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الباحث
ب

الشكر والتقدير
قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل"
ال يسعين يف هناية هذا العمل املبارك إال أن أمحد اهلل علي أن يسر يل إجناز هذا العمل فله احلمد أوالً وأخرياً
كما اتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إيل جامعة األزهر وإيل أساتذتي األفاضل يف قسم االقتصاد وأخص
بالذكر الدكتور مسري أبو مدللة والدكتور حممود صربة الذين اشرفا علي هذا العمل ومل يبخال جبهداً ونصيحة
والدكتور فاروق دواس والدكتور مازن العجلة واتقدم جبزيل الشكر إيل جلنة املناقشة واحلكم وإيل أصدقائي
األعزاء كالً بامسه ولقبه كما أنين أجد نفسي مدينا بالشكر إيل كل من قدم يل يد املساعدة من قريب أو بعيد
وهنا أشكر عمي العزيز األستاذ بدر محدان الذي أعطاني الكثري من اإلرشاد والنصح وتذليل كل الصعوبات اليت
واجهتين فجزاه اهلل عين خري اجلزاء ،كما ال يفوتين أن أشكر األستاذ حامت احلرازين علي ما قدم يل من نصح
وإرشاد يف النواحي االحصائية.
كما ال يفوتين أن أخص بالشكر أفراد عائليت الكرمية أبي وأمي وأخواني وأخواتي الذين هم أعز الناس علي
قليب.

الباحث

ج

ملخص الدراسة
أثر االستثمار األجنيب املباشر علي النمو االقتصادي الفلسطيين
هدفت الدراسة إلي دراسة أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي الفلسطيني خالل
الفترة( ،)2011-1995والتعرف علي مفهوم االستثمار األجنبي المباشر وأهميته والنظريات المفسرة له
ومعرفة مزايا وعيوب االستثمار األجنبي المباشر وتحديد أنواعه ومحدداته ودوافعه وكذلك هدفت

الدراسة إلي التعريف علي النمو االقتصادي وأنواعه وعناصره وأراء المدارس والمفكرين والنماذج
المختلفة المفسرة للنمو االقتصادي وأيضاً تحليل مؤشرات االقتصاد الفلسطيني خالل فترة الدراسة من

خالل استخدام دالة االنتاج لكوب دوغالس واستخدام أسلوب السالسل الزمنية.

وقد توصلت الدراسة إلي وجود عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة (رأس المال والعمالة واالستثمار

األجنبي المباشر) والمتغير التابع المتمثل في نمو الناتج المحلي الحقيقي وأظهرت أن جميع معامالت
االنحدار معنوية وذات داللة إحصائية عند مستوي ( )%5وبلغت قيمة معامل التحديد) (%91أما
مرونة االنتاج لرأس المال فبلغت ( )0.13ومرونة اإلنتاج للعمل ( )0.46ومرونة االستثمار األجنبي

المباشر ( )0.05وبلغت قيمة المتغير الوهمي لألوضاع السياسية (. )-0.05

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل علي خلق مناخ استثماري يجذب االستثمارات إلي الداخل والعمل

علي تطوير البنية التحتية لقدرتها علي جذب االستثمارات األجنبية وتطوير وتدعيم القطاعات اإلنتاجية
وجذب رجال األعمال واالقتصاديين إلي داخل فلسطين لالستثمار وتنمية مهارات العمالة في فلسطين.

د

Abstract:
The study aimed to examine the impact of Foreign direct investment on

the Palestinian economic growth during the period (1995-2011), and to identify
on

Concept

foreign direct investment,

And its importance,

and explained

theories it aims to find out the advantages and disadvantages of foreign
direct investment and determine the types and its determinants and motives,
and the definition of economic growth, types elements and views of schools
and thinkers and models in growth.

It also analyses the economic indicators of the Palestinian economy to the
study period to use the production function to Cobb Douglas by using timeseries method.

The arrived study found that the existence of a causal relationship

between the independent variables (capital and labor and foreign direct

investment ) and the dependent variable represented in the growth of real
GDP.
It showed that all the regression coefficients moral and statistically
significant at the (5%) level and the value of the coefficient of determination
(91%) while the production flexibility of capital reached (0.13 ) and

production flexibility to work (0.46) and flexibility of foreign direct investment
(0.05).
The study recommended the need for work to create an investment
climate that attracts Palestine investment and work to develop the

infrastructure of their importance in attracting foreign investment and the

development and strengthening of the productive sectors to attract business
to economists inside Palestine to invest in to develop the skills of workers in
the Palestine.
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مقدمة الدراسة :
قدر من
تعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة من أهم المواضيع االقتصادية التي شهدت ا
االهتمام والدراسة  ،لما لها من أهمية في التأثير على تمويل االقتصاد الوطني بصفة عامة ،وعلى

التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي بصفة خاصة .

حيث اعتبرت كثير من الدول أن االستثمارات األجنبية المباشرة تمثل تهديدا حقيقيا وعامل يهدد

سيادة تلك الدول ،واستغالل ثرواتها لذلك تم تجاهل تأثيراتها على النمو االقتصادي.

إال أن االستثمارات األجنبية المباشرة وما تصاحبها من نقل لتكنولوجيا حديثة ،واسهامها في تراكم

رأس المال ،ومصد ار لرفع كفاءة رأس المال البشري ،وزيادة قدراته اإلدارية هذه المميزات جعلت
االستثمارات األجنبية المباشرة لها دور مهم في النمو االقتصادي.
وألن فلسطين تعاني من عدم القدرة علي االعتماد علي الذات ومن عدم قدرتها علي تحقيق التنمية

والنمو االقتصادي وبسبب معوقات االستثمار األجنبي المباشر ،ووجود األسواق الناشئة غير المستغلّة،

وألن االقتصاد الفلسطيني قائم على القطاع العام ،وألنها عانت من مشكالت اقتصادية كلية ،والرتفاع
مديونيتها الخارجية ،ووجود عجز في موازناتها العامة ،وانخفاض معدالت النمو االقتصادي .وانخفاض

كل من االدخار واالستثمار ونتيجة لذلك قامت بإجراء إصالحات اقتصادية شملت مختلف القطاعات
مع تطبيق برامج لإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي ،الذي ساعد على توفير بيئة جيدة لالستثمار

األجنبي المباشر.
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مشكلة الدراسة:
نظ ار لألوضاع التي يمر بها االقتصاد الفلسطيني وحركة االستثمارات األجنبية المباشرة يمكن
صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
 -1ما أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية -:
 -2هل مرونة عنصر العمل أكبر من مرونة رأس المال المادي في االقتصاد الفلسطيني؟
 -3هل هناك تأثير لالستثمارات األجنبية المباشرة علي التقدم التكنولوجي؟

 -4ما مدي انعكاس األوضاع السياسية علي حجم االستثمار األجنبي المباشر في األراضي
الفلسطينية؟

فرضيات الدراسة:
تقوم الدراسة على الفرضيات التالية:
 -1يؤثر االستثمار األجنبي المباشر ايجابيا علي النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية.
 -2من المتوقع أن تكون مرونة عنصر العمل أكبر من مرونة رأس المال المادي في االقتصاد
الفلسطيني.

 -3يؤثر االستثمار األجنبي المباشر علي التقدم التقني المصاحب له.

 -4إ ن عدم االستقرار السياسي له تأثير سلبي علي حجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الضفة
الغربية و قطاع غزة.

أهمية الدراسة-:
يمكن إجمال أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 -1محاولة إبراز تأثير االستثمارات األجنبية المباشرة على النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية.
 -2محاولة البحث عن طرق قياس عالقة االستثمارات األجنبية المباشرة بالنمو االقتصادي.
 -3دور االستثمارات األجنبية في رفع مستوى أداء سوق فلسطين لألوراق المالية.
 -4معالجة ندرة الموارد التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني.
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 -5تحديد العوامل التي تؤثر علي االستثمار األجنبي المباشر.
 -6معرفة المعوقات التي توجه إلي االستثمارات األجنبية المباشرة وطرق تجنبها ومعالجتها.
 -7تقديم االقتراحات والتوصيات لمتخذي القرار التخاذ سياسات تشجع االستثمار األجنبي المباشر في
األراضي الفلسطينية.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلي معرفة مدي تأثير االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي في

فلسطين وستركز الدراسة علي النقاط التالية-:

 -1معرفة حجم االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين.
 -2تقدير مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في أثر النمو االقتصادي.
 -3معرفة مدي تأثير االستثمار األجنبي المباشر علي عنصر العمل في فلسطين.
 -4دراسة وتحليل أثر االستثمار األجنبي المباشر علي التقدم التقني (التكنولوجي).
 -5معرفة تأثير األوضاع السياسية علي تدفق االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين.
 -6معرفة حجم مرونة عنصر العمل ومرونة عنصر رأس المال.
منهج الدراسة:
سيتم استخدام المنهجين الوصفي والكمي ( القياسي) وذلك علي النحو التالي :
حيث سيستخدم الباحث المنهج الوصفي لتوضيح مفهوم وأهمية االستثمار األجنبي المباشر والنظريات

المفسرة له ومميزاته وعيوبه وأشكاله ،ودوره في النمو االقتصادي في فلسطين.

والمنهج القياسي لمعرفة تأثير االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي الفلسطيني عن طريق

دالة كوب دوغالس  ،واستخدام أسلوب السالسل الزمنية وبناء على ذلك يمكن تمثيل النموذج القياسي
المستخدم في تقدير أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي الفلسطيني في المتغيرات

المستقلة التالية رأس المال المادي ،والقوى العاملة ،واالستثمار األجنبي المباشر ،باإلضافة إلى متغير
4

وهمي من أجل عكس خصوصية الظروف واألوضاع في االقتصاد الفلسطيني ،وسيكون إجمالي الناتج

المحلي عبارة عن المتغير التابع.
حدود الدراسة:

الحدود المكانية :مناطق السلطة الفلسطينية عدا القدس المحتلة.
الحدود الزمانية :من فترة الربع األول لعام  ،1995إلى الربع الرابع من عام .2011
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الفصل األول
اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشر
أوالً :مفهوم االستثمار األجنبي المباشر.

ثانياً :نبذة تاريخية عن االستثمار األجنبي المباشر.

ثالثاً :أهمية االستثمار األجنبي المباشر.

رابعاً :أشكال وأنواع االستثمار األجنبي المباشر.
خامساً :نظريات االستثمار األجنبي المباشر.

سادساً :دوافع االستثمار األجنبي المباشر.

سابعاً :محددات االستثمار األجنبي المباشر.

ثامناً :اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر.

تاسعاً :األ ثار اإليجابية والسلبية لالستثمار األجنبي المباشر.

6

مقدمة:
يلعب االستثمار األجنبي المباشر دو ار هاما في دعم نمو اقتصاديات الدول النامية السيما

خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة ،حيث شهد زيادة كبيرة في حجم
التدفقات االستثمارية في ظل التغيرات المصاحبة للبيئة االقتصادية والبيئة السياسية الدولية ،وقد أعطى

االستثمار المباشر دفعة هامة لمسيرة التكامل العالمي باعتباره مصد ار هاما من مصادر التمويل

الخارجي ،كما يعتبر االستثمار األجنبي المباشر مصد ار لرفع كفاءة رأس المال البشري والتغير

التكنولوجي في االقتصاديات النامية ،وبالتالي أصبح محف از للنمو االقتصادي.

ونتيجة لذلك أصبحت الحكومات تتنافس مع بعضها البعض لجذب مزيد من تدفقات االستثمار

األجنبي المباشر؛ وأولى العديد من متخذي القرار في الدول النامية اهتماما بالغا لمعرفة ودراسة
العوامل والمحددات التي تجعل من دولهم أماكن جاذبة لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة.
وسنتحدث في هذا الفصل عن تعريف االستثمار األجنبي وأنواعه ،ومحدداته والنظريات المفسرة
لالستثمار األجنبي المباشر ،مزاياه ،عيوبه ،األثار السلبية ،واإليجابية لالستثمار األجنبي المباشر.
أوالً :مفهوم االستثمار األجنبي:

يتحدد االستثمار بكونه أجنبيا بحسب جنسية المستثمر ،وتتحدد قواعد الجنسية بقوانين بلده،

ولكن المشكلة أكثر تعقيدا بالنسبة للشخصية االعتبارية المعنوية لشركات االستثمار األجنبي ،بسبب

اختالف جنسيات المساهمين بهذه الشركات ،وبذلك يعرف المستثمر األجنبي بأنه المستثمر الذي ال

يحمل جنسية الدولة التي يستثمر فيها.

وفيما يتعلق بتعريف االستثمار األجنبي فهناك العديد منها  :أن االستثمار األجنبي هو األموال األجنبية

( حكومات ،أفراد ،شركات) التي تذهب إلي الدولة المضيفة إلقامة مشاريع تملكها الجهة األجنبية وتأخذ
عوائدها بشروط متفق عليها مع الدولة المضيفة (عبد.)18 :2005 ،

ويعرفه آخرون بأنه االستثمار الذي يعكس منفعة وسيطرة دائمة طويلة األمد للمستثمر األجنبي أو
الشركة األم في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة ال ينتميان الي جنسيتها (عطا هللا .)98 :2008،

وينقسم االستثمار األجنبي إلي قسمين( االستثمار األجنبي غير المباشر ،االستثمار األجنبي المباشر)

 -1االستثمار األجنبي غير المباشر :تعددت التعاريف حول االستثمار األجنبي غير المباشر نورد منها
التالي عملية توظيف ،وشراء األسهم ،السندات ،واألوراق التجارية لتحقيق العائد عن طريق األرباح من

قيمة األصول ،وبذلك نستنتج أن هدفه فقط العائد ،والمضاربة ،وليس السيطرة علي السلطة االقتصادية
واإلدارية للمشروع (شيحة.) 18 : 2003 ،
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ويعرفه أخرون بأنه قيام األشخاص الطبيعيين في دولة ما بشراء أسهم ،وسندات شركات في دولة أجنبية،

وينصب اهتمامهم بزيادة قيمة األوراق المالية التي يحوزون عليها وال يهتمون بالنفوذ والسيطرة اإلدارية
( عطا هللا.) 99 :2008 ،
ويعرف بأنه االستثمار في األوراق المالية ،فهو ينطوي علي تملكك األفراد أو الهيئات ،والشركات على
بعض األوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تعظيم وادارة المشروع االستثماري

( أبو قحف.)13:2001 ،

 -2االستثمار األجنبي المباشر :اختلف االقتصاديين والمنظمات االقتصادية الدولية في تعريف

االستثمار األجنبي المباشر ،ونورد مجموعة من التعاريف لالقتصاديين ،والمنظمات االقتصادية الدولية

أهمها تعريف البنك الدولي ،وتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .

حيث عرفه البعض بأنه حصة ثابتة من مشروع قائم في اقتصاد أجنبي ( محمد.) 19 :2005 ،
ويعرف بأنه نوع من أنواع االستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما علي مصلحة

دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر ( عطا هللا.) 98 :2008 ،

ويعرف االستثمار األجنبي المباشر من المنظور االقتصادي المعاصر بأنه تكوين أو توسيع منشأة قائمة
عن طريق مقيمي دولة معينة في حدود دولة آخري ،أو نشاط استثماري طويل األجل يقوم به مستثمر

أجنبي في بلد مضيف بقصد االستقالل في القرار ،واإلدارة (عطاهللا.) 98 :2008 ،

ويعرفه صندوق النقد الدولي "بأنه االستثمار الذي يؤدي إلي إقامة كيان قائم في اقتصاد معين علي حصة ثابتة في

مؤسسة موجودة في اقتصاد آخر ويترتب علي هذه الحصة الثابتة تحكم المستثمر األجنبي في إدارة تلك المؤسسة حيث
ترتبط هذه الملكية بالقدرة علي التأثير في إدارة المؤسسة باإلضافة إلي وجود عالقة طويلة اآلجل بين المستثمرين األجانب
والمستثمرين في الدولة المضيفة بحيث تكون حصة مشاركة الطرف األجنبي أكبر من  %50من أرس المال أو يتركز

 %25فأكثر من األسهم في ملكية شخص أو جماعة واحدة منظمة من المستثمرين بما يترتب عليه أن تكون لهم سيطرة

فعلية علي سياسات وق اررات الشركة أو المؤسسة"(عبد العظيم.)9 :2011 ،
أما البنك الدولي فعرفه بأنه استثمار يقوم علي أساس المشاركة في اإلدارة في مشروع يتم تشغيله في
دولة آخرى غير الدولة األم علي أن يكون للمستثمر حصة من الملكية تتيح له  %10من القوة
التصويتية لإلدارة (محمد.)178 :2011 ،

وتعرفه منظمة األمم المتحدة لتجارة والتنمية ( األونكتاد )" بأنه االستثمار الذي يتضمن عالقة طويلة اآلجل بين

المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار األجنبي بحيث يحصل الطرف األجنبي علي حصة ثابتة في شركة قائمة
في اقتصاد معين ويمكنه التأثير علي إدارة الشركة أو المؤسسة في اقتصاد الدولة المضيفة وقد يكون الطرف األجنبي

شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا أو فرعا ألحدي الشركات األجنبية"(عبد العظيم.)8 :2011 ،
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ومما سبق يرى الباحث أن االستثمار األجنبي المباشر :هو نشاط استثماري لشخص أو فرع من مؤسسة
أجنبية لمشروع قائم في دولة أجنبية غير الدولة المقيم فيها المستثمر (الدولة األم ) تعطيه صالحيات
ونفوذ إداري تجعله يتحكم بالمشروع ،ويكون االستثمار طويل األجل  ،وهو نوع من أنواع االستثمار

الدولي ،وقد يكون نشاطها انتاجيا أو تسويقا أو بيعيا أو خدميا.
ثانياً :نبذة تاريخية عن االستثمار األجنبي المباشر:

أخذ االستثمار األجنبي المباشر في االنتشار ،وتدفق رؤوس األموال إلي خارج البالد األوربية

الستثمارها مع بداية قيام الثورة الصناعية ،وبداية القرن التاسع عشر ،وكانت الشركات التابعة لدول

االستعمارية تقوم بهذا االستثمار مثل شركة الهند الشرقية ،وكان يتوفر لها الحماية من قبل الدول
االستعمارية.

وانعدمت األخطار المرافقة لتدفق أرس المال للخارج خالل الفترة ) ،(1914 – 1800ولذلك كانت
الظروف االقتصادية والسياسية مالئمة ،وحازت بريطانيا علي المرتبة األولي في االستثمارات األجنبية

المباشرة في تلك الفترة ،وذلك لتفوقها االقتصادي(أبو شرار ،)235 :2010 ،وقدر حجم االستثمار

األجنبي المباشر  15مليار دوالر عام  ،1914وكانت بريطانيا األكبر لالستثمار األجنبي المباشر ،ثم
الواليات المتحدة األمريكية ،ثم المانيا ،وفي عام  1929قيد االستثمار بسبب األزمة االقتصادية العالمية،
ووضعت الدول النامية قيودا عليه ،ألنها اعتقدت أنه يهدد سيادتها السياسية واالقتصادية ،وتتدفق األرباح

إلي خارج البالد.

أما في عام  1938بلغ االستثمار األجنبي المباشر  66مليار دوالر ،وكانت بريطانيا أكبر المستثمرين،

ووجهت نصف االستثمارات لقطاعي الزراعة والبنية األساسية في آسيا وأمريكا الالتينية(خضر:2004 ،
.)4
وتراجع االستثمار األجنبي المباشر في الفترة الواقعة ما بين الحرب األولي ،والثانية بسبب انهيار قاعدة
الذهب( ،)1وعدم االستقرار السياسي ،مما أدي إلي تصفية استثمار الدول المتضررة في المستعمرات.
وحازت الواليات المتحدة االمريكية علي المرتبة األولى لالستثمارات األجنبية المباشرة في أواخر الحرب

العالمية الثانية ،وكان أكثر أنواع االستثمار في الصناعات التحويلية.
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قاعدة الذهب (تم العمل بنظام الذهب خالل الفترة  1930 -1881وهو نظام سعر الصرف الثابت والذي يكون فيه الذهب هو األصل الوحيد

كاحتياطيات دولية  ،حيث تقوم كل دولة بتحديد سعر البنكنوت التي تصدره  ،ويحق لحامله أن يحصل في المقابل على ما يساويه من
المسكوكات الذهبية ،ويوجد أسباب كثيرة أدت النهياره منها :التفاوت بين إنتاج الذهب ونمو التجارة الدولية ،نشوب الحرب العالمية الثانية أدى
إلى تركيز الذهب بيد الدول المتحاربة لغرض استخدامه للمشتريات العسكرية .مرحلة اعمار أوروبا تطلبت التوسع النقدي والحاجة من
االحتياطيات من الذهب والدوالر والجنيه وقد انعكس ذلك على االحتياطات الدولية(خليل :2005،ص(.)1278:1276
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أما في الخمسينات والستينات ركزت الدول النامية علي تنمية الصناعات المحلية ألنه ساد التخوف لدي

الدول النامية من األثار السلبية لالستثمار األجنبي المباشر مثل إضعاف الشركات المحلية ،والتبعية
االقتصادية ،والسياسية (عبد الحميد.)217 :2006 ،

وتراجع االستثمار األجنبي المباشر خالل فترة السبعينات وأخذت الدول التي واجهت عجز في موازين

مدفوعاتها الميل إلي القروض الخاصة (أبو شرار ،)236 :2010 ،وفي الثمانينات والتسعينات زاد
توسع وانتشار االستثمار األجنبي المباشر ،حيث بلغ ) )% 30في الفترة ( ،)1985 – 1980وخالل

الفترة ) (1990 – 1986بلغت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة ) )%75من إجمالي التدفقات
الرأسمالية التي تشمل االستثمارات األجنبية ،والقروض المضمونة ل ) )93دولة نامية (عبد الحميد،

.)273 :2006

ولقد أدت أنظمة التكامل االقتصادي إلي زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر مع التسعينات حيث

بلغت ) (315بليون دوالر عام  ،1995وتلقت الدول النامية تدفقات بلغت ) (100بليون دوالر في عام

 1995حيث تلقت الصين حوالي ) (167بليون دوالر من عام  1990إلي عام  (1996عبد الحميد،

 ،) 277 :2006وأما في عام  1998بلغ االستثمار األجنبي المباشر) (4088بليون دوالر في دول

العالم حيث بلغ االستثمار األجنبي المباشر ) (850بليون دوالر عام  ، 1986وارتفع الي ))% 17.9

من سنة  1986إلي  ، 1990و ) )% 9.6سنة  1991الي  ، 1995و ( )% 10.6عام  ، 1996و

) )% 11.4عام  ، 1997و ) )%19عام ( 1998أبو شرار ،)238 :2010 ،الجدول التالي يوضح
تدفق االستثمار األجنبي المباشر في العالم والدول النامية والمتقدمة ،خالل الفترة(.)2011-2000
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جدول()1-1
يوضح تدفق االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة ()2011-2000
بالمليون دوالر

السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

العالم
1,409,568
817,574
716,574
557,869
742,143
982,593
1,461,863
1,970,940
1,744,101
1,185,030
1,243,671
1,824,422

الدول المتقدمة
1,145,913
571,483
547,778
358,539
418,855
619,134
977,888
1,306,818
965,13
602,835
601,906
747,860

الدول النامية والصاعدة
254,593
246,091
168,350
199,330
323,288
363,459
483,975
664,122
778,988
582,195
641,765
776,562

المصدر :تقارير االستثمار في العالم ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية) األونكتاد( ،سنوات مختلفة  ،2011ص  ،2007 ،74ص.82

نالحظ من الجدول انخفاض االستثمار األجنبي المباشر عامي(  )2003 -2002وهذا التراجع يعود
إلى أسباب كثيرة منها :أن أغلب االستثمارات األجنبية المباشرة في المنطقة في ذلك الوقت كانت

موجهة إلى قطاع البترول والصناعات المتصلة به ،في حين كان االستثمار األجنبي المباشر في

البلدان األخرى في المنطقة والتي ال تعتمد على البترول كمصدر أساسي للدخل ،مثل مصر والبحرين،
موجها إلى السياحة ،الخدمات المصرفية و االتصاالت و الصناعات التحويلية ،والبناء.

وأدت ندرة االقتصاديات المتنوعة في المنطقة إلي حدوث انخفاض كبير في تدفق االستثمار األجنبي

المباشر.

وأيضا أثرت السياسات التجارية في المنطقة ،والنقص النسبي في التحرر االقتصادي ،واللوائح
الصارمة المتعلقة باالستثمار في إعاقة المبادرات االستثمارية ،وبذلك قلة فرص اجتذاب االستثمار
األجنبي المباشر في المنطقة بسبب خوف المستثمرين من انخفاض معدل العائد.

00

شكل()1-1
تدفق االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة ()2011-2000
2,500,000
2,000,000
بالمليون دوالر

1,500,000
1,000,000
500,000
0

الدول النامية والصاعدة

الدول المتقدمة

العالم

2,500,000
اعداد الباحث اعتماداً على بيانات جدول ) ، (1-1ص.11
2,000,000

بالمليون دوالر

ونالحظ من الشكل السابق أن االستثمار األجنبي المباشر سجل أعلى قيمة له عام  ،2007وهذا ربما
1,500,000

يكون بسبب االستقرار االقتصادي الذي شهده العالم خالل هذه الفترة .وفي عام  2009انخفض تدفق
1,000,000

المباشر بنسبة كبيرة ،وهذا بسبب االزمة المالية العالمية التي القت بظاللها على
االستثمار األجنبي
500,000

االقتصاد العالمي.

