statistics
اذا قمنا باختبار البواقي من خالل ( )Correlogramفانو يقر بعدم وجود اية عالقة تبادلية بين البواقي ( Virkun

 ،)and Sedliacik, 2007, P 14اي بمعنى اخر ال توجد مشكمة االرتباط التسمسمي بين البواقي.من خالل الجدول
( )1يمحظ ان القيم االحتمالية لجميع االحصاءات اكبر من ( )%5لذا ال نستطيع رفض فرضية العدم .بمعنى اخر ان
النموذج ال يعاني من مشكمة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي في البواقي ،وذلك من خالل عدد التخمفات ()21

المحددة من قبل البرنامج .كما يؤكد ذلك الجدول ( ،)1ويمكن مالحظة الشيء نفسو من خالل وقوع المستطيالت االفقية
بين الحدود المرسومة لالرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي.

جدول ( ;)3االرتبط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي لمبواقي.

المصدر;تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول ( )4وباالعتماد عمى برنامج
.EViews 10

 b.4.1.2اختبار تجانس Histogram-Normality Test
يقوم ىذا االختبار بعرض االحصاء الوصفي والرسم البياني لممبواقي ،نستطيع استخدام احصاء (  )Jarque-Beraفي
شكل ( )2الختبار في ما اذا كانت البواقي موزعة طبيعيا .ويجب ان تكون القيمة االحصائية غير معنوية ( Faizan

) .)and Sarwar, 2015, P 75تبين النتائج الخاصة باختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي انيا تتوزع توزيعا طبيعيا.
حيث تتعدى القيمة االحتمالية ( )Jarque-Bera =1.35في الشكل ( )2والتي تساوي ( )3.53قيمة ( )%5عندئذ ال
نستطيع رفض فرضية العدم ألن البواقي موزعة طبيعيا.
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شكل ( )2تمثيل بياني لكيفية التوزيع الطبيعي لمبواقي
5

Series: Residuals
Sample 1992 2015
Observations 23
-2.40e-11
-6337.899
66488.60
-39365.62
28455.56
0.520185
2.422002

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.357431
0.507268

Jarque-Bera
Probability

4

3

2

1

60000

40000

20000

0

-20000

0
-40000

المصدر;تم اعداد الشكل من قبل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول ( )4وباالعتماد عمى برنامج

.EViews 10

 c.4.1.2اختبار Serial Correlation LM Test
ىذا االختبار ىو اختبار بديل لالرتباط الذاتي ،حيث يقوم باستخدام ( )Breusch-Godfreyالختبار عينة كبيرة

لمكشف عن وجود االرتباط الذاتي ( .)Al Bargouthi and others, 2016, P 559تساوي القيمة االحتمالية
ل() )3.9734( )Prob Chi Square(2وىي اكبر من المستوى المعنوي ( ،)%5وبيذا ال نستطيع رفض فرضية
العدم التي مفادىا بان البواقي تخمو من االرتباط الذاتي .وىذا يعد اختبا ار بديال لالختبار (Correlogram Q-
 )Statisticsوتثبت بذلك ما تم الحصول عميو من االختبار المذكور.

 d.4.1.2اختبار ثبات التباين )Breusch-Pagan-Godfrey (BPG

حسب ىذا االختبار نختبر ثبات التباين لمبواقي ،حيث نختبر فرضيتين :فرضية العدم :تتميز البواقي بثبات تباينيا في

حين الفرضية البديمة :تعاني ييا البواقي من عدم ثبات تباينيا ( .)Azimi, 2016. P 4والثبات ذلك نمجا الى اختبار
() )Breusch-Pagan-Godfrey (BPGوبقيمة احتمالية ()Obs*R-Squared 31.12

وتساوي القيمة

االحتمالية ( )Prob. Chi-Square(4) 0.53وىي اكبر من المستوى المعنوي ( .)%5لذا نقر بان البواقي تتميز
بثبات التباين.

 5.1.2اختبار ( )Recursive Estimationلالستقرارية
يعد من االختبارات الميمو الختبار التغيرات الييكمية وذلك في اطار اختبار التقمبات ( )Zeileis, 2004, P 3وحسب
ىذا االختبار نتاكد من استق اررية البيانات والثبات ذلك نمجأ الى اختيار ( ،)Cusum Testويجب ان يقع خط النموذج
ضمن الحدودين في المربع الخاص بيذا االختبار .ومن خالل الشكل ( )1نستطيع التاكد من ان النموذج يتسم
باستق ارريتو.
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شكل ( )3استقرارية بيانات النموذج
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المصدر;تم اعداد الشكل من قبل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول ( )4وباالعتماد عمى برنامج
.EViews 10
جدول ( )4بيانات االستثمار االجنبي المباشر المتجو نحو الداخل الى االقتصادات الناشئة واالستثمارات االجنبية
المباشرة المتجية نحو الخارج من اقاليم امريكا واسيا واوروبا واوقيانيا بالقيم الثابتة.
االستثمار
سنوات