0

وبدأ يتحسن تدفق االستثمار األجنبي المباشر بشكل بطيء عام  2010إال أنه يبقى دون المستوى

االستثمار األجنبي إلي ) (1.8ترليون
الدول تدفق
فقد ارتفع
2011
العالم
المتقدمة
والصاعدة
عامالنامية
المحقق عام  ، 2007أما الدول

دوالر(االونكتاد.)7 :2011 ،

ثالثاً :أهمية االستثمار األجنبي المباشر:

زادت أهمية االستثمار األجنبي المباشر في عقد التسعينات من القرن العشرين ،ويعتبر

االستثمار األجنبي المباشر مصد ار هام من مصادر التمويل الخارجي بالنسبة للدول النامية ،لوجود
عجز في مدخراتها المحلية ،وعدم قدرتها تمويل االستثمارات التي تحتاجها لتحقيق النمو االقتصادي

(نزاري ،)28 :2008 ،حيث أن معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي العربي يجب أن تصل

إلي ) )% 8.7سنويا في الفترة ( )2010 – 2001لكي ترفع من الرفاهية ،وتستوعب العمال العاطلين

عن العمل ،وهذا يحتاج إلي استثمار مقداره ) )% 32من الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث بلغ مقدار

االدخار ) )% 23في هذه الفترة ،وبذلك توجد فجوة استثمار مقدارها ) )% 9يجب تغطيتها عن
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طريق موارد خارجية (حفيظ ،)79 :2010 ،وتبرز أهمية تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من خالل

التالي :

 -1أزمة المديونية العالمية عام  1982التي عجزت الدول النامية عن سدادها ،مما أدي الي قيام
الدول المتقدمة باالستثمار في دول المديونية.

 -2إن االستثمار األجنبي المباشر يقوم بسد فجوة االدخار – االستثمار ،والعوائد المصاحبة لها مثل

المهارات اإلدارية ،والتكنولوجيا(غريب.)100 :2012 ،

 -3يساعد علي زيادة التكيف الهيكلي ،ألنه يعمل في القطاعات اإلنتاجية الموجهة لتصدير ،أو التي
تأتي محل الواردات.

 -4زيادة دعم موازين المدفوعات ،وبالتالي سداد الديون الخارجية (عبد.)32 :2005 ،
 -5تعطي الدول النامية حزمة من األصول المختلفة ،والنادرة ،وتتمثل هذه األصول في أرس المال،
المهارات اإلدارية ،رسوم المنتجات األولية.

 -6زيادة فرص العمل ،وتقليل معدالت البطالة (محمد.)20 :2005 ،

رابعاً :أشكال االستثمار األجنبي المباشر:

يأخذ االستثمار األجنبي المباشر أربع أشكال هما :االستثمار المشترك ،واالستثمار المملوك بالكامل

للمستثمر األجنبي ،مشاريع أو عمليات التجمع ،الشركات متعددة الجنسيات.
 -1االستثمار األجنبي المباشر المشترك:
هو االستثمار الذي تعود ملكيته لطرفين ،أو دولتين ،أو أكثر بصفة دائمة ،ويجد ملكيته في
ورس المال
اإلدارة ،الخبرة ،براءة االختراع ،والعالمات التجارية ،ويقوم على دمج أرس المال الوطني أ
األجنبي في نفس المشروع وفي الوقت المتفق عليه(عبد :2005 ،ص (.)38 : 37

وتشترط الكثير من الدول التي تقوم على االستثمار المشترك ،بأن ال تزيد نسبة المستثمر األجنبي عن

) )%49من أرس مال المشروع حتى ال تسيطر الدول األجنبية على المشروع (عطا هللا:2008 ،
.)102
ويتميز االستثمار األجنبي المشترك بالعديد من المزايا والعيوب.

أ -مزايا االستثمار المشترك من وجهه نظر الدول المضيفة:
 زيادة تدفق رؤوس األموال األجنبية. -زيادة التقدم التكنلوجي.

 خلق فرص عمل جديدة معالجة لمشكلة البطالة.03

 زيادة التصدير ،وتقليل الواردات ،وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات. -زيادة قدرات المديرين الوطنيين ،وتنمية المهارات لديهم.

ب -عيوب االستثمار المشترك من وجهة نظر الدول المضيفة:
 حرمان الدولة المضيفة من المزايا المذكورة سابقا ،إذ لم يشارك الطرف األجنبي أي طرف وطنيفي االستثمار.

 مساهمته في تحسين ميزان المدفوعات ،وتوفير رأس المال األجنبي ،وغيرها أقل بالنسبةلمشروعات االستثمار المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

 -تقليل القدرة المالية للمستثمر الوطني يؤدي إلي صغر جحم المشروع ،وبالتالي تقل مساهمة

المشروع في تحقيق أهداف الدولة مثل زيادة فرص التوظف ،واشباع متطلبات السوق المحلي من

المنتجات ،وتقليل تدفق رأس المال األجنبي.
ج -مزايا االستثمار المشترك من قبل الشركات األجنبية:
 يساهم في تسهيل حصول الشركة علي موافقة الدولة المضيفة لكي تنشأ ،وتمتلك مشروعاتاستثمارية تملكا مطلقا.

 يعتبر أفضل االستثمارات إذا رفضت الدولة المضيفة تملك المستثمر األجنبي تملك كامل لهذهالمشاريع ألنه يحقق رقابة علي األنشطة.

 -يستخدم في حالة ندرة الموارد المالية ،والبشرية ،والمعرفة التسويقية لسوق األجنبي.

 يساعد علي سرعة التعرف علي طبيعة السوق المضيف ،ويحمي مصادر المواد األولية ،والخاملشركة األم.

 يخفض األخطار غير التجارية ،وحجم الخصائص الناجمة من أي خطر تجاري. يقلل الصعوبات ،والمشاكل البيروقراطية التي يتعرض لها الطرف األجنبي. يسهل من الحصول علي المواد الخام األولية ،والقروض المحلية.د -عيوب االستثمار المشترك من وجهة نظر الطرف األجنبي:

 في بعض األحيان يحدث عدم توافق بين الطرف الوطني ،واألجنبي بسب إصدار الطرف الوطنيعلي نسبة معينة من أرس مال مشروع االستثمار.

 بعد مرور فترة زمنية معينة يسعي الطرف الوطني إلي إقصاء الطرف األجنبي من المشروعاالستثماري ،وهذا يرفع درجة الخطر غير التجارية ،ويمنع المستثمر األجنبي من النمو ،واالستقرار
في سوق الدولة المضيفة.
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 اذا كانت الحكومة هي الممثل للطرف الوطني من الممكن أن تضع شروط وقيود قاسية عليالتوظف ،والتصدير ،وتدفق األرباح الخاصة بالطرف األجنبي إلي دولة الطرف األجنبي.

 تقليل قدرات المستثمر الوطني من الناحية المالية ،والفنية ،وقد يؤثر سلبا علي مشروع االستثمارمن حيث تحقيق أهداف قصيرة وطويلة األجل (عبد :2005 ،ص .)42 :39

 ( -2االستثمار الخاص) االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي:
يركز االستثمار الخاص علي االستثمار في قطاع المنتجات األولية ،وفي القطاع النفطي

في الدول النامية ،ويكون أرباحا كبيرة جدا نتيجة الستغالله للموارد الطبيعية ،ويتمثل في تدفقات أرس
المال من الدولة األجنبية إلي الدول المستقبلة ،أو من الدول المتقدمة إلي الدول النامية ،وتكون

لرس المال ،وتتمثل في الواليات المتحدة األمريكية ،بريطانيا،
اإلدارة والرقابة مملوكة لدولة المصدرة أ
فرنسا ،هولندا ،كندا ،استراليا ،واليابان أما الدول المستقبلة تتمثل في الدول األفريقية ،دول شمال
شرق آسيا ،وسط وشرق أوروبا ،وأمريكيا الالتينية (عبد العظيم.)10 :2001،
ويتميز االستثمار الخاص بالعديد من المزايا والعيوب نورد منها:

أ -مزايا االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي من وجهة نظر الدولة المضيفة:
 تعظيم العوائد المتوقعة لدولة المضيفة من االستثمارات األجنبية. -زيادة تدفق رأس المال األجنبي إلي الدولة المضيفة.

 سد حاجات المجتمع المحلي من الخدمات والسلع المختلفة ،واحتمال حدوث فائض للتصدير،وانخفاض الواردات ،وبذلك يحدث تحسن في ميزان المدفوعات.

 حدوث تقدم تكنولوجي وذلك من خالل اختيار التكنولوجيا التي تتناسب مع السوق المحليلتحقيق الربح األفضل.

 تقليل من نسبة البطالة بزيادة خلق فرص العمل (ابو قحف.) 22 : 2003،ب -عيوب االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي من وجهة نظر الدولة المضيفة:
عند حدوث تعارض مع مصالح الشركات األجنبية والوطنية فإن ذلك قد يؤدي إلي التبعية

االقتصادية ،وظهور آثار سياسية سلبية تؤثر علي المستوي الدولي والمحلي.
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ج -مزايا االستثمارات األجنبية المباشرة المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي من وجهة نظر
المستثمر األجنبي:

 يعطيه الحرية الكاملة في اإلدارة وتجعله يتحكم في النشاط اإلنتاجي ،وسياسات األعمال التيترتبط في مختلف أوجه النشاط الوظيفي سواء كانت تسويقية أو إنتاجية أو السياسات الخاصة

بالموارد البشرية أو المالية.

 انخفاض تكلفة مدخالت عناصر اإلنتاج في الدول النامية ،وبالتالي زيادة األرباح المتوقع أنيحصل عليها المستثمر األجنبي.

 -التغلب علي القيود التجارية ،والجمركية التي تفرض علي وارداتها من قبل الدولة المضيفة.

 تسهيل مهمة المستثمر بتنفيذ سياسات التوسع ،والتسويق ،وسهولة حصولها علي التسهيالتالمختلفة وذلك بسبب قربه من أرض الواقع.
د -عيوب االستثمارات األجنبية المباشرة المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي من وجهة نظر
المستثمر األجنبي:

 إنها تحتاج لرؤوس أموال كبيرة جدا ،وبالتالي يتحمل المستثمر لوحده كافة التكاليف. قد تتعرض إلي أخطار غير تجارية مثل :التصفية الجبرية ،التدمير بسبب الحروب التي تواجهالدول ،وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي.

 -3مشاريع أو عمليات التجمع:
تقوم علي اتفاق بين الطرف الوطني ،والطرف األجنبي ،حيث يقوم الطرف األجنبي بتزويد

الطرف الوطني بمكونات منتج معين ،ويقوم الطرف الوطني بتجميعها لتصبح منتج نهائي ،ويقدم
الطرف االجنبي الخبرة ،والتصميم الداخلي للمصنع ،ويحصل علي عائد مادي مقابل ذلك يكون متفق
عليه بين الطرفين ،وهذا النوع يجمع مزايا ،وعيوب االستثمار المشترك ،واالستثمار المملوك بالكامل

للمستثمر األجنبي ألنه يأخذ هذين الشكلين(عبد :2005 ،ص.)46 : 43
 -4الشركات متعددة الجنسيات :
تعددت التعريفات للشركات المتعددة الجنسيات واختلفوا في تحديد تسميتها ومن هذه
التسميات(شركات متعددة الجنسيات – شركات عبر الوطنية – الشركات عبر القومية – الشركات
العالمية – المشروع المتعدد الجنسيات – المؤسسة المتعددة الجنسيات .الخ (العزيز ،زكريا:2010،

 .)16وتعرف الشركات متعددة الجنسيات بأنها هي التي ينتمي مالكوها إلى جنسيات عدة دول

وتعمل في دول كثيرة بهدف مضاعفة الربح ،وتكون الملكية والتحكم في أيدي مواطنين من بلد واحد
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وتتميز بكبر حجمها بحيث تصل أنشطتها وأعمالها وفروعها اإلنتاجية إلى عدة دول ،وتوجه أعمالها

وخططها األساسية من مكاتب الشركة األم (عثماني ،)19 :2002،ويعرفها آخرون بأنها :الشركات

المالكة لمشاريع كثيرة في دول كثيرة مختلفة من العالم وأعمالها وأنشطتها ضخمة جدا (عطا هللا
.)103 :2011،
خامسا :نظريات االستثمار األجنبي المباشر :
تختلف نظريات االستثمار األجنبي المباشر في الفكر التقليدي عن الفكر الحديث ،وأبرز

خالف بين النظرية الحديثة والكالسيكية أن األخيرة تعتبر الشركات األجنبية هي المستفيدة فقط ،وليس
الدولة المستقبلة ألنها تنظر إلي االستثمارات األجنبية من جانب واحد ،أما النظرية الحديثة تعتبر أن

الشركة األجنبية والدولة المستقبلة تستفيد من االستثمارات األجنبية (محمد.)187 :2011 ،
وفيما يلي شرح وتفسير للنظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر:

 -1النظرية التقليدية :

افترضت النظرية التقليدية أ ن تحقيق التنمية تعتمد علي العوامل االقتصادية فقط مع ثبات
العوامل األخرى :مثل العوامل االجتماعية والسياسية ،أي أن ظاهرة التخلف هي ظاهرة اقتصادية بحتة
(السامرائي ،)84 :2006 ،كما تعتبر النظرية التقليدية أن االستثمارات األجنبية المباشرة لها منافع

كثيرة ،ولكن المستفيد الوحيد منها هي الشركات األجنبية ألنها من وجهت نظرهم مباراة من طرف
واحد ،الفائز فيها الشركات األجنبية ،وليست الدولة المضيفة.
ومن مبررات الكالسيك في هذا الشأن :

أ -صغر حجم رؤوس األموال األجنبية الواردة إلي الدول المستقبلة صغير جدا.
ب -تحويل األرباح الناتجة عن االستثمار األجنبي للدولة األم وعدم اعادة استثمارها في الدولة
المضيفة.

ج -عدم تأقلم التكنولوجيا التي تنقلها الشركات األجنبية مع متطلبات التنمية االقتصادية والثقافية
واالجتماعية في الدول المضيفة.

د -عدم مالئمة انتاج الشركات األجنبية مع متطلبات التنمية الشاملة .
ه -قد تؤثر الشركات األجنبية بصورة مباشرة علي سيادة الدولة المضيفة من خالل :
 -ارتكاز التقدم التكنولوجي في الدول المستقبلة علي الدول األجنبية.

 االعتماد علي الشركات األجنبية ،وخلق التبعية االقتصادية والسياسية (الدودة.) 41: 2010 ،واعتمدوا رواد النظرية التقليدية المواقف التالية لدعم آرائهم ومنها التالي:

أ -إسهامات باليجا:
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اعتمد باليجا في مواقفه من واقع دراسته لممارسات الشركات األمريكية متعددة الجنسيات في الدول
النامية إلي التالي:

 -إن االستثمارات األجنبية التي تقوم بها الدول االستعمارية هدفها استخراج المواد األولية والمواد

الخام للدولة األم ،واألسعار التي تدفع لهذه الخامات منخفضة جدا كما أن الشركات األجنبية هي

التي تحدد مكان ،وحجم ،ونوع هذه االستثمارات.

 يكون حق اإلدارة والرقابة لشركات األجنبية وتكون حصة المستثمر الوطني أقل من المستثمراألجنبي.

 تختار الشركات متعددة الجنسيات الدولة المضيفة بناءا علي انخفاض تكاليف العمل مع أهميةصغر حجم المشروع االستثماري لتفادي المخاطر (ابو قحف.)412 :2003 ،

ب -إسهامات فرانك:

تركيز االستثمارات األجنبية في الدول النامية بمجال الصناعات ،يدل علي استغالل هذه

الشركات للدول المستضيفة ،وأن االستثمارات األجنبية لهذه الصناعات ال تخلق عالقات متكاملة مع

باقي األنشطة االقتصادية في البلد المضيف ،وتؤدي إلي اعتماد الدول المضيفة علي الدول المتقدمة
(ابو قحف.)413 :2003 ،
ج-إسهامات هود وينج :
االستثمارات األجنبية المباشرة تخلق التبعية التكنولوجية للبلدان المضيفة ،حيث تتأثر تنمية
المهارات المحلية بسبب استيراد الخبرات ،والمهارات من خارج الدولة المضيفة.

د -بيرستكر:

حلل بيرستكر أفكار كثيرة معارضة لالستثمارات األجنبية المباشرة منها:

 صغر حجم األموال المبدئية التي تجلبها االستثمارات األجنبية ،وضخامة حجم األرباح التي تحولإلي البلد األم ،كما أن العالقات االقتصادية الضئيلة مع بعض القطاعات االقتصادية في البلدان
النامية يضر ميزان المدفوعات ،ويؤدي النخفاض الضرائب ،وزيادة التبعية ،وهذا يقلل من قوة

الدولة سياسيا واقتصاديا.

 -انخفاض اإلنتاج الوطني وذلك لألسباب التالية( :شراء بعض الشركات الوطنية ،خروج بعض

الشركات المحلية من السوق لعدم قدرتها علي منافسة الشركات األجنبية ،قلة مساهمة التقدم
التكنولوجي في البلدان النامية بسبب احتكار الشركات األجنبية لتكنولوجيا المتقدمة ،ظهور الطبقية

االجتماعية في البلدان النامية ،ألن األجور التي تدفعها الشركات األجنبية للعاملين تكون عالية
مقارنة مع األجور التي تدفعها الشركات الوطنية).
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ج -فريمان ،وبيرسن ،لينجستون ،واخرون :
أشاروا إلي سلبية الشركات األجنبية وركزوا علي النقاط التالية:

 أن الشركات األجنبية تعيق التخطيط االقتصادي لدي الدول النامية. نشر الفساد مثل الرشوة ،وزعزعة النظام السياسي بتغيير الحكومات ( ابو قحف.) 418 :2003 ، -2النظرية الحديثة:
أ هتمت النظرية الحديثة بالعوامل الغير اقتصادية لتحقيق التنمية وذلك ألهميتها في تحقيق

النمو االقتصادي باإلضافة للعالقة بين العوامل االقتصادية والغير اقتصادية مع بعضها البعض

لمعرفة من الذي يزيد من تحقيق النمو االقتصادي ،ومن الذي يعيق النمو االقتصادي (السام ارئي،
 .) 86 :2006وتفترض هذه النظرية أن طرفي االستثمار (الشركات االجنبية ،والدول المضيفة )
تجمعهم مصلحة مشتركة ،ألن الطرفين يستفيد من بعضهم البعض ،ويحققوا األهداف الخاصة بهم،

ومعني ذلك أنها مباراة من طرفين ،يحققوا الكثير من العوائد ،ولكن تختلف حصيلة هذه العوائد بسبب

سياسات ،وممارسات الطرف اآلخر .ويري مفكري النظرية الحديثة أن االستثمار األجنبي المباشر في
البلدان المضيفة يحقق التالي:

أ .استغالل الموارد المادية والموارد البشرية المحلية في البلدان المضيفة.

ب .خلق عالقات اقتصادية بين قطاع اإلنتاج ،وقطاع الخدمات في الدولة المضيفة ،وهذا يساعد في
تحقيق التكامل االقتصادي لهذه الدولة .

ج .نشوء أسواق جديدة لتصدير ،وبهذا تنشئ عالقات اقتصادية مع دول أجنبية.

د .خفض الواردات.

ه .تحسين ميزان المدفوعات في الدولة المستقبلة.
و .زيادة رؤوس األموال األجنبية.

ز .تحسين القوي العاملة المحلية.
ح .نقل التكنولوجيا ،وتطويرها.

ط .المنافع السابقة ،تزيد التقدم السياسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي في البلدان المضيفة (الدودة،
.)43 :2010
واعتمد رواد النظرية الحديثة علي التالي:

أ .كار  :وضح كار بأن قبول الدول المستقبلة لالستثمار األجنبي المباشر ،تعني خلق منافع ،وعوائد
يمكن تحقيقها من هذا االستثمار ،وتتمثل عوائد المستثمر األجنبي في تحقيق األرباح ،أما منافع

وعوائد الدول المضيفة تتمثل في زيادة الدخول ،زيادة االنتاجية ،وتقليل البطالة .
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ب .ميكسل ،فرتون ،وويلس :أشاروا إلي التأثيرات اإليجابية ،والسلبية لالستثمارات األجنبية علي
التنمية في الدول المستقبلة ،وتعتمد علي عدة عوامل منها :نوع الصناعة ،مستوي التقدم
االقتصادي ،وأن االستثمارات األجنبية المباشرة بكافة أنواعها لها منافع علي البلدان المضيفة
بصفة عامة ،وخاصة إذا كان لها عالقة بالتكلفة االجتماعية ،وممكن أن يكون لهذه االستثمارات

دو ار حيويا في تحقيق التنمية الشاملة ،إذا تم تخطيط ،توجيه ،وتنظيم االستثمارات بشكل جيد في

الدول المستقبلة ،وذلك عن طريق:

 جلب االستثمارات األجنبية المباشرة للعمالت األجنبية ،ورؤوس األموال األجنبية التي تدعم أيبرنامج تنموي في هذه الدول.

 تعمل االستثمارات األجنبية المباشرة علي تنمية الملكية الوطنية ،وانشاء رجال أعمال فيالمستقبل ،عن طريق مساهمة رجال االعمال ،وأفراد المجتمع في تكوين مشروعات جديدة يتمثل
دورها في جلب المواد الخام ،وتوزيع منتجات المشاريع االستثمارية.

 -تعمل االستثمارات األجنبية المباشرة علي نقل التقنيات الحديثة المطورة الي الدول المستقبلة.

 تؤدي االستثمارات األجنبية المباشرة علي توفير فرص جديدة للعمل ،وتعمل علي االستغاللاألمثل ،وتنمية الموارد البشرية في البلدان النامية.

 فتح أسواق جديدة للتصدير خاصة إذا كان للشركات األجنبية دور في أسواق بعض السلعالعالمية.

ج -استويفر :تساهم هذه االستثمارات في زيادة معدالت التكوين الرأسمالي في الدول المستقلة ،من
خالل ارتفاع قيمة المشروعات اإلنتاجية ،والتجهيزات الرأسمالية ،وتعمل علي تنمية مشروعات

البنية األساسية ،وهذا يساعد في زيادة معدالت نمو الناتج القومي ،وتقليل البطالة ،وتنمية الموارد
البشرية ،واستغاللها استغالل أمثل ،ومن المزايا التي أضافها استويفر لهذه االستثمارات ما يلي :

 زيادة الصادرات ،وتقليل الواردات ،وزيادة رؤوس األموال األجنبية مما يؤدي الي تحسين ميزانالمدفوعات.

 -تنمية األجزاء المتخلفة اقتصاديا ،واجتماعيا ،وثقافيا في الدولة المضيفة.

 إعادة توزيع الدخول ،وبالتالي تحقيق العدالة االجتماعية وذلك من خالل زيادة فرص العملالجديدة.

 وجود هذه الشركات تزيد العالقة السياسية ،واالقتصادية ،وتقوي الصداقة بين الدول المستقبلة،والدولة األم.

د -بيرستكر :تحدث في دراساته عن المنافع ،والفوائد االقتصادية الكثيرة التي تقدمها االستثمارات
األجنبية الي الدول المضيفة منها:
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 زيادة عوامل اإلنتاج النادرة كرؤوس األموال ،والخبرات ،والمهارات ،والتكنولوجيا التي تساعدللوصول إلي التنمية الشاملة.

 -فتح أسواق جديدة للتصدير.

 زيادة فرص الحصول علي عمل ،وتخفيض نسبة البطالة. -انخفاض أسعار السلع الجديدة للمواطنين.

 -تساعد في تحقيق التنمية الثقافية ،واالجتماعية.

 تساعد علي االستغالل األمثل للموارد المادية والبشرية في الدول النامية. -تساعد في زيادة المنافسة المحلية.

 الوصول الي التنمية االقتصادية والسياسية (ابوقحف.)429 - 422 ،2003 ،النظريات المفسرة ألسباب ودوافع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر:
 -3نظرية عدم كمال السوق:

تفترض عدم كمال السوق ،وغياب المنافسة الكاملة ،وغياب المعلومات الكاملة (محمد.)27 :2005 ،

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلي انتقال بعض أنشطة االستثمارات األجنبية المباشرة الي الدولة
المضيفة بدال من الدولة األم هي التالي :

أ -وجود اختالفات جوهرية بين منتجات الشركات الوطنية ،والشركات األجنبية .
وجود مهارات تسويقية ،وادارية ،وانتاجية في الشركات األجنبية بشكل أكثر كفاءة من الشركات

الوطنية.

ب -حجم الشركات األجنبية كبير ولها قدرة كبيرة علي اإلنتاج ،وبالتالي تحقق وفورات الحجم الكبير.
الشركات األجنبية تمتاز بالتفوق في مجال التكنولوجيا عن الشركات الوطنية.

ج -صعوبة التصدير للدول المضيفة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية ،مما يؤدي إلي غزو األسواق

المحلية.

د -وجود أربعة خصائص احتكارية للشركات األجنبية وهي:

 الخصائص التكنولوجية :وتتجمع في قدرة الشركات األجنبية في خلق أنواع جديدة من السلعوالمنتجات وتحسين المنتجات القديمة من ناحية التغليف ،واللون ،والشكل ،وتوفير مبالغ كبيرة

للبحوث ،والتطور في األنشطة اإلنتاجية ،والتسويقية ،وزيادة الخبرات اإلدارية.

 الخصائص التمويلية :وتتمثل في ارتفاع التغييرات الرأسمالية ،واآلالت ،وارتفاع رؤوس األموالالمستخدمة في االستثمارات ،وزيادة التسهيالت اإلنتاجية ،والتسويقية .

 الخصائص التنظيمية واإلدارية  :وتشمل على الخبرات ،والممارسات التنظيمية ،واإلدارية في كلالمجاالت ،وتنقل هذه الخبرات ،والممارسات إلى الدول المستقبلة.
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الرس األمامي (تجارة
 -لخصائص التكاملية لمجاالت األنشطة الوظيفية للشركات مثل التكامل أ

الرس خلفي (بتجارة المواد الخام االولية) ،والتكامل االفقي ،وبالتالي تستطيع هذه
السوق) وتكامل أ
الشركات ان تحصل على المواد الخام ،والمواد االولية في أنشطة الصناعات االستخراجية مثال

كالبترول (ابوقحف : 2001 ،ص (. (59 : 55
انتقادات نظرية عدم كمال السوق :

أ -افتراض معرفة الشركات األجنبية لكل فرص ،وقيود االستثمار لكل دول العالم ،وهذا غير منطقي
من االتجاه العلمي.

ب -التغييرات التي قدمتها غير مقبولة عن تفضيل الشركات األجنبية ممارسة المشاريع اإلنتاجية
خارج الوطن لكي تحقق األرباح (محمد.)189 :2001،

 -4نظرية الحماية:
برزت بسبب األخطاء التي ظهرت علي افتراضات نظرية عدم كمال السوق ،وتعني كلمة

حماية الممارسات الوقائية التي تمارسها الشركات األجنبية لمنع انبثاق االبتكارات الحديثة في عدة
مجاالت من االنتاج ،والتسويق واإلدارة إلى أسواق البالد المستقبلة ،ولوقف الرقابة ولفتح قنوات

لالستثمار في أراضيها وتستطيع الشركات األجنبية تنظيم عوائدها عن طريق الحماية ( سرير ،نزير،
.)113 :2002
 -5نظرية دورة حياة المنتج  /المنتج الدولي:
برزت هذه النظرية في منتصف القرن العشرين ،ولها اتجاهين يتكون االتجاه األول من ثالث

مراحل كالتالي المنتج الجديد ،المنتج النامي ،المنتج الناضج ،أما االتجاه الثاني يبني على أن كل
سلعة لها مراحل تتطور فيها من لحظة ،وصولها إلى السوق التجاري ،وحتى زوالها ،ومراحل تطورها

هي الظهور ،ثم بعد ذلك النمو ،ثم النضوج ،ثم االنحدار ،وأخي ار الزوال (نزاري.)17 :2007 ،

وتشمل دورة حياة المنتج على أربع مراحل حيث طبقها فيرنون على الشركات الصناعية في الواليات

المتحدة االمريكية ،وهي موضحة في الشكل التالي :
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شكل()1-2
مراحل نظرية دورة حياة المنتج الدولي

التصدير

الدول المتقدمة
الدول النامية
الفترة الزمنية

مرحلة 2

مرحلة 3

مرحلة 1

0

(مصدر االستيراد صاحبة االختراع)

المصدر :نزاري ،رفيق .االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي -دراسة حالة تونس ،الجزائر ،المغرب ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج
لخضر -بانتة ،ص.2002 ،14

أ -المرحلة األولي :مرحلة اإل نتاج والبيع في السوق المحلي :
تتميز هذه المرحلة بالتكلفة العالية ،وقد ال تستطيع تحقيق أرباح بسبب الخسائر المالية،
وتكون الشركات محدودة العدد ،وبالتالي يصبح السوق في وضع احتكاري ،ويوصف المنتج بارتفاع

التكاليف ،والسعر ،وتكثيف التكنولوجيا ،وقد يحدث تصدير لهذا المنتج الى دول تتشابه فيها أذواق
المستهلكين،

وقدرتهم على الشراء ،وهذه المرحلة تخلو من االستثمارات األجنبية (عبد السالم.)52 :2002 ،
ب -المرحلة الثانية :مرحلة النمو والتصدير :
يزيد اإلنتاج ليغطي الطلب الداخلي والخارجي ،ويتم اإلقبال علي شراء السلع في السوق

المحلي وتبدأ الشركة المنتجة بامتالك المنتج بصورة سريعة قبل أن تفقد قدرتها علي المنافسة وتقوم

بتصديره إلي األسواق المجاورة وتستمر الدولة المخترعة في احتكار هذا المنتج (نزاري.)16 :2007 ،
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ج – المرحلة الثالثة :مرحلة المنتج الناضج :
يصل المنتج في هذه المرحلة إلي النضوج ،وتأخذ الشركات األجنبية ،والمحلية ترخيصا

إلنتاج ،وتصنيع المنتج من الدول المخترعة ،ألنها بذلك تحقق ربحا أكبر ،وهنا تبرز االستثمارات
األجنبية المباشرة .

د -المرحلة الرابعة :مرحلة الدول المقلدة:
التي تمتلك عمال رخيصة ،وتكاليف قليلة ،وتبدأ عملية البيع للدول المقلدة بأقل من الدول

المخترعة

ه -المرحلة الخامسة :مرحلة الزوال ( زوال المنتج ) :
وفي هذه المرحلة ينخفض االنتاج في الدول المخترعة ،وبالتالي يزول ،وينتهي إنتاج هذا

المنتج ،وتبدأ الدولة المخترعة في التفكير في إنتاج منتج جديد( خليل.) 303 –302 :2005 ،
نقد النظرية:

أ -يوجد بعض المنتجات يصعب تطبيق فروض النظرية عليها مثل سلع التفاخر.

ب -لم توضح النظرية أسباب ،ودوافع الشركات األجنبية باالستثمار األجنبي المباشر بدال من البدائل
األخرى لالستثمار ،مثل عقود التراخيص في الدول المضيفة(ابو قحف.)2003 :402 ،

 -6نظرية الموقع :
تركز الشركات األجنبية في هذه النظرية على مزايا المكان ،والموقع للدول المضيفة لالستثمار ،وهذه
كبير في قرار الشركات األجنبية لالستثمار األجنبي المباشر في هذه الدول ،وكذلك
دور ا
المزايا تلعب ا

المفاضلة بين هذا النوع من االستثمار ،وبين التصدير للدول المضيفة (محمد.)31 :2001،

وتركز على العوامل المتعلقة بتكاليف اإل نتاج ،التسويق ،اإلدارة ،وأيضا العوامل المتعلقة بالسوق

كالتالي:

 -العوامل المتعلقة بالسوق :كحجم السوق وزيادة نموه في الدول المستقبلة.

 العوامل المتعلقة بالتسويق :تتمثل في مقدار المنافسة ،مدى توافر منافذ التوزيع ،ووكاالتاإلعالن.

 العوامل المتعلقة بالتكاليف :تتمثل في مدى توافر المواد الخام ،األيدي العاملة ،وتكاليف النقلالرخيصة والمنخفضة.

 العوامل المرتبطة بالحماية وضوابط التجارة الخارجية :وتتمثل في الحركة ،القيود المفروضة علىالتصدير ،وأـيضا المفروضة على االستيراد.

24

 عوامل مناخ االستثمار :مثل قدرة قبول االستثمارات األجنبية ،واالستقرار السياسي ،وسعرالصرف ،والضرائب ،ومدى وجود البنية األساسية.

 -الحوافز المرتبطة باالمتيازات والتسهيالت  :التي تهبها الحكومة المستقبلة للمستثمرين األجانب.

 عوامل أخرى  :تتمثل في الموقع الجغرافي ،المبيعات ،األرباح المتوقعة ،توافر الموارد الطبيعية،الشروط المفروضة على تحويالت األرباح ،وتحويالت رؤوس األموال للخارج( محمد:2011 ،
.) 192
 -7نظرية الموقع المعدلة :
قدم كل من روبوك ،وسيموندس هذه النظرية ،وأضافوا ثالث مجموعات من العوامل تؤثر على
األعمال واالستثمارات الدولية ،وتتمثل هذه العوامل في التالي :

المجموعة األولى :المتغيرات الشرطية المتمثلة في التالي :

أ -خصائص السلعة والمنتج :المتمثلة في نوع السلعة ،درجة جدية ،حداثة السلعة ،استخدامات

السلعة ،المتطلبات الفنية ،المالية ،والبشرية للسلعة  .....الخ.

ب-الخصائص التي تميز الدول المضيفة :مثل طلب السوق المحلي ،مدى التقدم الحضاري ،ووجود
الموارد البشرية ،والطبيعية  ......الخ (خلف.)183 :2004 ،

ج -مدى العالقات الدولية للدول المستقبلة مع الدول األخرى  :وتتمثل في ألية النقل ،واالتصاالت،
واالتفاقيات االقتصادية ،والسياسية التي تلعب دور مهم في التأثير على حركة رؤوس األموال،

والمعلومات ،والبضائع ،واألفراد ،والتجارة الدولية بين الدول المستقبلة ،والدول األخرى(أبوقحف:2001،
.)72

المجموعة الثانية :المتغيرات الدافعة المتمثلة في:
أ -الخصائص المميزة للشركة :مثل مدى توافر الموارد المالية ،مدى توافر الموارد البشرية والفنية.
ب  -المركز التنافسي :ويتمثل في مدى قدرة الشركة على المنافسة ومدى قدرتها على مواجهة
التهديدات واالخطار التجارية  .......الخ.

المجموعة الثالثة :العوامل الحاكمة التي تتمثل في :
أ -الخصائص المميزة للدولة المضيفة  :مثل القوانين ،اللوائح ،نظم االدارة ،التعيين ،حوافز ،وسياسات
متعلقة باالستثمارات األجنبية ........الخ.

ب-الخصائص المميزة للدولة األم  :مثل اللوائح ،السياسات ،القوانين الخاصة بتشجيع رؤوس األموال،
االستثمارات األجنبية المنافسة ،زيادة ،وارتفاع تكاليف اإلنتاج.

ج -العوامل الدولية مثل  :المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة باالستثمارات األجنبية بصفة عامة
واالتفاقيات المبرمة بين الدولة المضيفة والدولة األم (نزاري :2007 ،ص(.) 20:19
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عيوب النظرية :
أ -معظم النقاط التي جاءت في النظرية ،والكثير من محددات االستثمار األجنبي تم الحديث عنها

في النظريات السابقة.

ب  -تناولت النظرية الكثير من العوامل التي تعيق الشركات األجنبية للقيام بالمشاريع االستثمارية
بالدولة المضيفة (ابو قحف.) 71 : 2001 ،

 -8نظرية الميزة النسبية للمدرسة اليابانية :
تنسب هذه النظرية إلى االقتصادي كوجيما واالقتصادي أوزوا ،واعتمدا على تجربة الشركات

اليابانية التي لها خصائص تسييريه ،تنظيمية ،و تكنولوجية مختلفة عن الشركات األوروبية واألمريكية
في تحليل االستثمار األجنبي المباشر ،وتقول المدرسة إن السوق وحده ال يقدر على التطورات
والتكنولوجيا المتزايدة ،وتأكد على التدخل الحكومي واتباع السياسات التجارية ،وتقوم نظرية الميزة

النسبية بدمج نظريات االستثمار األجنبي المباشر مع نظريات التجارة ،وأن االستثمارات األمريكية بديل

للتجارة ،وعلى العكس بالنسبة لالستثمارات األجنبية فهي تشجع وتعمل على خلق قاعدة تجارية .
نقد النظرية :

ما جاءت به المدرسة اليابانية غير قادر على تحليل ظاهرة االستثمار األجنبي المباشر ،ألنه نموذج
كالسيكي ،ولم يقيم أثار وأنواع االستثمار األجنبي المباشر على مستوى الرفاهية ( نزاري:2007 ،

.)20

 -9نظرية الحركات الدولية لرأس المال :
لرس
تفترض وجود منافسة كاملة ،وتعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة ماهي إال تحركات أ

المال من خالل اختالف أسعار الفائدة ما بين الدول ،وهي عبارة عن انتقال أرس المال من الدول ذات

العوائد المنخفضة إلي الدول ذات العوائد المرتفعة ( محمد اديب  ،)26 :2001،وهذا يعني أن
لرس المال ،وبين تكلفته الحدية ،فاذا كانت
الشركات األجنبية تقارن بين العوائد الحدية المتوقعة أ

العوائد الحدية المتوقعة في الدولة األم أقل من العوائد الحدية المتوقعة في الخارج ،وأن التكلفة الحدية

متساوية ،فيفضل عدم االستثمار في الخارج.
نقد النظرية :

أ -االفتراض غير الواقعي للنظرية ،وهو المنافسة الكاملة.
ب -تملك الدول الغنية أكثر من  %75من االستثمارات األجنبية المباشرة عام  ، 1985وهذا بعكس
توقع النظرية ،أي أن أنتشار االستثمارات األجنبية المباشرة يختلف في العالم عما جاءت به النظرية .

26

ج -تفسر انتقال حركات أرس المال بسبب تغير أسعار الفائدة ،وال توضح كيف تكونت ،ونشأت
االستثمارات.

د -يوجد عوامل عديدة غير عامل الربحية التي تحدثت عنه النظرية في اتخاذ القرار االستثماري في
الخارج ومنها معدل النمو ،المناخ االقتصادي ،الظروف السياسية ،وحجم السوق.

ه -لم تهتم النظرية بعامل المخاطرة ،وتكاليف رؤوس األموال ،وقلة توافر المعلومات.

و-لم تقدر على تبرير وجود استثمارات أمريكية مباشرة في أوروبا ،وأيضا استثمارات أوروبية مباشرة
في الواليات المتحدة األمريكية لنفس نشاط االستثمار( محمد.)188 :2001 ،
سادساً :دوافع االستثمار األجنبي المباشر:

يسعي االستثمار األجنبي المباشر إلي التوسع في االتحادات االقتصادية الدولية ،وبرغم من

أن االستثمار في الخارج له أكثر من  100عام إال أنها لم تكن بهذا الحجم ،ولم تستثمر في كل
القطاعات ،وايضا لم تكن في كل الدول ،ويعتبر نمو حجم االستثمارات بالخارج عامل مهم للحفاظ
علي سوق اإلنتاج واالستثمار الدولي(عبد السالم .)230 :2002 ،وفيما يلي دوافع االستثمار األجنبي

المباشر في البلدان النامية :

 -1الدافع السياسي :يهدف الدافع السياسي إما لمساعدة دولة حليفة أو لتضغط علي بلد معين،
وذلك لزيادة التوسع ،السيطرة ،والنفوذ أكثر.

 -2الدافع االقتصادي  :يسعي المستثمر األجنبي إلي تسهيل الوصول إلي الموارد الطبيعية
واالسواق ،وليحقق الفوائد واالرباح ،ولذلك نالحظ أن االستثمار األجنبي المباشر يتواجد في الدول

التي لديها موارد طبيعية.

 -3المخاطر السياسية والمخاطر المتعلقة بالتدهور النقدي :من أهم الدوافع أيضا تفادي المخاطر
السياسية والتدهور النقدي (صالح  ،دالل.)109 :2008 ،
سابعاً :محددات االستثمار األجنبي :

تعني محددات االستثمار كل الظروف واألوضاع السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية،

والمؤسساتية التي قد تؤثر علي نجاح المشروع االستثماري في أي دولة ،وتختلف هذه العوامل في

التأثير علي االستثمار األجنبي المباشر من دولة الي أخري(صالح  ،ودالل .)110 :2008 ،وسوف
نتناول محددات االستثمار األجنبي المباشر الراجعة للمستثمر األجنبي ،والدولة األم ،والدولة المضيفة:

 -1محددات االستثمار األجنبي المباشر الراجعة للمستثمر األجنبي:
أ -معدل العائد علي االستثمار :
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يستثمر المستثمر األجنبي في الخارج إذا توقع عائد كبير بعد تعديله لمعدل المخاطر غير

التجارية والتجارية ،ولذلك يعتبر العائد علي االستثمار عامل مهم الستقطاب االستثمار األجنبي
المباشر (عبد المطلب.) 17 :2006 ،

ب -سعر الفائدة :

يساعد سعر الفائدة المرتفع علي جذب االستثمار األجنبي المباشر .
ج -التسويق  :التسويق له دور هام إذ يساعد الشركات متعددة الجنسيات بحجم الطلب علي منتجاتها
(قبالن.) 13 :2008 ،
د -تكاليف اإل نتاج :

انخفاض تكاليف اإلنتاج عامل مهم في جذب االستثمار األجنبي المباشر ،ألن إنتاج الشركات

األجنبية ضخم ،وبذلك تستفيد من مزايا اقتصاديات الحجم.

ه -التكنولوجيا :

تتميز الشركات األجنبية بتكنولوجيا متطورة بالنسبة لمثيلتها في السوق المحلي أو الشركات األجنبية
الصغيرة لقدرتها المالية لإلنفاق علي البحوث العلمية (قبالن.) 14-13 :2008 ،
 -2محددات االستثمار األجنبي المباشر لدي الدولة األم :
أوضح كل من  singh and kwangعام  1995محددات تؤدي الي خروج االستثمارات األجنبية
من الدولة األم إلي الدول المستقبلية ،وهي كالتالي:

أ -وجود فائض من األموال لدي الدولة األم ،وعدم قدرتها علي استثماره في الدولة.
ب -غياب االستقرار السياسي لدي الدولة األم.

ويوجد عدة أهداف لدي الدولة األم تجعلها تستثمر في الخارج منها خلق فرص جديدة للعمالة في

الخارج ،وفتح أسواق جديدة للتصدير ،ونشر ثقافتها وانظمتها االجتماعية والسياسية في دولة أخري
( قبالن.) 17: 2008 ،
 -3محددات االستثمار األجنبي المباشر لدي الدولة المضيفة :

أ -المحددات السياسية :

يتأرجح االستقرار السياسي بين ترتيب المقام االول أو المقام الثاني لجذب االستثمار األجنبي المباشر
( غريب  ،) 103 : 2012 ،وتوفير استقرار النظام السياسي شرط أساسي ومهم لجذب االستثمار

األجنبي المباشر ولو كانت المردودية المتوقعة لالستثمار األجنبي المباشر كبيرة ال يمكن أن يتم
االستثمار إذا كان االستقرار السياسي غير موجود (صالح ،دالل.)110 :2008 ،
28

وكلما تميز النظام السياسي باالستقرار األمني والسياسي ،وانتشار الديمقراطية مع عدم وجود حروب

كلما زاد تدفق االستثمار األجنبي المباشر ،والعكس صحيح ،أما إذا زاد تدخل الحكومة في النشاط
االقتصادي يؤدي ذلك الي قلة تدفق االستثمار األجنبي ( قبالن.) 20 :2008 ،

وترتبط العوامل السياسية بالمخاطر السياسية التي يوجهها المستثمر األجنبي ومنها :

 تصفية الحكومات المستقبلة للمشاريع األجنبية جزئيا أو كليا.-

تحويل هذه المشاريع إلي ملكية الدولة.

-

عدم االلتزام باالتفاقيات المبرمة بين الطرفين ألسباب سياسية( .غريب) 103 :2012 ،

-

وضع قيود علي عملية تحويل األموال األجنبية إلي الخارج.

ب -العوامل القانونية والتنظيمية:
تؤثر المحددات التشريعية علي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة ،ومن أهمها استقرار التشريعات
الحاكمة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول المستقبلة ،ومدي قدرتها علي القضاء علي

االحتكارات القائمة بملكية الدولة (قبالن ،)21:2008 ،ويمثل اإلطار التشريعي والتنظيمي كيان حاكم
ألوجه النشاط االقتصادي ،وكلما كان منظما ،وغير معقد كلما كان محف از أكثر لزيادة االستثمار

األجنبي ،وتختلف القوانين ،والتشريعات ،واألنظمة من دولة إلي أخري باختالف توجهات المشروع
لعوامل كثيرة منها :

 الظروف االقتصادية السائدة مثل ،مدي رغبة الدول المستقبلة للتكنولوجيا ،و القطاع األجنبي،والموارد الطبيعية.

 توفير العمالة الوطنية وتشغيلها. -استجابة السوق المحلي لمنتجات المشاريع االستثمارية.

 مدي القدرة علي تصدير تلك المنتجات (غريب.) 103 :2012 ،وليكون اإلطار التشريعي والتنظيمي جاذبا ومحف از لالستثمار األجنبي المباشر يجب توافر التالي:

 وجود قانون موحد لالستثمار يتسم باالستقرار ،الوضوح ،والشفافية ،وأن ال يتعارض مع القوانيناألخرى ذات االرتباط ،ويجب أن يتوافق مع التنظيمات الدولية التي تحمي المستثمر.

 حماية المستثمر من المخاطر مثل نزع الملكية ،والتأميم ،والمصادرة ،وحرية دخول وخروج األموال،وحماية حقوق الملكية الفردية.

 وجود نظام قضائي لحل المنازعات التي تنشأ بين الطرفين ،وتنفيذ التعاقدات والقوانين (محمد،.) 37 :2005
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ج -المحددات االقتصادية :
ومن أهم المحددات االقتصادية التي تؤثر علي االستثمار األجنبي المباشر:
 -معدل التضخم :

كلما انخفضت تكاليف اإلنتاج في دولة ما ،كلما زاد تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في هذه
الدولة ،حيث أن معدل التضخم يؤثر سلبا علي تكاليف اإلنتاج ،وأيضا علي حجم األرباح ،وبناءا
علي ذلك فإن معدالت التضخم المنخفضة تزيد من االستثمارات.

 -سعر الصرف :

يعتبر تخفيض قيمة العملة عامل مهم لزيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة (غريب2012 ،

 ) 102 :ويؤدي استقرار سعر الصرف في الدولة المضيفة إلي استقرار حصيلة أرباح المشروعات
عند تحويلها للخارج (قبالن.) 48 : 2008 ،

 -حجم السوق واحتماالت النمو :

يعد من أهم العوامل التي تؤثر علي االستثمار األجنبي المباشر فكلما كان حجم السوق كبير

كلما زاد االستثمار األجنبي المباشر ،ويعتبر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
مؤش ار للطلب الكلي ،وهو يقيس حجم السوق المحلي ،أما عدد السكان فهو مؤشر للحجم المطلق

للسوق واحتماالته المستقبلية وبذلك فهو يقيس أيضا حجم السوق المحلي (أميرة.) 35 :2005 ،

 -توفير الموارد البشرية المؤهلة :

يوجد تقنيات إنتاجية عالية ومتطورة لدي الشركات األجنبية ،وبالتالي يكون عرض العمل
منخفض التكلفة وبتأهيل ضعيف ال يجذب االستثمار (صالح دالل.) 111 :2008،

 -الحوافز المالية والتمويلية :

تؤدي هذه الحوافز إلي زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلي الدول المضيفة ،وتتمثل في

زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلي الدول المضيفة ،وتتمثل الحوافز المالية في الحوافز

الضريبية مثل اإلعفاءات الضريبة المؤقتة ،إعفاء السلع الرأسمالية المستوردة من الجمارك ،أما
بالنسبة للحوافز التمويلية فتتمثل في اإلعانات الحكومية المباشرة التي تغطي جزء من التكاليف

المرتبطة بالمشروع االستثماري (أميرة ،)39 :2005 ،ويوجد الكثير من المحددات االقتصادية

منها درجة االنفتاح علي العالم الخارجي ،قوة الدولة في السوق العالمي ،القدرة علي إدارة االقتصاد

القومي ،ومواجهة أية مصاعب خارجية (قبالن.) 23 :2008 ،

د  -المحددات البيئية والمؤسسية :

تؤثر البيئة التنظيمية والمؤسسية في الدولة المضيفة علي تدفق االستثمار األجنبي المباشر

كلما كان النظام اإلداري يتميز بسالسة ،وسهولة االجراءات ،ووضوحها ،وغياب البيروقراطية يؤدي

ذلك الي زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر (محمد ،)37 :2005 ،وكلما بني النظام البيئي علي
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مجموعة من العادات والقيم والتقاليد اإليجابية كلما زاد تدفق االستثمار األجنبي المباشر ،وكلما

قدمت المعلومات االستثمارية بشكل تفصيلي ،وبدقة تامة ،وفي وقت مناسب ،كلما زاد تدفق
االستثمار األجنبي المباشر (عبد المطلب.)16 -15 :2006 ،

ه -توفير البنية التحتية المالئمة :

إن توفير بنية اساسية من أهم العوامل في زيادة االستثمار األجنبي المباشر في الدول المضيفة،
ألنها تخفض من تكلفة االعمال للمستثمر ،وبالتالي يزداد العائد ،فخطوط النقل الحديثة تسهل من

عملية الدخول للدولة المضيفة (محمد ،) 38 :2005 ،وتتمثل البنية التحتية بشبكات النقل ( البري،

البحري ،الجوي ) ،وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وكذلك إمدادات الطاقة (غريب:2012 ،
.)102
ثامناً  :اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر :

يتجه االستثمار األجنبي المباشر إلي الدول التي تتمتع بالتالي:

 -1دول متقدمة صناعيا أسواقها واسعة.

 -2دول منخفضة الدخل بها موارد طبيعية كالمعادن والبترول والنحاس تتجه اليها االستثمارات
األجنبية الكبرى التي تركز علي استغالل الموارد.

 -3دول تنمو بسرعة وبها قطاعا صناعيا يعتد به مثل كندا ،واستراليا ،وجنوب افريقيا ،ويتجه إليها
االستثمار المباشر ألنشاء فروع له.