االجنبي المباشر
المتجو نحو

اسيا

امريكا

اوروبا

اوقيانيا

الداخل
1992

51322.25

45185.55

17160.73

108433.9

4869.092

1993

74665.65

80973.8

14308.69

100878.8

20.364

1994

98331.35

80789.62

18395.01

130889.4

4107.14

1995

121399.3

101373.5

22719.91

169298.2

4226.394

1996

148315.2

95743.55

23429.32

200868.1

4845.748

1997

184014.8

116817

26285.09

244820.3

4166.299

1998

173648.3

163607.2

25040.24

438390.5

2916.838

1999

217905.7

223201.2

23212.13

755635.2

1042.736

2000

233552.7

183054.5

34098.56

826843.5

3394.666

2001

211855.1

157249.5

38129.31

404487.3

9162.314

2002

163925.9

159260.1

32751.54

247996.5

6804.657
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15599.59

274426.1

30295.36

149273.7

180804.6

2003

7141.331

385516.8

34516.13

328979.8

275493.2

2004

-35927.7

629228.5

47159

41556.95

345463.6

2005

19824.56

739892.9

63682.21

262673.7

431041.4

2006

14717.53

1253757

79967.95

446059.3

572838.3

2007

30872.97

798145.6

132567.6

380260.5

628386.5

2008

15291.51

392123

75872.39

325048.5

459682.4

2009

4350.413

553565.1

115343.6

442922.3

670223.3

2010

7303.404

456882.2

123206.7

366571.1

637403.5

2011

1934.745

379698.4

138645.1

354206.7

647074.2

2012

765.0047

217715.7

130564.6

347177.7

673132

2013

-1553.24

653842.8

136054.2

363492.7

674769.7

2014

 البيانات الواردة في موقع األونكتاد-2 ;من اعاد الباحث باالعتماد عمى: المصدر

 بيانات خاصة بنسبة التضخم من موقع فريد-3

.)https://fred.stlouisfed.org/series/GDPDEF#0.(
) تفاصيل الدول الواردة في متن البحث5( جدول

S

1

Develope
d Regions
America

2

United States of
America

Asia

2
2
3

Bermuda
Canada

3
1

S

Israel
Japan

Europe

Austria
Belgium

1

Emerging
economies
Africa

2

Nigeria

3
1
2
3
4
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Egypt

South Africa
America

Argentina
Brazil
Chile
Colombia

م2019/السنة
4
5
6
7
8
9
:
21
22
31
41
51
61
71
81
29
2:
12
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Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czechia
Czechoslovakia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany

5

Ecuador

6

Mexico

7

Peru

8

Uruguay
Venezuela (Bolivarian

9
1
2
3
4
5

Germany, Federal
Republic of
Gibraltar
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
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Rep. of)
Asia

Emerging markets
Eastern Asia
China
China, Hong Kong SAR
China, Taiwan Province
of

Korea, Republic of

م2019/السنة
32

Luxembourg

42

Malta

52

Netherlands

62

Norway

72

Poland

82

Portugal

39

Romania

3:

Slovakia

41

Slovenia

42

Spain

33

Sweden
Switzerland,

43

Liechtenstein

53
1
2
3
4
5
6
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United Kingdom
Oceania

Cook Islands
Fiji
French Polynesia
Kiribati
Marshall Islands
Micronesia
(Federated States
of)
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Nauru
New Caledonia
Northern Mariana
Islands
Palau
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

السنة2019/م
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

المصدر;تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في موقع منظمة األونكتاد.

االستنتاجات;
من خالل البحث تم التوصل الى وجود عالقة ذات أثر معنوي بين االستثمارات االجنبية المباشرة الخارجة من االقاليم
االربعة المتطورة الى االقتصادات الناشئة .وتم اثبات ذلك من خالل عدة معايير احصائية توصمت الى النتائج

المستيدفة .ومن جية اخرى تثبت النتائج المستحصل عمييا مدى استجابة واستفادة حركة االستثمارات االجنبية المباشرة
الخارجة من االقاليم االربعة المتطورة لتمك الداخمة في االقتصادات الناشئة.

المقترحات;

 -2لتعزيز تدفق االستثمارات االجنبية المباشرة نحو االقتصادات الناشئة فان االمر يحتاج الى حزمة من
االجراءات والسياسات االقتصادية ،وقدر عال من االستقرار السياسي ،وبنية تحتية مادية وبشرية تخمق منافع

خارجية ليذه االستثمارات.

 -1البد من تظافر ودعم دولي لالقتصادات الناشئة لتييئة المناخ االستثماري المالئم في ظل االمكانات المحدودة
لمعديد من ىذه الدول.
 -0من خالل النتائج التي توصل البحث الييا يقترح دراسة حالة تدفق االستثمار االجنبي المباشر من الدول
المتقدمة وتمك الداخمة الى الدول النامية.
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