 -4دول منخفضة الدخل ال تملك موارد طبيعية ذات أهمية تتجه اليها كمية قليلة من رؤوس األموال
األجنبية مثل الدول المتخلفة في افريقيا واسيا( .عبد.)57 :2005 ،
تاسعاً :األ ثار اإليجابية والسلبية لالستثمارات األجنبية المباشرة :
 -1األ ثار اإليجابية لالستثمارات األجنبية المباشرة:

تسعي الدول النامية والمتقدمة علي استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة لمنافعه الكثيرة
(محمد ،)180 :2011 ،وليس من الحكمة أن ترفض الدول االستثمارات األجنبية المباشرة ،وتصورها
كأنها شر يهدد االستقالل االقتصادي ،وذلك ألن هذه االستثمارات لها مزايا محتملة إذا أحسن
استخدامها وتوجيهها (عطاهللا.)108 :2011 ،
أ -مزايا ومنافع االستثمارات األجنبية المباشرة:
 يؤدي الي زيادة الممتلكات الوطنية ،وخلق طبقات جديدة من المسيرين للمساهمة في مشاريعاالستثمارات القائمة ،وخلق مشاريع جديدة.

30

 مصدر هام لرؤوس األموال والعمالت األجنبية التي تستخدم في البرامج التنموية ( صالح ،دالل.)113 :2088،

 تؤدي االستثمارات األجنبية المباشرة لسد عجز أربع فجوات مهمة في اقتصاد الدول النامية ،تتمثلفي التالي :

 فجوة المدخرات المحلية التي تمول االستثمارات .

 فجوة النقد األجنبي التي تستخدم في استيراد اآلالت والخبرات الفنية الالزمة لعملية التنمية.

 فجوة التكنولوجيا التي تستخدم لسد احتياجات الدولة النامية من المعدات ،واآلالت ،والخبرات،
ومعارف فنية ،وتنظيمية ،وتسويقية ،وكل هذا يؤدي إلي تحويل االقتصاد النامي إلي إنتاج

صناعي .


الفجوة بين كال من النفقات العامة واإليرادات العامة ،وتحدث اإليرادات الجديدة عن طريق

الضرائب الجمركية وضرائب األرباح (عطاهللا.)108 :2011 ،

 تغيير هيكل السوق المحلي ،وبالتالي زيادة المنافسة لخدمة المستهلك الوطني. تخفيض معدل البطالة نتيجة فرص العمل الجديدة لمواطني الدولة المضيفة. -زيادة التوسع في أسواق جديدة لتصدير.

 -زيادة خلق روح االبتكار والتنمية لمواطني الدولة المستقبلة.

 تحسين ميزان المدفوعات بسبب زيادة التصدير ،تقليل الواردات ،وتدفق رؤوس األموال األجنبية (خضير.) 11 :2004 ،
 تستفيد الشركات المحلية من قنوات االتصال والتقنيات الحديثة عن طريق انتقال العاملين منالشركات األجنبية إلي الشركات المحلية ،وبهذا تزيد اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج ،ويزيد النمو
االقتصادي ( نزاري.) 45 :2008 ،

 يؤدي إلي زيادة تنفيد برامج الخصخصة ،وبالتالي المساهمة في تثبيت برامج اإلصالح االقتصاديوالتثبيت الهيكلي .

 يؤثر إيجابيا علي إنتاجية عوامل اإلنتاج ،وأوضح ذلك  hongسنة  1997بدراسة اجراها عليكوريا لتوضيح دور االستثمار األجنبي المباشر والقروض التجارية علي إنتاجية عوامل اإلنتاج

خالل الفترة ( )1990 – 1970واستنتج وجود تأثير إيجابي بينهما (محمد.)181 :2010 ،

 يساعد الدول المضيفة في الحصول علي التكنولوجيا ،حيث أن الدول النامية تعاني من ضعفالتكنولوجيا (صالح  ،دالل ،)114 :2008 ،وتنتقل التكنولوجيا إلي الدول النامية من خالل :

 -إدخال أساليب فنية جديدة إلنتاج السلع.

 الوصول إلي مصدر جديد للمادة األولية التي تستخدم في إنتاج سلعة معينة. ظهور سلعة جديدة في السوق غير موجودة من قبل (محمد.)182 :2010 ،32

 -2اآلثار السلبية لالستثمار األجنبي المباشر :
بالرغم من الكثير من الفوائد واالمتيازات لالستثمار األجنبي المباشر إال أنه يوجد العديد من

االنتقادات منها :

أ -يقوم المستثمرين باستيراد بعض متطلبات االستثمار من خارج البالد المضيفة لعدم تواجدها في
سوق الدول المضيفة أو ألنها ذات جودة أقل وبالتالي زيادة الواردات ،وهذا يضر بالميزان

التجاري.

ب -يؤدي االستثمار األجنبي المباشر في بعض االحيان إلي تناقص االستثمار المحلي ،وقد يحدث

منافسة بين الشركات األجنبية والمحلية ،وبذلك خروج الشركات المحلية لعدم قدرتها علي

المنافسة األجنبية (محمد..)183 :2011 ،

ج -تساهم في تلوث البيئة من خالل ممارستها لبعض األنشطة الملوثة للبيئة مثل صناعة اإلسمنت
 ،والصناعات االستخراجية النفطية ،و الصناعات البتروكيماوية ( عطاهللا.) 112 : 2011،

د -تهدف الدولة المستثمرة إلي تحويل الموارد المتاحة والثروات الطبيعية إلي الدولة األم ،وتستنزف
هذه الموارد والثروات.

ه -قوة القدرات المالية والتنظيمية وربما السياسية تجعل االستثمارات األجنبية المباشرة أن تملك
وتسيطر علي اقتصاديات الدول المضيفة ( صالح ،دالل.) 115 :2008 ،

و -قد ال تؤدي الشركات األجنبية إلي عالج الخلل الهيكلي القتصاديات الدولة المضيفة ،ألنها ال
توجه إلي القطاعات االقتصادية ،وبالتالي ال تحقق النمو االقتصادي (محمد.)184 :2001 ،
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الخالصة
لوحظ أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول المتقدمة والنامية من حيث سعي الدول النامية
والمتقدمة علي استقطاب الكثير من االستثمارات األجنبية المباشرة لمزاياه الكثيرة حيث أن الدول كانت

تعتبر أن االستثمار األجنبي المباشر شر يهدد االستقالل االقتصادي ،أما األن تسعي إلي استقطابه
ألنه يؤدي إلي خلق طبقات جديدة من المستثمرين ويؤدي إلي زيادة رؤوس األموال والعمالت األجنبية

التي تستخدم في البرامج التنموية ويؤدي إلي سد فجوة المدخرات المحلية التي تمول االستثمارات

،وفجوة النقد األجنبي وفجوة التكنولوجيا  ،والفجوة بين كال من النفقات العامة واإليرادات ويزيد فرص
العمل تحسين ميزان المدفوعات بسبب زيادة التصدير تقليل الواردات ويؤثر إيجابيا علي إنتاجية عوامل
اإلنتاج.

ويوجد العديد من النظريات التي تفسر االستثمار األجنبي المباشر حيث يتفق الباحث مع النظرية

الحديثة ألنها تسعي إلي استقطاب االستثمار األجنبي المباشر وأيضا يوجد العديد من النظريات
المفسرة ألسباب دوافع االستثمار األجنبي المباشر منها نظرية عدم كمال السوق ونظرية الحماية
ونظرية دورة حياة المنتج ونظرية الموقع ونظرية الموقع المعدلة ونظرية الحركات الدولية لرأس المال

ونظرية الميزة النسية للمدرسة اليابانية.

ونالحظ وجود شكلين لالستثمار األجنبي المباشر وهما االستثمار األجنبي المباشر المشترك
واالستثمار األجنبي المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي ويتفق الباحث مع االستثمار األجنبي المشترك
ألنه يقوم علي دمج رأس المال الوطني واألجنبي في نفس المشروع وال تزيد نسبة المستثمر األجنبي

عن  %49من رأس مال المشروع حتي ال تسيطر الشركات األجنبية علي المشروع.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة في مجال أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي.
أوالً :الدراسات التي تناولت أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في
فلسطين.

ثانياً :الدراسات التي تناولت أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في
المنطقة العربية.

ثالثاً :الدراسات التي تناولت أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في
الدول األخرى األجنبية.

رابعاً :االستفادة من الدراسات السابقة.
خامساً :تعقيب علي الدراسات السابقة.

35

مقدمة:
يتناول هذا الفصل بعض الدراسات التي قامت بتقدير وتحليل أثر االستثمار األجنبي المباشر

على النمو االقتصادي ،حيث ركزت النظريات االقتصادية على دور االستثمار األجنبي المباشر في

عملية النمو االقتصادي ،في حين تناول عدد من الدراسات التطبيقية العديد من النماذج القياسية من

اجل تقدير هذه العالقة ،واختلفت الدراسات السابقة من حيث النموذج المستخدم لتوصيف هذه العملية
وتعددت الطرق والمناهج المستخدمة في هذا المجال كما سيتضح في هذا الفصل.

إن الدراسات السابقة التي تناولت دراسة أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي متعددة

ومتنوعة في الدول المتقدمة وتطورت فيما بعد مع تطور األساليب والنماذج القياسية في هذا المجال،

وعلى الرغم من كثرة األبحاث والدراسات في الدول المتقدمة ،فإنها معدومة في فلسطين على حد علم

الباحث.

أوالً :الدراسات التي تناولت قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي محلياً:

 -1دراسة (حمدان ،)2012،بعنوان" :تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني خالل
الفترة(.")2010 -1995

هدفت الدراسة إلي تحليل مصادر النمو االقتصادي في فلسطين خالل الفترة ()2010-1995

واستعراض مفاهيم ونظريات ومحددات ومعوقات النمو االقتصادي وعرض مؤشرات االقتصاد الكلي
خالل الدراسة ،باإلضافة إلى معرفة العوامل المؤثرة على االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج.

واستخدمت الدراسة االسلوب(القياسي) لتقدير العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع،

واعتمدت الدراسة على نموذجين لتحليل مصادر النمو ومعرفة المحددات التي تؤثر على نمو االنتاجية

الكلية لعوامل االنتاج ،وذلك من خالل نموذج سولو المعتمد علي تقدير دالة االنتاج لكوب دوغالس،

معتمدا على اسلوب السالسل الزمنية ،وطريقة المربعات الصغرى ( ،)OLSأما النموذج الثاني فكان
على الشكل التالي:

حيث أن:

 :قيمة انتاجية العوامل الكلية (الكفاءة)( متغير تابع).

 :نسبة الصادرات للناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة).

 :نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للناتج المحلي اإلجمالي(باألسعار الثابتة).
 :سعر الصرف الحقيقي الفعال.
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 :التضخم (سنة االساس .)2004

 :نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة للناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة).

 :الحد الثابت.

 :حد الخطأ.

وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

بلغت قيمية معامل التحديد) (0.788وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة(نسبة الصادرات للناتج المحلي
اإلجمالي ،نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للناتج المحلي اإلجمالي ،سعر الصرف الحقيقي

الفعال ،التضخم ،نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة للناتج المحلي اإلجمالي) أثرت بنسبة ()%78

في المتغير التابع(انتاجية العوامل الكلية) ،وبنسبة ( )%22تعود لمتغيرات آخرى لم تدرج في النموذج.
 يوجد عالقة طردية بين تدفق االستثمار األجنبي المباشر وانتاجية العوامل الكلية وبالتالي مع النمو
االقتصادي ،حيث بلغت مرونة االستثمار األجنبي المباشر ) )5.40وهذا يعني أنه عند زيادة
االستثمار األجنبي المباشر بنقطة واحدة فإن ذلك يؤدي إلي زيادة انتاجية العوامل الكلية بمقدار

) )5.40نقطة.

 بلغت مرونة االنتاج بالنسبة لرأس المال( ،)0.63وهذا يعني أن زيادة رأس المال بنسبة ()%100
يؤدي إلي زيادة الناتج المحلي االجمالي بمقدار( ،)%63وبلغت مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر

العمل( ،)0.53وهذا يعني أن زيادة العمل بنسبة( )%100يؤدي إلي زيادة الناتج المحلي
اإلجمالي بمقدار(.)%53

 -2دراسة (الدودة ،)2010 ،بعنوان" :االستثمار األجنبي في الضفة الغربية وقطاع غزة :مجاله
ومحدداته خالل الفترة(.")2007-1995

هدفت الدراسة إلي قياس أثر كال من( :العوامل االقتصادية ،حجم السوق ،درجة االستقرار
السياسي) علي كل من االستثمار األجنبي المباشر والغير المباشر ،واستعراض مفهوم وأشكال
االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر ،والتعرف علي طبيعة العالقة بين المتغيرات السياسية

واالقتصادية واالستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر ،واستخدمت الدراسة األسلوب القياسي ،من
خالل استخدام معادالت االنحدار البسيط والمتعدد  ،مستخدما طريقة المربعات الصغرى لتقدير

العالقة االنحدارية بين المتغيرات بناءا على سلسلة زمنية من ( )2007-1995لالستثمار األجنبي
غير المباشر ،وذلك من خالل النموذج القياسي التالي:
حيث أن:
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 : Fiهي االستثمار األجنبي(متغير تابع).

 :متغير وهمي يقيس أثر المخاطر السياسية على تدفق االستثمارات األجنبية للضفة الغربية

و قطاع غزة.

 :حجم الناتج المحلي.

 :معدل التضخم.

 :عجز الموازنة دون المساعدات الخارجية.
 :حجم السكان.

 :الخطأ العشوائي.

ولقد استخدمت الدراسة نموذج االنحدار البسيط من أجل تقدير كل متغير مستقل على حدة من
المتغيرات المستقلة الواردة في النموذج المتعدد السابق مع المتغير التابع(االستثمار األجنبي)
وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

 وجود عالقة طردية قوية بين المتغيرات المستقلة مجتمعة(الناتج المحلي ،معدل التضخم ،عجز
الموازنة دون المساعدات الخارجية ،حجم السكان ،المخاطر السياسية) والمتغير التابع(تدفق

االستثمار األجنبي المباشر) وبلغ قيمة معامل التحديد(

) ) ،)0.959وهذا يعني أن المتغيرات

المستقلة أثرت بنسبة ( )%69علي تدفق االستثمار األجنبي المباشر ،أما النسبة المتبقية

وهي( )%4تعود لمتغيرات أخري لم تدرج في النموذج.

 أما على مستوى نموذج االنحدار البسيط كانت النتائج كالتالي:

 وجود عالقة طردية بين االستثمار األجنبي المباشر واالستقرار السياسي حيث بلغ قيمة )(0.895
 ،=Rوهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية جدا بينهما.

 وجود عالقة ضعيفة بين االستثمار األجنبي المباشر وحجم الناتج القومي " النمو االقتصادي "
حيث بلغت قيمة ) ،R= (0.252كما بلغ معامل التحديد (

) ) (0.063وهذا يعني أن حجم

الناتج القومي يؤثر بنسبة ) )%6على االستثمار األجنبي ،و ) )%94تعود إلي عوامل أخري.

 وجود عالقة ضعيفة بين االستثمار األجنبي المباشر ومعدالت التضخم ،حيث بلغت قيمة
=) ،)0.0255وهذا يعني أن مستوي التضخم

) ،R= )0.0125وبلغ قيمة معامل التحديد (

يؤثر بنسبة ) )%25علي االستثمار األجنبي المباشر وبنسبة ) )%75تعود لعوامل أخرى.

 وجود عالقة ارتباط خطي سلبية قوية بين مستويات عجز الموازنة واالستثمار األجنبي المباشر،
حيث بلغت قيمة ) ، (R= 0.767وبلغ قيمة معامل التحديد ) (0.588وهذا يعني أن عجز الموازنة
يؤثر بنسبة ) )%58علي االستثمار األجنبي المباشر وبنسبة ) )%42تعود لمتغيرات أخرى.
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 هناك عالقة ارتباط موجبة قوية بين حجم السكان واالستثمار األجنبي المباشر ،وبلغت قيمة =R
) ، (0.661وبلغ معامل التحديد ( )0.437وهذا يعني أن حجم السكان يؤثر بنسبة ) )%43علي
االستثمار األجنبي المباشر وبنسبة ) )%57تعود لمتغيرات أخري.

 -3دراسة ( نصر ،)2008 ،بعنوان" :دور هيئة تشجيع االستثمار في تشجيع االستثمار المحلي

واألجنبي في فلسطين( دراسة حالة قطاع غزة").

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي دور الهيئة العامة لتشجيع االستثمار في تشجيع

االستثمار المحلي واألجنبي في فلسطين (دراسة حالة قطاع غزة) ،واستعراض المناخ االستثماري
الفلسطيني ومكوناته ومميزاته وتطور البيئة االستثمارية في فلسطين ،وعرض معوقات االستثمار

الخاص في فلسطين ،وقانون تشجيع االستثمار الفلسطيني عام ) (1998وسياسة تشجيع االستثمار
المحلي واألجنبي.

واستخدمت الدراسة االستبانة واعتبر ان مجتمع الدراسة يتكون من جميع المستثمرين المسجلين
لدي هيئة تشجيع االستثمار في قطاع غزة الحاصلين علي شهادة تأكيد االستثمار التي تعفي المشروع

االستثماري من الضرائب والجمارك خالل الفترة ( )2006 -1998ويبلغ عددهم ) )68مشروعا وقد تم

استالم عدد ) (60استبانة و ) (8مشاريع لم يتسن الوصول لها بسبب إغالقهم ،وتوصلت الدراسة إلي

النتائج التالية:

 ضعف الخدمات المقدمة من قبل الهيئة العامة لتشجيع االستثمار.
 غياب االستقرار األمني في المناطق الفلسطينية أدى إلي هجرة كبيرة لرؤوس االموال للخارج.

 بلغت نسبة االستثمارات في مدينة غزة ) ،)%53.33وبلغت نسبتها في وسط وشمال وجنوب
القطاع ).)%46.77

 بلغت نسبة االستثمار في المشاريع الصناعية )، )%63بينما بلغت في المشاريع السياحية
) ،)%15وفي المشاريع الزراعية ) ، )%11.67ومشاريع الخدمات ) ،)%6.67أما المشاريع
الطبية ).)%3.33

 يؤكد معظم المستثمرين أن قانون تشجيع االستثمار للمستثمرين ال يقدم ضمانات كافية للمستثمر

األجنبي للعمل في فلسطين وأن القانون ال يضمن حق تملك واقامة المستثمر األجنبي في

فلسطين.
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 -4دراسة (النمروطي ،والفرا ، )2005 ،بعنوان" :معوقات االستثمار األجنبي في قطاع غزة دراسة
ميدانية".

هدفت الدراسة إلي التعرف علي معيقات االستثمار الخارجي في قطاع غزة واستعراض المناخ

االستثماري في قطاع غزة وأداء االقتصاد الفلسطيني ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في
عرض المعلومات وتحليلها ،ولقد استعانت الدراسة باالستبانة وذلك من خالل عينة من عدد من

الشركات المصنفة استثمار خارجي واستثمار محلي ومستثمرين محتملين وعدد من خبراء االستثمار

حيث بلغ حجم العينة ) (141مفردة وزعت كالتالي ) )9مفردة علي المستثمر الخارجي و) )64مفردة
علي المستثمر المحلي و( )10مفردة علي المستثمر المحتمل و  58مفردة علي خبراء أكاديميين،

وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:

 معوقات استثمارية تتعلق بالبيئة السياسية لالقتصاد الفلسطيني تمثلت في انعدام االستقرارالسياسي والقيود االسرائيلية علي حركة المواطنين والبضائع وضعف الخبرات الفنية المحلية

والخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية وانخفاض كفاءة الترويج لالستثمار في فلسطين.

 -معيقات استثمارية سببها ندرة التمويل أو التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمستثمرين في قطاع غزة

تمثلت في ارتفاع أسعار الفائدة عند منح االئتمان المصرفي  ،صعوبة الحصول علي قروض

طويلة األجل.

 معوقات قانونية لالستثمار الخارجي في قطاع غزة تعود إلي عدم مواكبة التشريعات الفلسطينية
لمتطلبات االستثمار الخارجي  ،انعدام كفاءة قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني للمستثمر

الخارجي.

 ارتفاع تكاليف التشغيل واالستثمار في قطاع غزة وذلك بسبب ارتفاع األجور ،والتكاليف الثابتة
والتشغيلية وتكاليف النقل.

 وجود فروق معنوية بين الباحثين حول معوقات االستثمار سواء كان المستثمر محلي أو خارجي
أو خبير استثماري أو مستثمر محتمل وكان المستثمر المحتمل أكثرهم استياء من المتغيرات

القانونية أما المستثمر الخارجي فكان أكثر استياء من معوقات التمويل وكان المستثمر الخارجي
أكثر استياء من ناحية عدم االستقرار السياسي ،والفساد ،وعدم توفير شبكات الصرف الصحي

وانخفاض إمدادات الكهرباء ثم بعده المستثمر المحتمل.
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ثانياً :الدراسات العربية التي تناولت اثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي:
 -1دراسة ( البسام ،)2011 ،بعنوان" :تحديد العوامل المؤثرة في تدفق االستثمار األجنبي المباشر
للمملكة العربية السعودية  :دراسة قياسية للفترة (." ) 2007-1980
هدفت الدراسة الي تحديد المتغيرات المؤثرة في تدفق االستثمار األجنبي المباشر للمملكة

العربية السعودية والتركيز علي مفهوم وأهمية االستثمار األجنبي المباشر ،واستخدمت الدراسة األسلوب

القياسي  ،من خالل استخدام معادالت االنحدار المتعدد خالل الفترة ( ،)2007 -1980مستخدما

النموذج التالي:

حيث أن:
 :تدفق االستثمار األجنبي المباشر الحقيقي في المملكة(متغير تابع).
 :حجم السوق ،وسيتم استخدام مقياسين لقياس تأثير حجم السوق كالتالي:
 :إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
 :إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
 :مدي وفرة الموارد الطبيعية في المملكة ،واستخدام الباحث مقياسين تأثير الموارد الطبيعية:
 :مساهمة قطاع التعدين والتحجير في إجمالي الناتج المحلي والحقيقي.
 :االنفاق الحكومي الحقيقي علي الموارد االقتصادية في الميزانية السنوية للدولة.
 :البنية االساسية لالقتصاد السعودي ،حيث يستخدم مقياسين لقياس تأثير البنية االساسية:
 :مساهمة قطاعي ( الكهرباء ،الغاز ،المياه) و (النقل والتخزين واالتصاالت) في اجمالي الناتج

المحلي الحقيقي.

 :االنفاق الحكومي الحقيقي علي البنية االساسية في الميزانية السنوية للدولة.
 :درجة انفتاح االقتصاد السعودي ،استخدم الباحث لقياس درجة االنفتاح االقتصادي نسبة مجموع

إجمالي الصادرات غير النفطية والواردات إلي إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في السعودية.
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 :مدي االستقرار االقتصادي في السعودية ،واستخدم الباحث لقياس تأثير االستقرار االقتصادي

عدة مقاييس كالتالي:
 :التضخم.

 :عرض النقود.
 :الفجوة بين العرض الكلي والطلب الكلي.
 :مناخ االستثمار المحلي ،واستخدم الباحث لقياس ذلك إجمالي التكوين الرأسمالي الحقيقي الثابت
الخاص.
 :االئتمان المصرفي المحلي للقطاع الخاص ،استخدم الباحث لقياس االئتمان المصرفي المحلي
للقطاع الخاص مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص.
 :سعر صرف اللاير االسمي الفعلي.
توصلت الدراسة الي النتائج التالية:
تم تقدير نموذجين حيث توصل النموذج األول للنتائج التالية:
 بلغ قيمة معامل التحديد ) (0.740وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة(حجم السوق ،مدي وفرةالموارد الطبيعية ،البنية االساسية لالقتصاد السعودي ،االنفتاح االقتصادي ،االستقرار االقتصادي،

االئتمان المحلي للقطاع الخاص ،سعر صرف اللاير االسمي الفعلي) أثرت بنسبة ) )%74في

المتغير التابع(االستثمار األجنبي المباشر) وبنسبة ) )%26تعود إلي متغيرات أخري لم تدرج في
النموذج ،وبلغت قيمة اختبار ) ،(F= 21.011وهذا يعني أن النموذج ككل ذو معنوية إحصائية

عالية  ،أما معامل االرتباط الذاتي ) ،)DH= 0.91وهذا يعني عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي.

 يوجد عالقة إيجابية قوية بين حجم السوق وتدفق االستثمار األجنبي المباشر في السعودية حيثبلغت نسبة مرونة حجم السوق ) ،(4.416في األجل القصير وهذا يعني أن زيادة حجم السوق

بمقدار ) ،)%100يؤدي إلي زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر بمقدار ( ،)%4.416في
اآلجل القصير ،أما قيمته في اآلجل الطويل فقط بلغت ) ،)0.906وهذا يعني أن زيادة حجم السوق
بمقدار ) ،)%100يؤدي إلي زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر بمقدار ) ،)%0.906في

اآلجل الطويل.
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أما نتائج النموذج الثاني فهي كالتالي:
-

بلغ قيمة معامل التحديد ( ،(0.737وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة أثرت بنسبة ) ،)%73وبنسبة

) )%27تعود للبواقي ( متغيرات لم تدرج في النموذج).

 بلغت قيمة ) ،(F= 20.902وهذا يعني أن النموذج ذو معنوية إحصائية مرتفعة ،وبلغ معامل-

االرتباط الذاتي ) ،(D.H = 0.89وهذا يدل علي عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي.

بلغت مرونة االئتمان المصرفي المحلي للقطاع الخاص ) ،)%1.16وهذا يعني أن زيادة االئتمان

المصرفي المحلي للقطاع الخاص بنسبة ) )%100يؤدي إلي زيادة تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر في المدي القصير بنسبة ) ،)%1.16وبلغت مرونته في األمد الطويل ) ،(1.605وهذا

يعني أن زيادة االئتمان المصرفي المحلي للقطاع الخاص بنسبة ( )%100يؤدي إلي زيادة تدفقات

االستثمار األجنبي المباشر في األمد الطويل بنسبة ) ،)%1.605بلغت نسبة ( )t = 3.591لهذا

المتغير عند مستوي معنوية .%5
-

وجود تأثير إيجابي وقوي بين االنفتاح االقتصادي السعودي وتدفق االستثمار األجنبي المباشر في

السعودية حيث بلغت قيمة ) )t= 4.101عند مستوي معنوية ) )%5وبلغت مرونة االنفتاح

االقتصادي قصير االمد ( ،)4.921وهذا يعني أن زيادة االنفتاح االقتصادي بمقدار ))%100
يؤدي إلي زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بقيمة ) )%4.921في األجل الطويل.
 -2دراسة (دوادي ،)2011 ،بعنوان" :محددات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر دراسة

قياسية"

هدفت الدراسة الى قياس أهمية محددات االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد الجزائري

واستعراض المناخ االستثماري السائد وأهميته ومفهومه ومعوقاته في الجزائر واستخدمت الدراسة
التحليل الوصفي واألسلوب القياسي لعرض المعلومات ،من خالل السالسل الزمنية ومعادالت االنحدار
البسيط والمتعدد خالل الفترة ) ، (2009-1970ولقد استخدمت الدراسة النموذج التالي:

حيث أن:

 :االستثمار األجنبي المباشر نسبة من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي(متغير تابع).
 :نسبة نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي.

 :الجباية العادية نسبة من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي.

 :المديونية الخارجية نسبة من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي.
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 :معدل الفائدة.

 :سعر الصرف الحقيقي مع الدوالر األمريكي.

:معدل التضخم السنوي.

 :نسبة االستثمار العمومي من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي.
 :نسبة إجمالي الصادرات والواردات من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي.

 :اإلنفاق الحكومي نسبة من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي.

وتوصلت الدراسة للنتائج التالية :

 بلغ قيمة معامل التحديد ) ،(0.71وهذا يعنى أن المتغيرات المستقلة(نمو الناتج المحلى اإلجمالي
الحقيقي ،الجباية العادية نسبة من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي ،المديونية الخارجية نسبة من
الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي ،معدل الفائدة ،سعر الصرف الحقيقي مع الدوالر األمريكي،

معدل التضخم السنوي ،نسبة االستثمار العمومي من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي ،نسبة
إجمالي الصادرات والواردات من الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي ،اإلنفاق الحكومي نسبة من
الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي) أثرت بنسبة ) )%71في المتغير التابع(االستثمار األجنبي

المباشر) وبنسبة ) )%29تعود للبواقي.

 معلمة حد تصحيح الخطأ ذات إشارة سالبة ) ،(-0.76وهذا يعنى أن سلوك االستثمار األجنبي
المباشر قد يستغرق عند حدوث أي صدمة أكثر من سبع سنوات ونصف حتى يصل إلى التوازن

في األجل الطويل عند مستوى معنوية .%5

 يوجد عالقة سلبية بين الجباية العادية واالستثمار األجنبي المباشر في المدي القصير والطويل،
حيث بلغت قيمة معامل الجباية العادية( )-0.61ومعني ذلك أن زيادة االستثمار األجنبي المباشر
بمقدار( )%1يؤدي إلي انخفاض الجباية العادية بمقدار(.)-0.61

 يوجد عالقة ايجابية بين االستثمار العمومي واالستثمار األجنبي المباشر علي المدي القصير
والمتوسط عند مستوى معنوية  ، %10حيث بلغت قيمة معامل االستثمار العمومي( )0.40ومعني

ذلك أن زيادة االستثمار األجنبي المباشر بمقدار( )%1يؤدي إلي زيادة االستثمار العمومي

بمقدار(.)0.40

 العالقة بين نسبة نمو الناتج المحلي االجمالي واالستثمار األجنبي المباشر عالقة إيجابية ولكنها
غير معنوية ،وهذا يعني أن النمو االقتصادي في الجزائر تأثيره محدود علي استقطاب االستثمارات

األجنبية المباشرة ،حيث بلغت قيمة معامل الناتج المحلي اإلجمالي( )0.057ومعني ذلك أن زيادة
االستثمار األجنبي المباشر بمقدار( )%1يؤدي إلي زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار(.)0.057
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 ال يوجد عالقة معنوية بين معدالت التضخم وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر رغم وجود عالقة
إيجابية بينهما ،حيث بلغت قيمة معدالت التضخم( )0.13ومعني ذلك أن زيادة االستثمار األجنبي

المباشر بمقدار( )%1يؤدي إلي زيادة معدالت التضخم بمقدار(.)0.13

 العالقة بين متغيري المديونية العمومية واالنفاق العمومي وما بين االستثمار األجنبي المباشر غيرمعنوية رغم العالقة اإليجابية وهذا يعني عدم فاعلية السياسة المالية في استقطاب االستثمار

األجنبي المباشر من حيث االنفاق العمومي ،حيث بلغ قيمة االنفاق العمومي( )0.05ومعني ذلك
أن زيادة االستثمار األجنبي المباشر بمقدار( )%1يؤدي إلي زيادة االنفاق العمومي بمقدار(.)0.05

 -العالقة بين معدل الفائدة واالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر سلبية وغير معنوية وهذا يعني

عدم ارتباط الشركات األجنبية في الجزائر بالتمويل من بنوك محلية ،حيث بلغ قيمة معدل الفائدة(-

 )0.17ومعني ذلك أن زيادة االستثمار األجنبي المباشر بمقدار( )%1يؤدي إلي انخفاض معدل
الفائدة بمقدار(.)0.17

 -3دراسة ( الفواز ،وآخرون ، )2008 ،بعنوان" :االستثمار األجنبي المباشر في األردن".
هدفت الدراسة إلي التعرف عمليا علي تأثير كل من ( عجز الموازنة ،درجة االنفتاح التجاري،
ومعدل التضخم) علي تدفق االستثمار األجنبي المباشر في األردن خالل الفترة()2006 -1976
والتركيز علي بيانات حجم رؤوس األموال العربية واألجنبية المستثمرة في المؤسسات الفردية.

واستخدمت الدراسة طريقة المربعات الصغرى العادية لتحليل وقياس المتغيرات خالل الفترة (-1976

 ،)2006ولقد استعانت الدراسة بالنموذج التالي من أجل تحقيق هدفها:

 :حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في المؤسسات الفردية االردنية(متغير تابع).
 :عجز الموازنة العامة بدون مساعدات خارجية.

 :درجة االنفتاح التجاري.
 :معدل التضخم.

 :متغير الخطأ العشوائي.

وتوصلت الدراسة لنتائج التالية:
 بلغ معامل التحديد ( ،)%80وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة(عجز الموازنة العامة بدون
مساعدات

خارجية ،درجة االنفتاح التجاري ،معدل التضخم) أثرت بنسبة ( )%80علي المتغير

التابع(االستثمار األجنبي المباشر) ونسبة ) )%20تعود للبواقي ( متغيرات لم تدرج في النموذج).
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 قيمة معامل عجز الموازنة ( ،)-8161وهذا يعني أنه كلما زادت قيمة عجز الموازنة بمقدار
) )%1فإن تدفق االستثمار األجنبي للمؤسسات الفردية ينخفض بقيمة (.)%8161

 بلغت قيمة معامل متغير درجة االنفتاح التجاري ) ،(8690.8وهذا يعني أنه كلما كانت قيمة
درجة االنفتاح التجاري ) )%1فإن تدفق االستثمار األجنبي للمشاريع الفردية في األردن يزيد
بنسبة ).)%8690.8

 قيمة معامل معدل التضخم ) ،)193800.7وهذا يعني أنه كلما كانت قيمة معدل التضخم ))%1
فان قيمة تدفق االستثمار األجنبي للمشاريع الفردية في األردن يزيد بمقدار(.)% 193800.7

 -4دراسة( نزاري ، )2007 ،بعنوان " :االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي دراسة حالة
تونس ،الجزائر ،المغرب".
هدفت الدراسة إلي قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي في تونس

الجزائر والمغرب ،واستعراض أهم النظريات المفسرة لظاهرة االستثمار األجنبي المباشر ومفهوم وأهمية
وأنواع االستثمار األجنبي المباشر والتركيز علي دراسة عالقة االستثمارات األجنبية المباشرة بالنمو
االقتصادي من الناحيتين النظرية والتطبيقية .

واستخدمت الدراسة األسلوب القياسي لتحليل وقياس المتغيرات ،من خالل استخدام طريقة المربعات

الصغري المزدوجة ومعادالت االنحدار البسيط والمتعدد واستخدام طريقة المربعات الصغرى المزدوجة
خالل فترة (.)2005 -1991
ولقد استخدمت الدراسة النموذج التالي من أجل تحقيق هدفها:
}_______________ {1
}________________ {2
}________{3
}________ {4
}___________ {5
حيث أن :
 النمو االقتصادي ( ) :هو معدل النمو السنوي في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي
االجمالي الحقيقي بأسعار عام ) (1990مقاسا بالدوالر األمريكي.

46

 تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة (

الداخل كنسبة من الناتج المحلي الخام .

 رأس المال البشري (

) :هي عبارة عن إجمالي الملتحقين بالتعليم الثانوي كنسبة من اإلجمالي

الخام الخاص بالتعليم.

 االستثمار المحلي االجمالي (
المحلي االجمالي.

 الصادرات (

) :صافي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلي

) :ويعبر عنه بإجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج

) :مجموع الصادرات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي وهي تعبر عن

التجارة الخارجية.

) :تتمثل في العوائد الخاصة بالتجارة الخارجية

 الضريبة علي التجارة الخارجية (

كالحقوق الجمركية  -----إلخ  ،وتقاس كنسبة من اإليرادات الجارية ويرمز لها بالرمز
).
(
) :تعبر عن حجم الوساطة المالية وتقاس
 االعتمادات أو القروض إلي القطاع الخاص (
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

 نفقات التعليم (
 الطاقة (

) :تقاس كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

) :هي إنتاج الطاقة معبر عنها 1000
).

(

) :االدخار المحلي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

 االدخار(

 معدل الفائدة الحقيقي (
المال).

 االكمية النقدية (

)  :معدالت سعر الفائدة الحقيقي (تكلفة رأس

) هي الكتلة النقدية المستخدمة في االقتصاد القومي.

= النقود  +اشباه النقود.
 درجة االنفتاح (

) :يمثل مجموع الصادرات زائد الواردات كنسبة من الناتج المحلي

اإلجمالي.

 معدل صرف الدوالر بالعملة المحلية (


).

):عدد المشتركين في الخطوط الهاتفية بالنسبة أللف مشترك ويعبر عن وسائل االتصال .

 :درجة التحضر أو عدد السكان الذين يسكنون المناطق الحضرية وتعبر عن درجة


تطور الفرد .

47

توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 وجود تأثير إيجابي لالستثمار األجنبي المباشر على الصادرات ،حيث بلغ معامل التحديد لتونس
والجزائر والمغرب بنسبة ) )%83) , )%63) , )%55على التوالي ،وهذا يعني أن المتغيرات

المستقلة أثرت بنسبة ) )%83) , )%63) , )%55وبنسبة ) )%27) , )%37) , )%45تعود
للبواقي (متغيرات أخرى لم تدرج في النموذج ).

 وجود تأثير إيجابي لالستثمار األجنبي المباشر على االستثمار المحلي حيث بلغت قيمة معامل
التحديد للجزائر والمغرب وتونس ) ،)%43) , )%82) , )%73وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة
أثرت بهذه النسب وبنسبة ) )%57) , )%18) , )%27تعود للبواقي (متغيرات أخرى لم تدرج في

النموذج ).

 يوجد تأثير إيجابي لالستثمار األجنبي المباشر على أرس المال البشري حيث بلغت قيمة معامل
التحديد لكل من تونس والجزائر والمغرب كالتالي ) )%86) , )%97) , )%96على التوالي وهذا

يعني ان المتغيرات المستقلة أثرت بنسبة ) )%86) , )%97( , )%96وبنسبة ), )%3) , )%4

) )%14تعود للبواقي (متغيرات أخرى لم تدرج في النموذج )

 توجد عالقة عكسية وسلبية بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في تونس حيث بلغت

قيمة معلمة االستثمار األجنبي المباشر (–  ،)1.345ومعنى هذا أنه كلما زادت قيمة االستثمار

األجنبي المباشر بمقدار( )%1فإن قيمة النمو االقتصادي تنخفض بنسبة ) ،)%1.345أما في
الجزائر فتوجد عالقة إيجابية بين النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشر حيث بلغ قيمة
االستثمار األجنبي المباشر ) ،(3.377وهذا يعني أنه كلما زاد االستثمار األجنبي المباشر

بنسبة( )%1فإن النمو االقتصادي يزيد بنسبة ) )%3.377أما في المغرب فتوجد عالقة إيجابية بين
النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشر حيث بلغت قيمة االستثمار األجنبي المباشر (،(1.44

وهذا يعني أنه كلما زاد االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ) )%1فإن النمو االقتصادي يزيد بنسبة

).)%1.44

 -5دراسة(عبد الكريم ،)2007 ،بعنوان" :تقدير دالة االستثمار الكلية – حالة االقتصاد الجزائري".
هدفت الدراسة إلي تقدير دالة االستثمار الكلية في الجزائر ،واستعراض مفهوم االستثمار
وواقعه وتطوره الميداني ومحدداته ،واستخدمت الدراسة األسلوب القياسي لتحليل وقياس المتغيرات ،من

خالل استخدام معادالت االنحدار البسيط والمتعدد.

ولقد استعانت الدراسة بالنموذج التالي من أجل تحقيق هدفها:
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)

(

لرس المال الثابت في الزمن (tمتغير تابع).
 :التراكم اإلجمالي أ
 :سعر الفائدة الحقيقي ويساوي سعر الفائدة اإلسمي ناقص التضخم في الزمن .t
 :الفائض اإلجمالي لالستغالل.
 :الناتج المحلي اإلجمالي في الزمن(.)t-1
 :الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج في الزمن .t
 :الرقم القياسي ألسعار االستهالك في الزمن .t
وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
 بلغ معامل التحديد) )%81وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة(سعر الفائدة الحقيقي ،الفائض
اإلجمالي لالستغالل ،الناتج المحلي اإلجمالي ،الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج ،الرقم القياسي
ألسعار االستهالك) أثرت بنسبة ) )%81في المتغير التابع (التراكم اإلجمالي لرأس المال الثابت)
ونسبة ) )%19تعود للبواقي (متغيرات أخري لم تدرج في النموذج).
 االستثمار دالة متناقصة بالنسبة لسعر الفائدة والسعر النسبي للتجهيزات الرأسمالية ومتزايدة بالنسبة
للمردودية والدخل.
 الميل الحدي لالستثمار يساوي ) (0.12وهذا يعني أن زيادة الدخل بدينار واحد سيزيد االستثمار
بمقدار(.)0.12
 انخفاض سعر الفائدة بمقدار( )%1يؤدي إلي زيادة االستثمار بمقدار) (%324مليون دينار.
انخفاض السعر النسبي للتجهيزات الرأسمالية بمقدار ) (0.01يؤدي إلي ارتفاع االستثمار بمقدار

) ( 974مليون دوالر.
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 -6دراسة (أبو ليلي ،)2004 ،بعنوان" :أثر االستثمار األجنبي المباشر والمستوردات علي النمو
االقتصادي دراسة تطبيقية علي األ ردن للفترة (")2003 -1976
هدفت الدراسة لقياس أثر االستثمار األجنبي المباشر والمستوردات علي النمو االقتصادي
األردني ،واستعراض مفهوم وأهمية االستثمار األجنبي المباشر ومحدداته وأهم النظريات المفسرة لحركة
االستثمار األجنبي المباشر ،وركزت الدراسة علي االستثمار األجنبي المباشر لتحقيق النمو االقتصادي

في األردن.

واستخدمت الدراسة طريقة المربعات الصغرى االعتيادية لتحليل المتغيرات ،من خالل استخدام دالة

اإلنتاج  COBB-DOUGLSخالل الفترة ( ،)2000-1976وتم استخدام النموذج القياسي التالي:

حيث أن:
 : GPالناتج االجمالي  ،ويساوي الناتج المحلي االجمالي مضافا اليه المستوردات(متغير تابع) .

 : Kراس المال المحلي.

 :FDIرأس المال االجنبي مقاسا بتراكم االستثمار االجنبي المباشر.

:Lعنصر العمل ،ويقاس بعدد العمال( العمالة الكلية).

: IMPالمستوردات من السلع والخدمات.
 : £حد الخطأ.
وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

(رس المال المحلي ،االستثمار األجنبي
 بلغ معامل التحديد  %98وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة أ
المباشر ،عنصر العمل ،المستوردات من السلع والخدمات) أثرت بنسبة  %98في المتغير

التابع(الناتج االجمالي) ،أما النسبة المتبقية  %2تعود لمتغيرات اخرى.

 بلغت مرونة اإلنتاج لالستثمار األجنبي المباشر ) ،)0.036وهذا يعني أن زيادة االستثمار األجنبي
المباشر بمقدار ) )%100يؤدي إلي زيادة الناتج المحلي بقيمة ).)%3

 بلغت مرونة المستوردات ( ،)0.684وهذا يعني أن زيادة المستوردات بمقدار ( )%100يؤدي إلي
زيادة الناتج المحلي بقيمة ).)%68

 رأس المال المحلي يساوي ) )0.349وهذا يعني أن زيادة أري المال المحلي بمقدار ) )%100يؤدي
إلي زيادة الناتج المحلي بمقدار ). )%0.349
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 -7دراسة(الزهراني ،)2004 ،بعنوان " :االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في النمو االقتصادي

في المملكة العربية السعودية( دراسة قياسية للفترة .)2000 -1970

هدفت الدراسة الي قياس دور االستثمار األجنبي المباشر في السعودية ،واستعراض أنواع

وأهداف وأهمية ودوافع ومقومات االستثمار األجنبي المباشر في السعودية ،واستخدمت الدراسة التحليل
الوصفي والكمي لالستثمار األجنبي المباشر ،وتم استخدام نموذج النمو النيوكالسيكي لمعرفة أهمية
االستثمارات األجنبية المباشرة في النمو االقتصادي خالل الفترة( ،)2000-1970باستخدام السالسل

الزمنية (اختبارات السكون واختبار التكامل المشترك وتقدير نموذج تصحيح الخطأ) وكان النموذج
على النحو التالي:

حيث أن:
 =Yتمثل معدل النمو االقتصادي(متغير تابع).
 =Lتمثل معدل نمو العمل.
 =Gتمثل معدل نمو اإلنفاق الحكومي.
 =OPتمثل معدل نمو االنفتاح االقتصادي.
 =FDIتمثل معدل نمو االستثمارات األجنبية المباشرة.
 = I/Yتمثل نسبة إجمالي تكوين رأس المال إلي الداخل.
وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
 بلغت قيمة معامل التحديد = ) (0.88أي أن المتغيرات المستقلة(العمل ،اإلنفاق الحكومي ،االنفتاح
االقتصادي ،االستثمارات األجنبية المباشرة ،إجمالي تكوين رأس المال إلي الداخل) أثرت في المتغير

التابع(النمو االقتصادي) بنسبة ) )%88وبنسبة ) )%12تعود إلي البواقي ( عوامل غير مدرجة في
النموذج).

 دلت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن االستثمار األجنبي المباشر يزيد النمو االقتصادي في األجل
القصير بشكل ضعيف ،بسبب ضعف تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة الي السعودية.

 توجد عالقة طردية بين االنفتاح االقتصادي و معدل نمو اإلنفاق الحكومي ومعدل النمو االقتصادي.
 توجد عالقة عكسية بين قوة العمل ومعدل النمو االقتصادي.
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 -8دراسة(غانم ،والمسيبلي ،)2003 ،بعنوان" :دور االستثمارات األجنبية المباشرة في التنمية
االقتصادية (في الجمهورية اليمنية)".
هدفت هذه الدراسة الي قياس دور االستثمار األجنبي المباشر في اليمن ،واستعراض المناخ
االستثماري السائد في اليمن ومعوقاته ،والتركيز علي االستثمارات األجنبية المباشرة في التنمية

االقتصادية في اليمن.

واستخدمت الدراسة التحليل الوصفي واألسلوب اإلحصائي القياسي لتحليل وعرض البيانات ،وتم

استخدام اختبار دربون واتسن معادالت االنحدار البسيط والمتعدد خالل الفترة (،)1997-1983
باستخدام النموذج التالي:

حيث أن:
= معدل النمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي(المتغير التابع).
= االستثمارات االجنبية في السنة .t
= رأس المال المحلي في السنة.
= معدل النمو في القوة العاملة في السنة .t
 = eالخطأ العشوائي.
وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
 بلغ معامل التحديد =) )0.73وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة(أرس المال المحلي  ،االستثمارات

األجنبية ،القوة العاملة) أثرت بنسبة ) )%73في المتغير التابع(الناتج المحلي االجمالي الحقيقي)،
أما النسبة المتبقية ) )%27تعود للبواقي (متغيرات اخري لم تدرج في النموذج)

 بلغت قيمة معامل االستثمار األجنبي ) )0.249وهذا يعني أن زيادة االستثمارات األجنبية بمقدار
) )%1يؤدي لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة ))0.249

 يوجد عالقة إيجابية بين أرس المال المحلي و الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حيث بلغت قيمة

معامل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ( ،(0.002أي إذا زاد االستثمار المحلي بمقدار ))%1

فسوف ينمو الناتج المحلي الحقيقي بمقدار ).(0.002
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 وجود عالقة عكسية بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والقوة العاملة واالستثمارات ،حيث

بلغت قيمة القوة العاملة ( )- 0.384أي إذا زاد االستثمار المحلي بمقدار ) )%1فسوف تنخفض

القوة العاملة بمقدار( ،)0.384وهذا يؤكد عدم جدوي االستثمارات األجنبية بالقوة العاملة.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الدول األخرى

األجنبية:

 -1دراسة ( ،)2010’Muhamad & Ahmad ’Aliبعنوان:
""Determinants Of Foreign Direct Investment Locations In Malaysia
هدفت الدراسة إلي التعرف علي العوامل التي تحدد موقع االستثمار األجنبي المباشر في
ماليزيا واستعراض العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر ومكان الموقع من الصناعات في ماليزيا،
واستخدمت الدراسة االستبانة من أجل تحقيق هدفها ،حيث تكونت العينة من  100شركة أجنبية في

ماليزيا واستخدمت أسلوب التحليل ونموذج االنحدار اللوجستي 2لتحليل االستبانة.
وتوصلت الدراسة إلي التالي:

 من أهم العوامل التي تحدد موقع االستثمار األجنبي المباشر في ماليزيا هي المجتمع وتوافر المواد
الخام والوقود.

 إن االستثمار األجنبي المباشر يتدفق في مناطق الصناعات الكهربائية واإللكترونية.
 %76 من أفراد العينة يفضلون الموقع.

 %32 من شركات المسح شركات كهربائية والكترونية و  %12من الحديد والصلب و %9من
المواد الكيماوية ،و%6من معدات اآلالت و %6من المخاطر و %4من الطعام والشراب  %1من

الزراعة  %1من المالبس والمنسوجات و %15أنواع أخري من الصناعات أو األعمال التجارية.
 -2دراسة( ،)2008’ Faustino &Leitãoبعنوان:

""Determinants of Foreign Direct Investment in Portugal
هدفت الدراسة إلي قياس محددات االستثمار األجنبي المباشر في البرتغال واستعراض المناخ

االستثماري في البرتغال وتحليل أثر المتغيرات مثل حجم السوق وتكلفة العمالة والتجارة واالنفتاح
واالستقرار االقتصادي علي االستثمار األجنبي المباشر في البرتغال .واستخدمت األسلوب القياسي

2

االنحدار اللوجستي :هو نموذج يستخدم للتنبؤ باحتمالية وقوع حدث ما وذلك بمالءمة البيانات على منحنى لوجستي وهي طريقة مفيدة
لتوضيح العالقة بين المتغيرات المستقلة ( الع مر ،الجنس ،إلخ ).و متغير اإلجابة ،االحتمال ،والدالة اللوجستية مهمة ألنها تأخذ مدخالت من
سالب الالنهاية إلى موجب الالنهاية ،لكن المخرجات تكون دائما بين الصفر و واحد(.) Sharon,1999:4
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لعرض المعلومات وتحليلها من خالل استخدام معادالت االنحدار المتعدد خالل الفترة(-1995

 .)2007ولقد استعانت الدراسة بالنموذج التالي لتحقيق هدفها:

 :تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في البرتغال(متغير تابع).

 :مجموعة من المتغيرات التفسيرية.
 :حجم العينة.

 :المتغير العشوائي.

وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
 بلغت قيمية معامل التحديد ( (0.72وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة(حجم السوق ،التجارة
واالنفتاح  ،تكاليف العمالة ،إجمالي الناتج المحلي ،التضخم ،الضرائب) أثرت بنسبة ) )%72في

المتغير التابع(االستثمار األجنبي المباشر) وبنسبة ) )%28تعود للبواقي متغيرات لم تدرج في
النموذج.
 انخفاض األجور عامل مهم في جذب االستثمار األجنبي المباشر في البرتغال.
 أكبر المستثمرين في البرتغال هم مستثمروا اسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة .

 بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي( )34.901وهذا يعني أنه إذا زاد االستثمار األجنبي المباشر
بمقدار( )%1فإن إجمالي الناتج المحلي يزيد بمقدار(.)%34

 بلغت قيمة التضخم ( )0.622وهذا يعني أنه إذا زاد االستثمار األجنبي المباشر بمقدار( )%1فإن
التضخم يزيد بمقدار(.)%62

 يوجد عالقة سلبية بين الضرائب واالستثمار األجنبي المباشر ،حيث بلغت نسبة الضرائب (-

 )%1.156هذا يعني أنه إذا زاد االستثمار األجنبي المباشر بمقدار( )%1فإن الضرائب تنخفض
بنسبة(.)%1.156

 بلغت قيمة تكاليف العمالة ( )-30.004وهذا يعني أنه إذا زاد االستثمار األجنبي المباشر
بمقدار( )%1فإن تكاليف العمالة تنخفض بمقدار(.)%30

 يوجد عالقة طردية بين نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي واالستثمار األجنبي المباشر
حيث بلغت نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي(،)0.13078وهذا يعني أنه عند زيادة

االستثمار األجنبي المباشر بمقدار( )%1فإن نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي تزيد
بمقدار(.)%13
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 -3دراسة ( .)2007 ،Ayanwaleبعنوان:
""FDI and Economic Growth Evidence from Nigeria
هدفت الدراسة إلي معرفة أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي النيجيري واستعراض
محددات االستثمار األجنبي المباشر والمناخ االستثماري النيجيري ،واستخدمت الدراسة األسلوب

القياسي لتقدير النموذج واستخالص النتائج ،من خالل استخدام معادالت االنحدار المتعدد وطريقة

المربعات الصغرى خالل الفترة(.)2002-1970

ولقد استعانت الدراسة بالنموذج التالي من أجل تحقيق هدفها:

وتم أخذ اللوغاريتم لتقدير كالتالي:

حيث أن:
 :الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد(متغير تابع).
 :االستثمار األجنبي المباشر.
 :االنفتاح االقتصادي.
 :مستوى رأس المال البشري(حصة السكان من التعليم الجامعي والثانوي).
 :المخاطر السياسية.
 :االستهالك الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
 :معدل التضخم.
 :العائد علي االستثمار في المدي الطويل.
 :تطوير البنية التحتية(نصيب الفرد من استهالك الكهرباء).
 :متغير عشوائي.
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وتوصلت الدراسة لنتائج التالية:
 المحددات الرئيسية لالستثمار األجنبي في نيجيريا هي حجم السوق ومستوى رأس المال البشري .
 االستثمار في قطاع االتصاالت يشكل أعلي قدر علي النمو االقتصادي النيجيري.

 يؤثر االستثمار األجنبي المباشر بشكل إيجابي علي النمو االقتصادي في نيجيريا .
 توجد عالقة سلبية بين االستثمار األجنبي المباشر في قطاع التصنيع والنمو االقتصادي.

 يوجد عالقة طردية بين مستوي رأس المال البشري و معدل التضخم و االنفتاح االقتصادي و
معدل العائد علي االستثمار والمخاطر السياسية واالستهالك الحكومي وبين الناتج المحلي

االجمالي.
 - 4دراسة ( ،)2007 ,Abdul Mottalebبعنوان:
"Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic
"Growth in Developing Countries
هدفت الدراسة إلي قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي في الدول النامية
وركزت علي العوامل المؤثرة في تدفق االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية.

واستخدمت الدراسة التحليل الوصفي واألسلوب القياسي لعرض المعلومات وتحليلها ،من خالل

استخدام معادالت االنحدار المتعدد وطريقة المربعات الصغرى ،واعتمدت علي بيانات  60دولة نامية

لعام  2005 ،2004 ،2003لعينة من بلدان ثالث قارات اسيا ،افريقيا ،امريكا الالتينية وأخذت

البيانات ل  28دولة يتراوح نصيب الفرد من الدخل القومي فيها ما بين  2995 -755دوالر  32دولة
نصيب الفرد فيها اقل من  755دوالر.
ولقد استعانة الدراسة بالنموذج التالي من أجل تحقيق هدفها:

حيث أن:
 :مجموعة من المتغيرات التابعة التي تضمن( الناتج المحلي اإلجمالي ،نمو الناتج المحلي اإلجمالي

بمعدل سنوي  ،وتصدير السلع والخدمات(.متغيرات تابعة)
 :االستثمار األجنبي المباشر.

 :المعلمة العادية.

 :المعلمات.

 £الخطأ العشوائي.
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وتوصلت الدراسة إلي البيانات التالية:
 إن الثالث متغيرات (الناتج المحلي اإلجمالي ،معدل النمو السنوي لناتج المحلي اإلجمالي ،والقيمة
الصناعية) تأثر إيجابيا علي جذب االستثمار األجنبي المباشر.

 بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي ) (0.87وهذا يعني أنه عند زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ،
بمقدار ) )%1فإن االستثمار األجنبي المباشر يزيد بنسبة (.)%0.87

 بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ) )1.43وهذا يعني أنه عند زيادة معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي بمقدار) )%1فإن االستثمار األجنبي المباشر يزيد بمقدار (.)%1.43
رابعاً :االستفادة من الدراسات السابقة:

لقد هدف الباحث من استعراض الدراسات السابقة إلى ما يلي:

 -1بيان المنهجية المستخدمة في دراسة أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي،
ومعرفة النماذج القياسية التي استخدمت في تقدير أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو

االقتصادي.

 -2االستفادة من تجارب الدراسات السابقة في تحديد النموذج القياسي المناسب لقياس أثر االستثمار

ا ألجنبي المباشر على النمو االقتصادي في فلسطين باإلضافة لمعرفة الطرق اإلحصائية المستخدمة
في عملية التقدير.

 -3تحديد المتغيرات المؤثرة وبناء النموذج القياسي.

 -4إجراء مقارنة بين نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة خاصة تلك المشابهة أو القريبة من
طبيعة االقتصاد الفلسطيني.

خامساً :تعقيب علي الدراسات السابقة:

نالحظ من الدراسات السابقة أنها تناولت أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي في

دول معينة وتناولت المتغيرات التي أثرت علي النمو االقتصادي بجانب االستثمار األجنبي المباشر،

حيث اختلفت كل دراسة في تحديد المتغيرات والطريقة االحصائية المستخدمة بناءا علي ما يناسب
االقتصاد المدروس.

أما دراستي فتختلف عن الدراسات سابقة الذكر من حيث الفترة الزمنية واألسلوب القياسي المستخدم
وأيضا من حيث متغيرات الدراسة التي دخلت في النموذج ويوجد اختالف جوهري بين هذه الدراسة
والدراسات السابقة أنها تتحدث عن االقتصاد الفلسطيني وأنها تهدف إلي دراسة أثر االستثمار األجنبي

المباشر علي االقتصاد الفلسطيني وستكون هذه الدراسة أول دراسة تناولت أثر االستثمار األجنبي
المباشر علي النمو االقتصادي الفلسطيني.
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ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي:
جدول ()1-2
ملخص ألهم الدراسات السابقة

المتغيرات المستخدمة في النموذج

الدرسات السابقة
ا

 االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج (تابع)

 نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

طبيعة العالقة
طردية

للناتج المحلي اإلجمالي(باألسعار الثابتة)

دراسة (حمدان ،)2012،بعنوان:
"تحليل مصادر النمو في

االقتصاد الفلسطيني خالل
الفترة(.")2010 -1995

(مستقل)

 سعر الصرف الحقيقي الفعال (مستقل)

 التضخم (سنة االساس ( )2004مستقل)

 نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة للناتج

عكسية
عكسية
عكسية

المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة)
(مستقل)

دراسة (الدودة ،)2010 ،بعنوان:
"االستثمار األجنبي في الضفة
الغربية وقطاع غزة  :مجاله

ومحدداته خالل الفترة(-1995
")2007




االستقرار السياسي (مستقل)



حجم الناتج القومي (مستقل)




" :تحديد العوامل المؤثرة في تدفق
االستثمار األجنبي المباشر



عجز الموازنة دون المساعدات

حجم السكان (مستقل)

طردية
عكسية
عكسية
عكسية
طردية

تدفق االستثمار األجنبي المباشر

الحقيقي (تابع)


للمملكة العربية السعودية  :دراسة 
قياسية للفترة ()2007 -1980

معدل التضخم (مستقل)

الخارجية (مستقل)


دراسة ( البسام ،)2011 ،بعنوان

االستثمار األجنبي المباشر (تابع)

حجم السوق (مستقل)

االئتمان المصرفي المحلي للقطاع

الخاص (مستقل)
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طردية
طردية

المتغيرات المستخدمة في النموذج

الدرسات السابقة
ا


االنفتاح االقتصادي (مستقل)



االستثمار األجنبي المباشر نسبة من

الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي (تابع)

دراسة (دوادي ،)2011 ،بعنوان:
"محددات االستثمار المباشر في
الجزائر دراسة قياسية"

نسبة نمو الناتج المحلى اإلجمالي

الحقيقي (مستقل)

طبيعة العالقة
طردية

طردية



الجباية العادية نسبة من الناتج

عكسية



المديونية الخارجية نسبة من الناتج

طردية



معدل الفائدة (مستقل)

عكسية



معدل التضخم السنوي (مستقل)

طردية



نسبة االستثمار العمومي من الناتج

طردية



االنفتاح التجاري وحجم المبادالت

طردية

المحلى اإلجمالي الحقيقي (مستقل)
المحلى اإلجمالي الحقيقي (مستقل)

المحلى اإلجمالي الحقيقي (مستقل)
التجارية (مستقل)

دراسة ( الفواز ،والنيف،والشواوره،
 ،)2008بعنوان" :االستثمار

األجنبي المباشر في األردن".

حجم االستثمارات االجنبية المباشرة

في المؤسسات الفردية االردنية (تابع)


عجز الموازنة العامة بدون مساعدات

خارجية (مستقل)

عكسية



درجة االنفتاح التجاري (مستقل)

طردية



معدل التضخم (مستقل)

طردية
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الدرسات السابقة
ا

المتغيرات المستخدمة في النموذج

طبيعة العالقة

 لالستثمار األجنبي المباشر (تابع)
دراسة( نزاري ، )2007 ،بعنوان :
"االستثمار األجنبي المباشر

والنمو االقتصادي دراسة حالة

تونس ،الجزائر ،المغرب".

دراسة ( أبو ليلي،)2004 ،

 النمو االقتصادي (مستقل)
 الصادرات (مستقل)
 االستثمار المحلي (مستقل)

 رأس المال البشري (مستقل)

 الناتج االجمالي (تابع)

عكسية لتونس وطردية للمغرب
والجزائر

طردية لتونس والجزائر والمغرب

طردية لتونس والجزائر والمغرب
طردية لتونس والجزائر والمغرب

بعنوان" :أثر االستثمار األجنبي

 راس المال المحلي (مستقل)

طردية

المباشر والمستوردات علي النمو

 االستثمار االجنبي المباشر (مستقل)

طردية

االقتصادي دراسة تطبيقية علي
األردن للفترة(")2003 -1976

 المستوردات من السلع والخدمات (مستقل)

دراسة(غانم ،والمسيبلي  ،)2003 ،الناتج المحلي االجمالي الحقيقي (تابع)
بعنوان" :دور االستثمارات

األجنبية المباشرة في التنمية
االقتصادية(في الجمهورية
اليمنية)".

دراسة( ’Leitão

 ،)Faustino’2008بعنوان:
Determinants of Foreign
Direct Investment in
""Portugal

 االستثمارات االجنبية (مستقل)
 رأس المال المحلي (مستقل)

طردية

طردية
طردية

 معدل النمو في القوة العاملة (مستقل)

عكسية

 االنفتاح االقتصادي (مستقل)

طردية

 معدل نمو االنفاق الحكومي (مستقل)

 االستثمار األجنبي المباشر (تابع)
 حجم السوق (مستقل)

طردية

طردية

 التجارة واالنفتاح( مستقل)

طردية

 االستقرار االقتصادي( مستقل)

طردية

 تكاليف العمالة (مستقل)

 نسبة الصادرات من الناتج المحلي
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طردية
طردية

الدرسات السابقة
ا

المتغيرات المستخدمة في النموذج

طبيعة العالقة

اإلجمالي( مستقل)
 الضرائب (مستقل)
دراسة(.)Ayanwale’2007
بعنوان:

" FDI and Economic
Growth Evidence from
Nigeria

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد
(تابع)

 االستثمار األجنبي المباشر(مستقل)

طردية

 االنفتاح االقتصادي(مستقل)

طردية

 مستوي رأس المال البشري(مستقل)

طردية

 المخاطر السياسية(مستقل)

عكسية

 االستهالك الحكومي(مستقل)

طردية

 تطوير البنية التحتية(مستقل)

طردية

 معدل التضخم(مستقل)

 العائد علي االستثمار(مستقل)
دراسة (  ،)Abdul Mottaleb، 2007الناتج المحلي اإلجمالي(تابع)
بعنوانDeterminants of ":
Foreign Direct Investment
and Its Impact on Economic

Growth in Developing
"Countries

عكسية

طردية
طردية

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل

طردية

 وتصدير السلع والخدمات(تابع)

طردية

سنوي (تابع)

 االستثمار األجنبي المباشر(مستقل)
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طردية

الخالصة
يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة في هذا الفصل أن االستثمار األجنبي المباشر له عوامل
كثيرة تؤثر فيه مثل االستقرار السياسي  ،حجم الناتج القومي ،معدل التضخم ،عجز الموازنة ،حجم

السكان ،حجم السوق ،االئتمان المصرفي المحلي للقطاع الخاص ،االنفتاح االقتصادي ،معد الفائدة،
درجة االنفتاح التجاري ،النمو االقتصادي ،الصادرات ،رأس المال البشري ،العمالة ،االستقرار

االقتصادي.

وهذا يدل علي أهمية االستثمار األجنبي المباشر في دول العالم ونالحظ أن الدراسات المحلية في

األراضي الفلسطينية عن االستثمار األجنبي المباشر محدودة جدا حيث أنها لم تتحدث عن
االستثمار األجنبي المباشر بشكل مباشر ومن الدراسات من استخدمت المنهج الوصفي ومنها

القياسي ،أما الدراسات العربية واألجنبية فقد كثرة دراساتها عن االستثمار األجنبي المباشر وغالبية

هذه الدراسات استخدمت المنهج القياسي.

أما بالنسبة لإلضافات التي ستضيفها هذه الدراسة هي أنها تتحدث عن االقتصاد الفلسطيني،

وتعتبر هذه الدراسة أول دراسة تحدثت عن أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي

الفلسطيني وسوف يتم استخدام عدة متغيرات في النموذج القياسي وسوف يكون إجمالي الناتج
المحلي هو المتغير التابع و رأس المال المادي ،حجم العمالة ،االستثمار األجنبي المباشر،
واألوضاع السياسية هي المتغيرات المستقلة ،حيث ستعتمد الدراسة علي دالة كوب دوغالس لتقدير

النموذج واستخدام السالسل الزمنية لتحديد درجة السكون واستخدام تحليل التكامل المشترك لتحديد
العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وبعد ذلك التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى

العادية.
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الفصل الثالث:
نظريات النمو االقتصادي

أوالً  :مفهوم النمو االقتصادي وأنواعه.

ثانياً  :عناصر النمو االقتصادي.

ثالثاً  :مقاييس النمو االقتصادي.

رابعاً  :فكر التجاريين في النمو االقتصادي.

خامساً :فكر الطبيعيين في النمو االقتصادي.

سادساً :النظرية الكالسيكية في النمو االقتصادي (أدم سميث ،ريكاردو ،روبرت

مالتس).

سابعاً :نظرية شومبيتر في النمو االقتصادي.

ثامناً :النظرية الماركسية في النمو االقتصادي.
تاسعاً :النظرية الكينزية في النمو االقتصادي.

عاش ارً :نظرية ركود االمد الطويل :هانسن.
الحادي عشر :نموذج كالدور.

الثاني عشر  :نموذج هارد -دومار.
الثالث عشر :النظرية النيوكالسيكية في النمو االقتصادي (نموذج سولو).

الرابع عشر  :النظرية التقليدية المنقحة للنمو االقتصادي( نموذج نادي روما).
الخامس عشر :نموذج اي ازوا.
السادس عشر  :نظرية النمو الجديدة الداخلية(نموذج رومر ،نموذج لوكاس).
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مقدمة
تعتبر دراسة النمو االقتصادي مهمة جدا لتحليل الواقع االقتصادي ألي بلد إذ إن نمو الناتج

الوطني الحقيقي هو مقياس يعبر عن الزيادة في إنتاج البلد من البضائع والسلع والخدمات المختلفة

كما أ نه يعتبر من أهم المؤشرات العامة الدالة على تطور الوضع االقتصادي ،ولقد تطورت نظرية

النمو االقتصادي تطو ار كبي ار ،وذلك على يد مجموعة من االقتصاديين باختالف توجهاتهم.

وقد اهتم االقتصاديون عبر مختلف مدارس ومراحل الفكر االقتصادي بموضوع النمو حيث جاء هذا

الفصل ليوضح نظريات النمو االقتصادي التي مرت بمرحلتين المرحلة األولي تمثلت في أفكار وتحليل
نظري ،ويعتبر المفكرون التجاريون أول من أهتم بزيادة الثروة للبلد ثم بعد ذلك الطبيعيون وبعدها
ظهرت أفكار المدرسة الكالسيكية ممثلة في آراء كل من ـأدم سميث وريكاردو وروبرت مالتس ثم
النظرية الكنزية بقيادة كينز ثم هانسن صاحب نظرية الركود طويلة األمد ،حيث فسرت هذه النظريات

أهم عوامل النمو االقتصادي ،وحاولت جاهدة أن تفسر العالقة بين هذه العوامل والنمو االقتصادي

ولكنها فشلت.

ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية التي حاولت تفسير النمو االقتصادي من خالل التحليل القياسي

الكمي ،وتعتبر أعمال هارود ودومار أول نموذج يستخدم ،ثم نموذج سولو للباحث النيوكالسيكي سولو
عام  1956حيث يعتبر من أهم النماذج في تاريخ الفكر التنموي االقتصادي ،وقد قام سولو بإدخال

عنصر التكنولوجيا ،واعتبر التطور التكنولوجي عامل خارجي صعب تفسيره ،ثم جاء نموذج نادي

روما واي ازوا وكالدور لتفسير النمو االقتصادي ،وفي ظل االنتقادات الموجهة لهذه النظريات تم ظهور
نظريات ونماذج جديدة مثل نظرية النمو الجديدة (الداخلية) لالقتصادي رومر عام  1986ونموذج

لوكس عام . 1988

أوالا  :مفهوم النمو االقتصادي وأنواعه :

لتحديد مفهوم النمو االقتصادي يجب التمييز بين مفهومين يقتربان لبعضهم البعض وهما

النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية ،فالنمو االقتصادي هو الزيادة في متوسط نصيب الفرد من

الناتج القومي وذلك لرفع مستويات المعيشة للسكان(ابراهيم ،)283 :2007 ،ويعرفه أخرون أنه نمو

الناتج ومتوسط الدخل الفردي والدخل القومي أساسا دون ضرورة أن يحصل تغييرات مهمة في
الجوانب األخرى سواء كانت اجتماعية وثقافية وسياسية(خلف ،)459 :2007 ،ويعرف أيضا أنه
الزيادة في الدخل الفردي وهذا يعني ترك التقدم االقتصادي واالجتماعي للظروف العفوية وعدم اتخاذ

تدبيرات متعمدة (لطفي ،)215 : 1971،ويعرفه أخرون أنه الزيادة في إجمالي الدخل القومي أو الناتج
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المحلي اإلجمالي مما يؤدي لزيادة متوسط الدخل الحقيقي مع مرور الزمن (عجمية واخرون:2006 ،

.)73

أما التنمية االقتصادية

فتعرف بأنها إجراءات وسياسات وتدابير معتمدة تؤدي إلي تغيير هيكل

االقتصاد القومي وهدفها تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي لفترات طويلة من
الزمن ويستفيد منها غالبية األفراد(لطفي ،)216 :1971 ،ويعرفها أخرون أنها حدوث تغيير في هيكل
توزيع الدخل وهيكل االنتاج ونوعية السلع والخدمات وهي تعني زيادة في متوسط نصيب الفرد من

الدخل الحقيق علي مدار الزمن وهذا يحدث نتيجة تغييرات في هيكل اإلنتاج ونوعية الخدمات والسلع
المنتجة وتغيير في هيكل توزيع الدخل (عجمية ،واخرون:2006،

.)77

ويمكن تصنيف أنواع النمو االقتصادي إلى :

أ -النمو االقتصادي الموسع  :وهنا يكون نمو الدخل بنفس نمو معدل السكان أي أن الدخل الفردي
ثابت

ب -النمو االقتصادي المكثف  :أي نمو الدخل بمعدل يفوق معدل نمو السكان وهنا يزداد الدخل
الفردي (مرادسي)37 :2009 ،

ثانياً  :عناصر النمو االقتصادي :

تهدف نظريات النمو االقتصادي إلي تحديد عناصر النمو االقتصادي وألية التحكم فيها،

ويوجد الكثير من العوامل التي تحدد عناصر النمو االقتصادي تتمثل في رأس المالي والتقدم التقني
والعمل ،ومن أبرز هذه العوامل (نزاري)53 :2007 ،

 -1الزيادة التي تط أر على رأس المال.

 -2الزيادة التي تط أر على عدد أفراد القوة العاملة.

 -3التقدم التقني الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج مع مرور الزمن.
 -1الزيادة التي تط أر على رأس المال :
ينتج التراكم الرأسمالي عند تخصيص جزء من الدخل لالدخار ويتم استثماره وبالتالي زيادة

الدخل والناتج (تودارو )168 :2006 ،مع عدم وجود فجوة بين االدخار واالستثمار حيث أن زيادة
االدخار يزيد االستثمار(خلف ،)107 :2006 ،حيث أن المصانع واآلالت تؤدي إلي زيادة رأس المال
وبالتالي زيادة مستويات االنتاج (تودارو.)168 :2006 ،
 -2الزيادة التي تط أر على عدد أفراد القوة العاملة :

ويمثل مجموعة من القدرات الفيزيائية والثقافية التي يستخدمها اإلنسان في إنتاج السلع

والخدمات االساسية لسد حاجاته ،حيث أن استمرار التعليم والتدريب يؤدي إلي زيادة التطوير النوعي
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للعمالة ،وتتحدد إنتاجية عنصر العمل حسب العمر والتعليم والخبرة والتدريب والتأهيل التكنولوجي التي

ترتكز عليه كفاءة استخدام عناصر اإلنتاج في العملية اإلنتاجية(نزاري.)54 :2007،

 -3التقدم التقني :

يعتبر من أهم العناصر التي تزيد معدل النمو االقتصادي في الدولة ويعرف بأنه مجموعة من

النظم الحديثة والتقنيات المتطورة التي تستخدم في اإلنتاج وبهدف زيادة كمية اإلنتاج من المنتج بنفس
الكمية المستخدمة من المدخالت(خلف ،)2006 :104 ،ويشمل التقدم التقني علي االختراعات

واستخدام وسائل جديدة في اإلنتاج وزيادة كفاءة االتصاالت والنقل وزيادة أداء المعدات

واآلالت(الحبيب.)403 :1994 ،
ثالثاً :مقياس النمو االقتصادي:

يقاس التغيير الحاصل في حجم النشاط الوطني والذي يعبر عن النمو االقتصادي ألي دولة

من خالل معرفة ودراسة مؤشرات االقتصاد الوطني المعبرة عن ذلك النشاط ويوجد ثالث أنواع لقياس

النمو كالتالي:

 -1المعدالت النقدية للنمو:
تقاس معدالت النمو عن طريق تحويل المنتجات العينية والخدمية إلي ما يساويها بالعمالت
النقدية المتداولة ،وهذا أفضل االساليب المتاحة للقياس خاصة بعد إجراء التعديالت واألخذ بسوء
التقدير والتضخم ،ونسب التحويل بين العمالت المختلفة ،واألساليب المحاسبية حيث يجب االتفاق
علي نظام محاسبي واحد بين جميع الدول ألن ذلك يسهل من التعامل مع البيانات االقتصادية

المنشورة

ويوجد ثالث أنواع لقياس معدالت النمو من ناحية األسعار وهي:

أ -معدالت النمو باألسعار الجارية:

غالبا يقاس النمو االقتصادي بالبيانات المنشورة سنويا باستخدام العمالت المحلية ،وذلك عند معرفة

معدالت النمو المحلية لفترات قصيرة ،ولكن غالبا يتم استخدام معدالت النمو باألسعار الثابتة بسبب

ظهور مشكلة التضخم.

ب -معدالت النمو باألسعار الثابتة:
يتم القياس باألسعار الثابتة وذلك عند قياس النمو االقتصادي في االجل الطويل مع إزالة أثر

التضخم(نزاري.)55:2007،

ج -معدالت النمو باألسعار الدولية:
إلجراء الدراسات االقتصادية الدولية يجب تحويل العمالت المحلية ألن العمالت تختلف من دولة إلي

أخرى ،وغالبا ما يتم استخدام الدوالر االمريكي ويستخدم ذلك في مجال التجارة الخارجية.
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 -1المعدالت العينية للنمو:
من الضروري أن نستخدم مؤشرات معدالت نمو متوسط نصيب الفرد وذلك بسبب زيادة عدد السكان

بشكل متساوي لدي ا لدول النامية مع معدالت الناتج ونمو الدخل ،ويقيس معدالت نمو متوسط نصيب
الفرد النمو االقتصادي وعالقتها بمعدالت نمو السكان ،ويتم استخدام المقاييس العينية مثل عدد

االطباء لكل ألف نسمة ،نصيب الفرد من السلع الغذائية بسبب عدم دقة المقاييس النقدية لدي

الخدمات(حمدان.) 10 :2012 ،
 -2مقارنة القوة الشرائية:
مدي حجم الخدمات والسلع التي يحوز عليها المواطن مقابل وحدة واحدة من عملته المحلية مقارنة
بالقدرة الشرائية للعمالت في البلدان االجنبية ،ولقد اعتمد ذلك صندوق النقد الدولي ،حيث تقوم

المنظمات الدولية بإدراج الدول حسب تقدمها وفقا لمقياس الناتج الوطني مع الدوالر
األمريكي(نزاري.)56 :2007 ،
رابعاً  :فكر التجاريين في النمو االقتصادي  :القرن ( 17 -16الميالدي)

تأثر فكر التجاريين كثي ار بمعتقداتهم الخاصة والتي تمثلت في تحقيق القوة االقتصادية للدولة

لخدمة أغراضها السياسية ،ويتحقق ذلك عن طريق زيادة ثروة الدولة من المعادن النفيسة(الذهب
والفضة) وأيضا عن طريق زيادة عدد افرادها ،واعتبروا أن التجارة هي أفضل مصدر لتحقيق هذه

االهداف وركزوا اهتمامهم في حجم الناتج الكلي بدال من الناتج الفردي بالنسبة للنمو االقتصادي وهذا
ألن حجم الناتج الكلي يعطي داللة علي القوة السياسية للمجتمع ،ويمكن وصف تحليل التجاريين للنمو
االقتصادي الداخلي والعالقات االقتصادية كما وصفها م بالوج  M.Blaugeكما يلي :

"أن المعادن النفيسة (الذهب والفضة ) أساس للثروة والتجارة الخارجية هي مصدر هذه الثروة فيجب االهتمام بها عن
طريق تشجيع الصناعات بواسطة استيراد المواد األولية الرخيصة وفرض الضرائب على السلع الصناعية خاصة السلع
الكمالية وتشجيع التصدير خاصة السلع النهائية والتركيز على زيادة السكان مع تخفيض األجور الن ذلك سيرفع من

الناتج الكلي والمحصلة األخيرة هي العمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي سوف يؤدي لرخاء المجتمع "

(الحبيب)4 :1985 ،
خامساً  :الطبيعيون (النصف األول من القرن الثامن عشر ميالدي )

ركز الطبيعيون علي القطاع الزراعي باعتباره المنتج االساسي في المجتمع ألنهم اعتقدوا أن

طبقة المزارعين ينتج من نشاطها فائض يستخدم في تنمية المجتمع(الحبيب ) 6 :1985 ،ويعتبر كيناي
من أبرز مؤسسي الطبيعيين وقد قسم النشاطات االقتصادية إلي مجموعتين:
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 -1النشاطات التحويلية  :وهي النشاطات التي تقوم بتحويل المادة الخام إلى سلع تامة الصنع معدة
لالستهالك النهائي واعتبر كيناي هذه النشاطات مفيدة لكنها ال تساهم في زيادة الثرة القومية ألنها ال

تحقق ناتج صافي

 -2النشاطات المنتجة  :والتي تعتمد على األرض مثل الزراعة والصيد والتعدين
أما األفراد فقد قسمهم كيناي لثالث طبقات وهي الطبقة المنتجة والطبقة المالكة والطبقة العقيمة

(القريشي ،)108 :2008 ،واعتمد الطبيعيون في نمو الناتج القومي علي معدل تكوين رأس المالي

الذي يتكون من فائض القطاع الزراعي وعند توزع فائض القطاع الزراعي علي الطبقات المستهلكة

فإن استثماره سيقل وبالتالي ينخفض الناتج القومي(الحبيب.)7 :1985 ،
مقارنة بين فكري التجاريين والطبيعيين :
إعتبر الطبيعيون بأن القطاع الزراعي هو القطاع المنتج الوحيد الذي يحقق فائضا ومن خالل
هذا الفائض يتم تراكم رأس المال المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي في المجتمع والذي يمثل حجر

الزاوية في كثير من نظريات النمو والتنمية واهتموا بالسوق الداخلي أكثر من اهتمامهم بالسوق

الخارجي وعندما يكون الطلب الداخلي قليال فإنهم ينادون بإزالة العقبات التي تقف أمام التجارة
الخارجية أما التجاريين فلم يهتموا بالسوق الداخلي واهتموا بحجم الناتج الكلي بعكس الطبيعيون الذين

أهتموا بزيادة الناتج الفردي الحقيقي بجانب االهتمام بحجم الناتج الكلي لذلك نظروا إلى أن الزيادة
السكانية يجب أن تتمشى مع الزيادة في الناتج الزراعي ونادا الطبيعيون بالحرية االقتصادية المبنية
على نظام المنافسة عكس التجاريون واعتبر الطبيعيون أن المبادرات الفردية في ظل هذا النظام تعمل

بكفاءة عالية بجانب الحصول على أفضل األسعار حتى بالنسبة للسلع الزراعية (حبيب-8 :1985 ،
.)9
سادساً :النظرية التقليدية للنمو االقتصادي:

ترجع النظرية التقليدية إلي أصول هذا المذهب الذي ساد في النصف الثاني من القرن الثامن

عشر ومن روادها أدم سميث ،ديفيد ريكاردو ،روبرت مالتس ،جون ستوارت ميل ،ووصفت النمو
االقتصادي بأنه سباق بين تزايد عدد السكان وبين األساليب الفنية لإلنتاج والتي تتمثل في األساليب

الفنية لإلنتاج في اآلالت والمعدات الجديدة وطرق اإلنتاج الجديدة ،ويؤكد اقتصاديو هذه النظرية أن

األساليب الفنية لإلنتاج قد تتغلب في البداية ولفترة من الزمن النمو إلي حالة ركود اقتصادي وفسر
ذلك كالتالي أن كل تقدم في األساليب الفنية لإلنتاج سيزيد متوسط دخل الفرد وبالتالي يزيد عدد

السكان مما يؤدي الي انخفاض متوسط دخل الفرد إلي حد الكفاف (لطفي.)227-228 :1971،
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 -1آدم سميث )1790 -1723( :
مثلت أفكار أدم سميث بداية التفكير في االقتصاد المنظم بصورة خاصة وعامة (خلف،

 ،)105 :2006واهتم سميث بالعوامل التي تحقق النمو وأسند فكرة زيادة عوائد اإلنتاج إلي ظاهرة
تقسيم العمل والتخصص ألنها تحقق مزايا منها زيادة إنتاجية العمل بسبب زيادة مهارة العاملين ،وزيادة

االبتكارات الناتجة عن التخصص ،وتناقص وقت العمل إلتمام العمليات اإلنتاجية (القريشي:2007 ،

 )56ويؤكد سميث علي التراكم الرأسمالي وحاجة االقتصاد القومي له من أجل زيادة تقسيم العمل
وزيادة نصيب الفرد من الدخل حيث أن التراكم الرأسمالي يعتمد علي رغبة األفراد في االدخار بدال من

االستهالك(عجمية ،والليثي ) 67 : 2004 ،وكان يري بوادر تدل علي أن الثراء العام غير محدود

بطبيعته بشرط أن تكون األسواق حرة في تحديد أرباح المنتجين وتوجيه الموارد ويكون دور الحكومة

في الدفاع القومي وتحقيق النظام واألمن والعدالة والتعليم وازالة القيود علي التجارة الخارجية والداخلية
(شرر.)78 : 2002 ،
 -2ديفيد ريكاردو ( :)1833 -1772
كانت نظرة علماء االقتصاد إلي إمكانية استمرار النمو االقتصادي متشائمة خالل القرن
التاسع عشر وكان هذا التشاؤم واضحا في أفكار وكتابات ريكاردو(شرار ،)21 :2002 ،وقام ريكاردو
بشرح كيفية ظهور الركود في نهاية كافة االقتصاديات وأوضح أن امداد السكان المتزايدين بالطعام

يكون صعبا في حالة استمرار عملية التنمية وهذا يؤدي في النهاية إلي وقف عملية التنمية وهذا واضح

في الدول النامية مرتفعة السكان(عجمية والليثي ،)72 :2004 ،ويري بآن الزراعة تعتبر أهم
القطاعات االقتصادية ألنها توفر الغذاء للسكان وأنها تخضع لقانون الغلة المتناقصة أما بالنسبة

ل لتكنولوجيا فهو لم يعطي أهمية لها وهذا ما يدلل له بأن االقتصاديات الرأسمالية سوف تصل في
النهاية إلي الركود والثبات بسبب تناقص عوائد الزراعة ويعتبر ريكاردوا أن توزيع الدخل هو الحاسم
لطبيعة النمو االقتصادي وحلل عملية النمو من خالل تقسيم المجتمع إلي ثالث طبقات كالتالي طبقة

الرأسماليين حيث أن دورهم مركزي في النمو ألنهم يوفرون رأس المال الثابت لإلنتاج ويوفرون
مستلزمات العمل ويدفعون أجور العمال ويعملون علي تكوين رأس المال لتحقيق النمو  ،أما طبقة
العمال فهم األغلبية من السكان ويعتمدون علي األجور ،أما طبقة مالك األراضي يحصلون علي

الدخل من ريع األراضي المملوكة لهم وهم غير منتجين(القريشي.)58 : 2007 ،

69

 -3روبرت مالتس ( )1834-1766
يعتبر مالتس من أوائل الكالسيك الذين تحدثوا عن التغيير البنياني الذي تصنعه عملية التنمية

وأوضح أنه مع تقدم المجتمع فإن دور قطاع الزراعة يقل ويزداد دور القطاع الصناعي في االقتصاد

الوطني وتوقع وجود قطاعين قطاع صناعي متقدم وزراعي بطئ النمو وأن القطاع الصناعي يطبق

فيه التقدم التكنولوجي المتيازه بتزايد الغلة علي العكس من القطاع الزراعي ،أما بالنسبة لنظريته عن
السكان فقد اعتقد أن زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من الموارد االقتصادية الموجودة في االقتصاد

الوطني ينهي المجتمع إلي حالة الركود ،ووضح مالتس العالقة بين الطلب الفعال وكل من االدخار
واالستثمار حيث وضح أن االدخار يؤدي إلي عدم االستهالك ومن ثم تقليل الطلب وبعدها تقل

األرباح واالستثمار ،ومن هذه الفكرة وضح الميل األمثل لالدخار كالتالي إنه يوجد كمية معينة من
االدخار يحتاجه المجتمع لكي يمول االستثمارات التي تجلب االرباح فإذا ارتفع االدخار عن هذه القيمة

فإن ذلك يؤثر علي الطلب الفعال وبالتالي تزيد االستثمارات(الحبيب.) 31 :1985 ،
سابعاً  :نظرية شومبيتر في النمو االقتصادي (:)1950 -1883

بارز في كلية هارفارد لالقتصاد وفي عمر الثامنة والعشرون أنهي كتابه
يعتبر شومبيتر عضوا ا

بعنوان نظرية التطور االقتصادي ونشره عام ) )1911باأللمانية ثم باإلنجليزية عام ( )1934وباليابانية

عام )( )1937شرر ،)45: 2002 ،واعتبر شومبيتر أن النمو غير مستمر ويصل بشكل سريع إلي
حدوده وهذه الحدود هي عندما تكون بيئة االستثمار االبتكاري غير مواتية لسببين األول زيادة االئتمان

حتي يصل الي حدوده أما الثاني هو زيادة االنتاج يؤدي إلي فائض مما يؤدي إلي خفض األسعار

والدخول النقدية وبالتالي يزيد من مخاطر االبتكار ،واعتبر المنظم من أهم عناصر النمو ألنه يمثل
مركز الصدارة في التنمية وهو المبتكر والمجدد ويشمل االبتكار عند شومبيتر علي تقديم منتج جديد،

ويقدم طرق جديدة لإلنتاج  ،دخول سوق جديد ،الحصول علي مصدر جديد للمواد الخام ،إقامة تنظيم
جديد للصناعة ويعتبر أن تقديم منتج جديد وأجراء تحسينات عليه هي التي تؤدي إلي

التنمية(القريشي ،)69 :2007 ،أما بالنسبة لدالة اإلنتاج لدي شومبيتر فهي كالتالي:
ي= د(ل ،ر ،م ،ت)

حيث أن :

(ي) اإلنتاج
(ل) العمل

(م) الموارد الطبيعية

(ر) رأس المال

(ت) التنظيم والفن اإلنتاجي (خلف)132 :2006 ،
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وقد ميز بين نوعين من االستثمار ،النوع األول االستثمار التلقائي الذي تحدده عوامل مستقلة عن

النشاط االقتصادي ،أما النوع الثاني فهو االستثمار التابع الذي اعتبره دالة لحجم النشاط االقتصادي
ويتحدد بالربح والفائدة وحجم رأس المال القائم(القريشي.)70 ،2007 ،

ثامناً :النظرية الماركسية :كارل ماركس ()1883 -1818

تحدى ماركس بأفكاره نظرية التنمية التقليدية (الكالسيكية) فقد أعتبر أن النظرية الكالسيكية

ضحلة وتافهة وأن العوامل التي جاءت بها النظرية الكالسيكية ماهي إال أسباب ظاهرية للمشاكل التي

جاءت لعالجها وتمثلت هذه المشاكل في انخفاض أو انعدام التقدم التكنولوجي أو ندرة الموارد

الطبيعية.

ويؤكد ماركس علي ضرورة معرفة ودراسة طبيعة النظام االقتصادي لتعرف علي العوامل التي تولد

التنمية (عجمية ،والليثي ،)83 :2004 ،وقال ماركس عن الرأسماليين " لقد نجحت البرجوازية خالل فترة
حكمها القصيرة لمائة سنة في إيجاد قوي منتجة أكثر ضخامة وأكثر شمولية من كل أجيال الحكم السابقة معا فمن

تسخير قوي الطبيعة واختراع اآلالت وتطبيق الكيمياء في الصناعة والزراعة والمالحة البخارية والسكك الحديدية
والبرقيات الكهربائية واستصالح أراضي قارات بأسرها للزراعة والتحكم بمسارات االنهيار استطاعت الشعوب أن تستخرج
من االراضي قوي منتجة لم تكن في القرون السابقة تشك حتي بوجودها وكانت كامنة بانتظار العمل

االجتماعي"(شرر.)44 :2002 ،

ويري ماركس أن االقتصاد ال يمكن أن يستمر في نموه إلي االبد وأنه ينتهي بسبب األزمة التي تتبع

فائض اإلنتاج واالضطراب االجتماعي ويؤكد أن الحد األدنى لمستوي الكفاف يحدد األجور وأن فائض
القيمة الذي يولده العامل هو عبارة عن الفرق بين كمية إنتاج العامل والحد األدنى ألجر العامل ويؤكد

ماركس علي أن معدل الربح ينخفض إذا زاد معدل الكثافة الرأسمالية لتكنولوجيا اإلنتاج وحصة رأس
المال الثابت ،وتنبأ ماركس أنه مع حدوث التراكم الرأسمالي فإن الجيش االحتياطي للعمال سيختفي

وهذا يرفع االجور ويخفض االرباح وعندها يقوم الرأسماليون إما بإبقاء األجور منخفضة أو إحالل رأس
المال مكان العمل وهنا تبرز مشكلة من وجهة نظر ماركس وهي عدم قدرة العمال علي استهالك كل

السلع المنتجة وقلت الطلب علي السلع يؤدي إلي انهيار الرأسمالية من جراء تناقضاتها الداخلية وهنا
تحدث ثورة من طبقة العمال علي الرأسمالية وتسيطر طبقة العمال علي السلطة ألن أعداد الرأسمالية

أقل بكثير من العمال وبذلك تحل االشتراكية مكان الرأسمالية(القريشي.)61 :2007 ،
تاسعاً  :النظرية الكينزية في النمو االقتصادي:

تحليالت كينز في النمو االقتصادي ()1833-1946
إنتقد كينز قانون ساي والنظرية الكالسيكية وأكد علي أن مستوي الطلب يمكن أن يحدث عند

أي مستوي من االستخدام والدخل وليس شرط أن يحدث عند مستوي االستخدام الكامل ويتحدد مستوي
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االستخدام عند كينز من خالل الطلب الكلي ،وال تكمن المشكالت التي يمر بها النظام الرأسمالي في

جانب العرض من الخدمات والسلع بل في جانب الطلب الفعال ،وأكد كينز بأن قصور الطلب هو
جوهر المشكلة الرأسمالية وأن االستثمار هو دالة في سعر الفائدة واالدخار دالة في الدخل وأعتبر
كينز أن دالة اإلنتاج تعتمد علي حجم العمل المستخدم وذلك باعتبار أن االقتصاد فيه طاقات انتاجية

غير مستقلة (القريشي ،)73 :2007 ،ويعتمد مستوي االستثمار عند كينز علي نفس العوامل التي
اعتمد عليها النيوكالسيك وهي معدالت العائد علي الزيادات االستثمارية ومعدل الفائدة فإن رجال

االعمال يستمروا في االستثمار في مشروعات جديدة (عجمية ،الليثي ،)99 :2004 ،وتأثير الكفاية
الحدية لرأس المال على االستثمار اكبر من تأثير سعر الفائدة فانخفاض سعر الفائدة في جو ملئ

بعدم التأكد من فرص الربح في المستقبل يؤثر تأثي ار كبي ار على نفسية المستثمر الخاص بحيث يجعله

يحجم عن االستثمار ويرى كينز انه كلما انخفض سعر الفائدة كان ذلك مفيدا لالقتصاد القومي ألنه

سيساعد على زيادة االستثمار (الحبيب:1985 ،

.)64

ويمكن زيادة الكفاية الحدية لرأس المال عن طريق زيادة العائد المتوقع من هذا األصل أو عن طريق

انخفاض سعر األصل الرأسمالي الجديد وهذا صعب تحقيقه ألنه ال يمكن خفض سعر األصل

الرأسمالي اقل من تكلفته لتعرض المنتج للخسارة وال يمكن إقناع المستثمر بزيادة العائد المتوقع إن لم
يكن ذلك واقعيا ،أما سعر الفائدة يعتمد على عرض النقود وتفضيل السيولة فكلما انخفض عرض

النقود انخفض سعر الفائدة في حين إذا ارتفع تفضيل السيولة ارتفع سعر الفائدة (الحبيب:1985 ،

 ،)65وألهمية دالة االستثمار في نظرية كينز فأي نقص في االستثمار الخاص البد وأن يكمل
باالستثمار العام الذي يعمل على زيادة الدخل عن طريق المضاعف باإلضافة لآلثار النفسية المؤثرة

على توقعات المستثمرين حيث يخلق جوا من التفاؤل نحو تحسين األوضاع االقتصادية ،وأدخل كينز
متغيرات تتسم بالديناميكية مثل النمو السكان والتحول التكنولوجي والريادة ولكنها من جانب آخر تعاني

من بعض الجمود وبالتالي فان التحليل الكينزي لم يحدد الظواهر األساسية للنمو االقتصادي تاركا

موضوعات النمو والتنمية القتصادي مدرسة كامبردج (معروف.)381-382: 2005 ،
عاش ارً  :نظرية ركود األمد الطويل :هانسن )-:(1887-1975

هانسن هو صاحب نظرية األمد الطويل وتسمي أيضا بنظرية النضج االقتصادي وتوجد مصادر

هامة غير متوفرة لديها حاليا بالشكل الذي يضمن وصولها إلي الركود(خلف ،)160 :2006 ،وهذا

يعني أن الدول الرأسمالية التي وصلت إلي النمو االقتصادي سوف تصل إلي الركود طويل االمد وأنها

لن تستطيع أن تحقق مستويات االنتاج التي كانت تحققها ،ويرجع ذلك إلي ارتفاع الميل الحدي

لالدخار بسبب ارتفاع متوسط دخل الفرد أما عن االستثمارات فتكون قليلة ألن ظروف األجل الطويل
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ال تزيدها بنفس مقدار زيادة االدخار(لطفي ،)251 :1971 ،ويوجد ثالث عوامل من وجهة نظر
هانسن تزيد االستثمارات بشكل متوازي مع زيادة المدخرات وهي:

أ -نمو السكان.

ب -التوسع والتطور في اكتشاف موارد جديدة.
ج -التقدم التكنولوجي السريع.

واذا قلت هذه العوامل الثالثة أي انخفض النمو السكاني وتقلص اكتشاف موارد جديدة وانخفض التقدم
التكنولوجي فإن ذلك يؤدي إلي انخفاض االستثمار(خلف ،)160 :2006 ،وبذلك ال يتعادل االستثمار
مع المدخرات المخططة ويؤدي ذلك إلي هبوط الدخل القومي الفعلي دون اتجاه مشابه للدخل الحقيقي
الممكن علي مستوي االستخدام الكامل وبذلك يصبح المجتمع في حالة ركود مزمن وتزيد الفجوة بين

اتجاه الدخل الممكن في ظل التوظيف الكامل والدخل الفعلي وبذلك تزيد البطالة ،وقد أوضح هانسن

تأثير السكان ،الموارد الطبيعية واالساليب التكنولوجية علي حجم االستثمار كالتالي:

أ -السكان :إذا زادت نسبة السكان فإن ذلك يؤثر علي القوة الشرائية وعلي حجم االستثمارات أي إذا
انخفض حجم السكان فإن حجم االستثمارات تنخفض لثالث أسباب منها التوقع بانكماش حجم

السوق وبالتالي انخفاض معدل األرباح وبذلك ينقص حجم االستثمارات ،أما السبب الثاني عند

انخفاض معدل زيادة السكان يصبح عنصر رأس المال وفي ار أكثر من عنصر العمل وبذلك تقل
االنتاجية الحدية لرأس المال وهذا يقلل من االستثمار ،ويرجع السبب الثالث إلي أنه عندما ينخفض

حجم السكان تقل فرص االستثمار في قطاع االسكان والخدمات بنسبة كبيرة وهذين القطاعان
يستحوذان علي اعلي نسبة من احتياجات القطاعات األخرى من رأس المال وبالتالي نقص في

الحجم الكلي لالستثمارات.

ب -الموارد الطبيعية :يؤكد هانسن علي أنه كلما قل من اكتشاف موارد طبيعية جديدة مثل استغالل
مناجم جديدة أو جعل األراضي الصحراوية صالحة للزراعة فإن ذلك يقلل من استثمار رؤوس

األموال وبالتالي تقل االستثمارات .
ج -األساليب التكنولوجية:

إذا كان التقدم في األساليب التكنولوجية بطيئا فإن ذلك يقلل من االستثمار وذلك بسبب سيطرة

االحتكار علي األسواق وتزايد سيطرة النقابات العمالية(لطفي.)252-253 :1971،
الحادي عشر :نموذج كالدور:
يوضح نموذج كالدور أن التوازن بين نسب نمو المخزون من رأس المال وانتاجية العمل

واإلنتاج الكلي بنسب متساوية يؤدي إلى النمو االقتصادي ،ويؤكد على العالقة القوية بين االستثمار
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والتقدم التكنولوجي  ،حيث أن التقدم التكنولوجي يؤدي لزيادة اإلنتاجية الحدية لرأس المال ،وهذا يؤدي

لزيادة االستثمار فلو زادت االستثمارات الرأسمالية على التقدم التكنولوجي فإن ذلك يؤدي إلي انخفاض

اإلنتاجية الحدية لرأس المال مما يجعل االستثمار يبقي مكانه ليتمكن التقدم التكنولوجي من الوصول
إليه ،ويمكن أن نوضح العالقة بين انتاجية العمل ونسبة رأس المال /العمل ،التقدم التكنولوجي ،ونسبة
رأس المال /الناتج من خالل الشكل البياني التالي:

شكل ()3-1

انتاجي ال م
Y/L

K/L
K1 / L

W

V

U

Ft

S

F t +1

0

T+1

T

نسبة رأس المال  /العمل K / L

حيث أن:
يمثل إنتاجية العمل .
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يمثل نسبة رأس المال /العمل.
تمثل التطور التكنولوجي للفترة .t
ومن الشكل السابق يتضح التالي:
 -1يكون المنحنى أقل تحدبا عندما تكون نسبة الزيادة من رأس المال /العمل أكثر من نسبة الزيادة
في اإلنتاج الكلي مع قدر ثابت من قوة العمل.

 -2يكون اإلنتاج الحدي لرأس المال صف ار عندما يكون المنحنى مستقيما.
 -3أما إذا أدى التقدم التكنولوجي إلى تحريك الدالة من  Ftإلى  Ft +1سيزداد اإلنتاج الحدي لرأس
المال ويكون المنحنى عند النقطة  uأكبر انحدار من النقطة . S

وقد تحصل زيادة في االستثمارات لرفع االنتاجية الحدية لرأس المال ونسبة رأس المال  /الناتج عند

النقطة .V

 -4أما إذا كانت االستثمارات الرأسمالية أكثر من التقدم التكنولوجي ،وزادت على المحور األفقي نسبة
رأس المال /العمل من (  tإلى  ) t + 1ودالة االنتاج  Ftفعالة ،فإن االنخفاض في االنتاجية الحدية

لرأس المال يؤدي إلى عدم تشجيع االستثمار حتي ارتفاع نسبة رأس المال  /الناتج من ( )0 - vأي
كما كانت في حالة استخدام التطور التكنولوجي(الشمري ،وأخرون.)93-94 :1999 ،

الثاني عشر :نموذج هارود ودومار
بحث كل من هارود -دومار عن الشروط المطلوبة للحصول علي النمو السلس غير المتقطع

في الدخل القومي ،ومع أن نماذج هذين الكاتبين اختلفت من حيث التفاصيل ولكنها تشابهه من حيث

الجوهر وأكدوا علي أن تجميع رأس المال له دور مهم في عملية النمو  ،فاالستثمار يولد الدخل ويزيد
قدرة االقتصاد اإلنتاجية بزيادة المتجمعة من رأس المال وقد راعي هارود -دومار ناحيتي لعملية

االستثمار وهما الطلب الفعال والقدرة اإلنتاجية(خلف ،)146 :2006 ،وسنوضح جوهر نموذج هارد –

دومار من خالل االفتراضات ومن أهمها-:

 -1ثبات الميل الحدي لالستهالك.

 -2الميل الحدي لالدخار يساوي الميل المتوسط لالدخار.
 -3ثبات المستوى العام لألسعار بمعنى أن الدخل النقدي هو الدخل الحقيقي.
 -4االقتصاد مغلق .

 -5ثبات معدل رأس المال | الناتج (  ) ⁄معامل رأس المال.
 -6عدم وجود فجوة بين االدخار واالستثمار.
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 -7أن األسعار تبقى ثابتة وكذلك أسعار الفائدة.

والعتماد اإلنتاج على كمية رأس المال ( )kالمستثمر في الوحدة اإلنتاجية واعتماد معدل النمو في

الناتج ( ) على الميل الحدي لالدخار (

) وكذلك معامل رأس المال |الناتج ( )

والفتراض تساوي الميل الحدي لالدخار مع الميل المتوسط لالدخار أي :

حيث  sهي معدل االدخار
وفي حالة التوازن فان االدخار = االستثمار  s=Iوبذلك يكون  i= ⁄حيث  iهي معدل االستثمار
و()Iهو التغير الذي يحصل في مخزون رأس المال أي أن
يساوي ) )kأي أن :

ومن المعادلة األخيرة نحصل على

= Iوالمعامل الحدي لراس المال \الناتج

وبقسمة طرفي المعادلة على  yنحصل على :

ويمكن إعادة صياغة المعادلة بالشكل التالي :
حيث  gتمثل معدل نمو الناتج  =s ،معدل االدخار  = k ،المعامل الحدي لرأس المال  /الناتج

وعليه فان معدل النمو في الناتج يساوي معدل االدخار (أو معدل االستثمار) مقسوما على المعدل

الحدي لرأس المال \ الناتج ومن هنا يمكن زيادة معدل النمو من خالل رفع نسبة االدخارات في الدخل
القومي أو انخفاض معامل رأس المال \ الناتج أي زيادة الكفاءة اإلنتاجية

ومما سبق فان معدل االدخار أو معدل االستثمار يساوي حاصل ضرب المعامل الحدي لرأس المال /

الناتج ومعدل نمو الناتج أي أن :
(القريشي : 2007،ص )74-76
الثالث عشر :النظرية النيوكالسيكية في النمو االقتصادي (نموذج سولو):
تؤكد النظرية النيوكالسيكية علي أهمية السوق الحر وانفتاح األسواق الوطنية ألنها تزيد من

االستثمار المحلي واألجنبي وهذا يؤدي إلي زيادة معدل التراكم الرأسمالي ،حيث أحدث نموذج سولو
للنمو تطور هائل للنظرية النيوكالسيكية مما جعله يحصل علي جائزة نوبل في االقتصاد ،ويعتبر

نموذج سولو امتداد لنموذج هارد دومار ألنه أدخل عنصر العمل ومستوي التكنولوجيا إلي معادلة
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النمو االقتصادي(تودارو ،)149 -150 :2006 ،وحسب النظرية النيوكالسيكية القديمة للنمو يعتبر
نمو الناتج واحد أو أكثر من العوامل التالية:

 -1الزيادة النوعية والكمية في عنصر العمل عن طريق تطوير التعليم وزيادة السكان.
 -2الزيادة في عنصر رأس المال عن طريق االستثمار واالدخار.
 -3لتحسينات التكنولوجية.

وأكد نموذجه علي أهمية االستثمار واالدخار وأيضا مساهمة المصادر المختلفة في نمو الناتج

كالتالي:

)

(

(

)

حيث :
 :نمو إجمالي المخرجات(الناتج المحلي)
 :معدل نمو رأس المال
) (  :معدل نمو العمل
( : )αحصة رأس المال من الناتج

) :)1-αحصة العمل من الناتج

 :معدل التغيير التكنولوجي أو بواقي سولو
حيث اوضحت هذه المعادلة مساهمة كل من العمل ورأس المال والتحسينات التكنولوجية في نمو
المخرجات ويتم حساب مساهمة كل عنصر كالتالي:

أ -مساهمة عنصر العمل = معدل نمو العمل  xحصة العمل من الناتج

ب -مساهمة عنصر رأس المال = معدل نمو رأس المال  xحصة رأس المال من الناتج .
ج -مساهمة  Aالتقدم التقني وهو مقدار الزيادة في المخرجات التي تعود إلي التحسينات في
التكنولوجيا مع بقاء األشياء األخرى .

ويمكن معرفة مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو من خالل النمو المتبقي في الناتج بحيث يتم

استبعاد مساهمة العمل ورأس المال من الناتج ،ويطلق علي التغيرات في التكنولوجيا التغيير في معامل
االنتاجية الكلية( )TFPولالستدالل علي  TFPيمكن إعادة ترتيب المعادلة كالتالي:
})

{

(

77

واذا قمنا بطرح معدل نمو المخرجات من معدل نمو جميع المدخالت نحصل علي مساهمة التقدم
التكنولوجي في النمو االقتصادي ،وطريقة قياس التغير التكنولوجي في المعادلة السابقة تنسب كل ما

يتبقى في النمو من المخرجات بعد طرح عنصري رأس المال والعمل ،وشرح سولو نظريته وأهمية
التقدم التكنولوجي في زيادة معدل النمو من خالل المراحل التالية:
 توضيح نموذج النمو النيوكالسيكي بدون تغير تكنولوجي.

 أثر التغيير في معدل النمو السكاني واالدخار في حالة عدم وجود تغيير تكنولوجي.

 توضيح نموذج النمو النيوكالسيكي في حالة وجود تغيير تكنولوجي(حمدان.)28-29 :2012 ،
الرابع عشر  :نموذج ( H.Uzawaايزاروا: )1965
يعتبر نموذج  uzawaامتدادا لنموذج سولو وعرف هذا النموذج بنموذج القطاعين وبالرغم من
إدخاله لعنصر رأس المال البشري في دالة اإلنتاج إال انه اعتبر أن اإلنتاجية الحدية لرأس المال

البشري متناقصة (مرادسي:2009 ،

.)59

واعتمد النموذج على سلعتين أحداهما استهالكية واألخرى إنتاجية واعتبر إنتاج السلعة األولى أكثر
كثافة لرأس المال من السلعة الثانية معتمدا في إنتاج هاتين السلعتين على عنصرين هما العمل

والمكائن هكذا تظهر دالتان اإلنتاج احدهما للناتج االستهالكي (معروف 2005 ،

.)378:

واألخرى للناتج االستثماري
وان الناتج اإلجمالي هو عبارة عن الناتجين السابقين :

الخامس عشر :النظرية التقليدية المنقحة للنمو االقتصادي :
ظهر هذا النموذج في عام  ، 1972وأشار النموذج بان حدود النمو االقتصادي على الكرة

األرضية سيبلغ منتهاها خالل المائة عام القادم في حال استمرار االتجاهات الحالية للنمو في السكان
وانتاج الغذاء والتصنيع وتلوث البيئة وندرة الموارد (ابدجمان  ،)471:1988 ،وكانت هذه النتيجة بناء

على دراسة اشرف عليها دينيس ميدزو في معهد ماشوسيتس وبينت الدراسة أنه يوجد أربعة عناصر

أساسية للنمو وهي السكان وانتاج الغذاء وتلوث البيئة وندرة الموارد وتعاملت الدراسة مع تفاعل

المتغيرات األربعة عن طريق تشغيل وتحليل البيانات بالحاسب اآللي  .ويرى فريق الدراسة أن حدود
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النمو ستصل منتهاها خالل المائة عام القادم ،فمع زيادة السكان عن عرض الغذاء تحدث مجاعة
على نطاق واسع وتزداد معدالت الوفيات كما أن المستويات المرتفعة للتلوث ستزيد أيضا معدالت

الوفيات ،وهذا يؤدي النخفاض كبير في سكان العالم كما أن الناتج الصناعي سينخفض بشكل كبير
بسبب استنزاف الموارد الطبيعية في العالم وارتفاع مستويات التلوث ،كما يرى فريق الدراسة أنه في
حال اتخاذ إجراءات اآلن أو في المستقبل فان مثل هذا االنهيار سيتم منعه وتداركه (ابد جمان،

 ،)473 :1988ومن هذه اإلجراءات األخذ بسياسات لتخفيض معدل المواليد وتحقيق االستق ارر لكل من

السكان والناتج الصناعي وعندما يتحقق االستقرار للسكان والناتج الصناعي يكون هناك مستويات

مرتفعة نسبيا من الناتج الصناعي والغذاء على المستوى الفردي ،وقدم فريق الدراسة احتمالين فقط
فرض حدودا على النمو أو على الموارد الطبيعية واألخير يؤدي لالنهيار وبالتالي يكون االحتمال

األول هو المعقول .

وقد انتقدت هذه الدراسة على نطاق واسع ومن هذه االنتقادات :

 -1تجاهل النموذج آللية األثمان حيث أن نظام األثمان يقدم الحوافز لالقتصاد في الموارد النادرة
والبحث عن إمدادات إضافية

 -2افتراض أن السكان يستمرون في النمو بمعدل سريع وهناك دليل انه في حالة زيادة نصيب الفرد
من الدخل ستنخفض معدالت المواليد

 -3عدم تقديم األسباب التي تؤدي لتقدم التكنولوجيا بطريقة أكثر بطئا من المتغيرات األخرى .
السادس عشر  :نظرية النمو الجديدة( الداخلية) -:
إن األداء الضعيف للنظريات النيوكالسيكية لتفسير مصادر النمو االقتصادي طويل األجل قاد

إلي عدم قبول النظرية التقليدية والحظنا سابقا أن النظرية التقليدية ال تتمتع في أي خصائص تجعلها
تحدث النمو لفترات طويلة ،وفي غياب التغييرات التكنولوجية فإن بعض االقتصاديات ستتجه إلي

النمو الصفري ،ولذلك يعتبر زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي تحدث نتيجة
التغييرات التكنولوجية (تودارو ،)153 :2006 ،أرجعت النظرية الكالسيكية المحدثة معظم النمو
االقتصادي إلي عمليات خارجية مستقلة للتقدم التكنولوجي ،وفي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات

زادت المعارضة لنظرية الكالسيكية المحدثة ألنها لم تفلح في توضيح االختالفات في االداء
االقتصادي في البلدان المختلفة وهذا أدي الي ظهور نظرية جديدة سميت بنظرية النمو الجديدة

(الداخلية) وان الدوافع االساسية لهذه النظرية هي تفسير االختالف الحاصل في معدالت النمو بين

البلدان المختلفة ،وتوضيح النمو المتحقق أي أن هذه النظرية تحاول تفسير العوامل التي تحدد معدل

نمو الناتج المحلي الذي لم يفسره سولو والذي يعرف ببواقي سولو(قريشي.)79-78 :2007 ،
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وتساعد نماذج النمو االقتصادي الداخلي في شرح التدفقات الدولية غير العادية لرأس المال التي

تعمل علي تفاوت وتضخم الثروة بين دول العالم النامي والمتقدم ،واحتمال تحقيق زيادة في معدالت

عوائد االستثمار للدولة النامية مع انخفاض معدالت رأس المال  /العمل سوف تفشل بسبب انخفاض
مستويات االستثمار المحتملة مثل رأس المال البشري والبحث والتطوير وعدم حصول األفراد علي
مكاسب شخصية ناتجة من الوقورات الخارجية التي تأتي من استثماراتهم(تودارو،)156 :2006 ،

ويوجد هناك العديد من النماذج والمعادالت التي تحدث عنها اقتصاديو هذه النظرية مثل رومر ،
وبارو وسوف نتحدث عن بعض النماذج مكتفين فقط بنموذج  AKونموذج رومر ونموذج لوكس.

 -1نموذج

:

يعتبر نموذج

أول وأكثر نماذج النمو الداخلي بساطة والتي يكون فيها للسياسات

االقتصادية دور انعكاسات علي النمو في المدى الطويل .

وجاءت هذه النظرية لتعالج مشكلة تناقص المردودية الحدية لرأس المال ولتفادي هذه المشكلة افترض

نموذج

إلغاء فرضية تناقص اإلنتاجية الحدية وتأخذ داله اإلنتاج المعتمدة في نموذج

التالي( :دحمان ،البشير ) 14 : 2007 ،
)_______ (1
حيث ترمز ألي عامل يؤثر في التكنولوجيا
رأس المال ( المادي والبشري) وترمز

الشكل

إلي الناتج المحلي اإلجمالي

وبإجراء مجموعة من االشتقاقات نحصل علي -:
)______________ (2

حيث أن التغير التكنولوجي هو -:
)______________(3
وبالتعويض عن قيمة معادلة رقم  1في معادلة رقم  3نحصل علي :

)__________(4

وبتعويض معادلة رقم  4في معادلة رقم  2نحصل علي:
)____________(5
وباختصار معادلة رقم  5نحصل علي -:
أي أن معدل النمو االقتصادي
التكنولوجي

يعتمد علي معدل النمو التكنولوجي

من جهة وعلي المستوي

من جهة أخري باإلضافة العتماده علي المستوي االدخاري (مختار.) 59 :2009 ،
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 -2نموذج رومر :)Romer( 1986
درس رومر التناقضات الناتجة عن فرضية سولو بالتغير التكنولوجي متغير خارجيا وذلك من

خالل مقالين ففي المقال األول عام ( 1986شرر ،) 55 :2002 ،عرض بول رومر نموذجه البسيط
واكتشف الشروط أو الحاالت التي في ظلها يكون النمو االقتصادي المستدام ممكنا عندما ال تكون

هناك زيادات خارجية في اإلنتاج  .واعتمد رومر علي مجموعة من أدوات التحليل االقتصادي لتفادي
تأثير قانون تناقص الغلة وتميز النموذج بفرضيين هما -:

أ  -التعليم بالتمرن -:

يؤدي االستثمار في رأس المال البشري لزيادة األرباح والتعليم حيث أن زيادة االستثمار في رأس المال

البشري تؤدي لفاعلية في اإلنتاج.

ب -المعرفة التكنولوجية المتاحة للمؤسسة تعتبر سلعة جماعية تسمح لها باالنخراط في سوق
المعلوماتية مع مختلف المؤسسات األخرى ويكون للخبرة دو ار ايجابيا في تطبيق المعرفة التكنولوجية،
ومن خالل المفهوم عرف رومر نموذجه بالخارجية التكنولوجية الناتجة عن تراكم عامل أرس المال

ويفترض رومر في نموذجه أن االقتصاد تسوده المنافسة التامة بين عدد من المؤسسات تنتج سلعا

متجانسة تستخدم في االستهالك واالدخار وبدالة اإلنتاج إنتاج متماثلة بين جميع المؤسسات (مرادسي
.) 56-57 :2009،
 -3نموذج لوكاس )Lucas( 1988
اعتمد لوكاس في تحليله لمحددات النمو االقتصادي علي نموذج اي ازوا ()Uzawa 1965

ولكن لوكاس رفض فرضية تناقص العوائد الحدية لتراكم رأس المال البشري علي عكس رأس المال
المادي و أرجع االختالف في معدالت النمو بين الدول بسبب االختالف في مستوي تراكم رأس المال

البشري بدال من تناقصها والمحافظة علي ثبات العوائد الحدية وذلك الستقرار النمو دون توقف
(شرر)56 : 2002 ،
ويعتمد النموذج علي مجموعة من الفرضيات نلخصها في التالي ( :مرادسي)60 : 2009 ،
أ -يعتبر لوكاس أن االقتصاد شكل من قطاعين فقط احدهم ينتج السلع والخدمات والقطاع الثاني
سيهتم بتكوين رأس المال البشري.

ب -رأس المال البشري ينتج من تلقاء نفسه والزمن واختصاص الفرد المخصص للدراسة هما اللذان
يحددان وتيرة تراكم رأس المال البشري ويكون جميع األفراد في المجتمع متماثلين في المستوي التعليمي

وفي هذا النموذج يكرس الفرد كل وقته بين العمل أو التراكم الرأسمالي وبالتالي يكون تراكم رأس المال

البشري مقيد بالمعادلة التالية ( -:دحمان ،البشير)16 :2007 ،
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حيث تمثل

مقدار التغير في رأس المال البشري

مقدار الفعالية لنشاط تراكم رأس المال البشري

مخزون رأس المال البشري للفرد

الوقت المخصص للتعليم .
ثابت ممكن كتابة المعادلة علي الشكل التالي :

وعندما يكون الوقت المخصص لإلنتاج

وهذا يدل علي أنه كلما زادت حصة الوقت من أجل التعليم والتكوين سيحقق االقتصاد نموا كبي ار في
رأس المال البشري عبر الزمن ( مرادسي.)60 :2009 ،

أما فيما يخص إنتاج البضائع فإن العملية اإلنتاجية تحكمها تقنيا دالة كوب دوغالس

) (coob-douglasالتي تأخذ الشكل التالي :

تمثل قيمة إنتاج الفرد

حيث

و

عبارة عن رأس المال العيني للفرد و

تمثل الوقت

الذي تخصصه الفرد في عملية إنتاج السلع وهذا يعني أن الوقت المخصص للتعليم يساهم في زيادة

الناتج في المستقبل باإلضافة لمساهمته في خلق الناتج في الحاضر .

عبارة عن ثابت موجب يمثل لسنة مساهمة رأس المال في الناتج .

ولضمان الوصول إلي نمو داخلي دمج لوكاس في هذا النموذج تأثير الوفرات الخارجية الناتجة عن
مستوي رأس المال البشري علي النشاط اإلنتاجي ،معلال ذلك بان كل فرد مهما كان مستواه التعليمي

يكون أكثر فاعلية إذا أحيط بأشخاص آخرين فعالين .

وترمز لمقدار تأثير الوفرات الخارجية في دالة اإلنتاج بالرمز

اإلنتاج وتأخذ الشكل التالي

حيث إن

ما يرفع من درجة تجانس دالة

تمثل مخزون رأس المال البشري لباقي األفراد في االقتصاد

وبفرض أن جميع اإلفراد يتمتعون بنفس المستوي التعليمي فان

ارتفاع مؤهالت الفرد فان ذلك سيعود باإليجاب علي فعالية األفراد المتواجدين معه.
وبسبب الوفرات الخارجية فان دالة اإلنتاج في نموذج لوكاس تتميز بتزايد الغلة (

وهذا يعني أنه عند
) وهكذا يكون

هناك تأثير ايجابي لرأس المال البشري على قيمة اإلنتاج وهذا ما يؤدي لنمو داخليا في النموذج الن

تحسين مستوى الفرد يؤثر على المخزون المعرفي وعلى مخزون رأس المال البشري لالمة باإليجاب
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مما يؤدي لزيادة النمو االقتصادي والعكس يحدث في حالة إهمال التعليم والتمرن (مرادسي:2009 ،
)61
ومن هذا النموذج نستنتج أ ن سبب وجود اختالف في درجة الغنى والفقر بين الدول يعود الختالف
المدة الزمنية المخصصة للتكوين والتعليم (دحمان ،البشير.)16 :2007 ،

 -1النموذج الثاني لرومر : 1990

يعتبر نموذج رومر  1990أكثر واقعية من ناحية تمثيله لعملية تراكم المعرفة والتطور
التكنولوجي مقارنة بالنموذج األول وانطلق رومر من أن األفكار غير قابلة للتنافس حيث يمكن

استخدام المعرفة عدة مرات من عدد من االقتصاديين في نفس الوقت دون تدهورها (دحمان ،البشير،
،)17 : 2007
وأكد رومر أن تفاعل رأس المال البشري مع مخزون المعرفة يصبح رأس المال منتجا وكلما ازدادت
المعرفة أصبحت جهود البحث والتطوير المعتمدة على رأس المال البشري أكثر إنتاجا (نزاري،
)90 :2007
ويعتمد نموذج رومر على ثالث قطاعات  :قطاع البحث والتطوير وقطاع السلع الوسيطة وقطاع
إنتاج السلع النهائية .

أ -قطاع البحث والتطوير :
تكون المعرفة في هذا القطاع سلعة عادية وليست حصرية أو تنافسية فكل باحث يمكن أن
يستعمل مجموعة المعارف لكي يخلق ابتكارات واختراعات جديدة ويقر معظم االقتصاديين بان المعرفة

هي أساس المكتشفات العلمية وهذا ما يسمى بخاصية عدم التنافس باإلضافة لصعوبة منع اآلخرين

من استخدامها وهذا ما يعرف بخاصية االستبعاد (شرر ،)55 :2002 ،وقد سلم رومر بأن التقدم
التقني في الصناعة يحتاج لنشاط جماعي يهدف إلى الربح مؤلف من مركبتين مختلفتين :

 تصاميم متجسدة في منتجات يمكن تسجيل براءة اختراعها لمنع الشركات المنافسة من ممارسة
النشاط نفسه
 المعرفة الخاصة بهذه التصاميم والتي تعتبر ملكية عامة تغذي مخزون المعرفة المشترك بين
الباحثين

ويصبح مخزون رأس المال البشري أكثر إنتاجا من خالل تفاعله مع مخزون المعرفة المتعلقة
بالتصاميم السابقة مضاف إليها المعرفة العلمية التي ينشرها الباحثون األكاديميون وبزيادة المعرفة

تصبح جهود البحث والتطوير المعتمدة على رأس المال البشري أكثر إنتاجا(شرر:2002 ،

وعلى هذا األساس تكون دالة تراكم المعرفة  Aعلى النحو التالي :
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حيث

عبارة عن التغير في كمية ومخزون المعارف.

 Aعبارة عن مخزون المعارف المتوفرة.

 ALكمية رأس المال البشري المخصص للبحث والتطوير.
 :ثابت موجب يعبر عن فاعلية نشاط البحث.
وتعتبر هذه المعادلة أهم ما جاء به رومر حيث أنها تصف وتحدد اآللية التي ينتج بها األفكار
والمعارف العلمية الجديدة التي ينتج عن تطبيقها تطور تقني وهذا ما يعتبر نقصا في نموذج رومر

عام ( 1986مرادسي )62 :2009 ،
ب -قطاع السلع الوسيطة :
يفترض رومر أن المؤسسة  iفي قطاع إنتاج السلع الوسيطة ينتج سلع رأسمالية  Xiمن خالل
براءة االختراع المشتراة من قطاع البحث وكمية معينة من السلع النهائية ويوجد عدد  Aمن السلع

الوسيطة محتكرة من طرف عدد  Aمن المؤسسات في هذا القطاع كل منها له وضع من االحتكار
يبيع فيه إنتاجه

وتكمن قوة هذا القطاع في وجود نظام براءة االختراع المعتمد من طرف الدولة ويعتبر رومر أن تكلفة

شراء براءة االختراع للشركة هو

وهو السعر المحدد من طرف لشخص المحتكر.

ج -قطاع السلع النهائية :
يتكون هذا القطاع من عدد كبير من الشركات المنتجة للسلع النهائية ويتم إنتاج السلع النهائية

بجزء من رأس المال البشري ومقدار من العمل ورأس المال المادي المتمثل في السلع الرأسمالية
المنتجة من قطاع السلع الوسيطة (مرادسي )63 :2009 ،

ويهتم نموذج رومر في كيفية توزيع رأس المال البشري ما بين أنشطة االبتكار واإلنتاج وكلما ازداد

رأس المال البشري المخصص للبحث وزادت فعاليته ارتفع النمو وهذا يدل على أن تراكم المعرفة

التقنية هو المحرك للنمو االقتصادي في نموذج رومر ،كما تنبأ نموذج رومر بالدور الجديد للسياسات

العمومية فزيادة نفقات البحث والتطوير وتحسين فعاليتها عن طريق تدريب العنصر البشري يؤدي
الستمرار النمو في المدى البعيد ويحسن من األداء االقتصادي (مرادسي  ،)64 :2009 ،ولكن

األنظمة االقتصادية الفقيرة برأس المال البشري والدول التي ال تستطيع التنسيق والتفاعل بين رأس
المال البشري وبين مخزون المعرفة مهما كان المخزون وفي ار تكون فيها اإلنتاجية ضعيفة ويستمر

التخلف (شرر.)57 :2002 ،
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الخالصة
في هذا الفصل تحدثنا عن نظريات النمو االقتصادي وعن النماذج االقتصادية وكل هذه النظريات
جاءت مجتمعة من أجل تحقيق النمو االقتصادي حيث ركز الطبيعيون علي السوق الداخلي واهتموا
بزيادة الناتج الفردي الحقيقي أما التجاريين فلم يهتموا بالسوق الداخلي وأهتموا بحجم الناتج الكلي
وجاءت بعد ذلك النظرية الكالسيكية ومن روادها أدم سميث ،ديفيد ريكاردو ،روبرت مالتس ،حيث

أكدت هذه النظرية أن النمو في النهاية ينتهي إلي حالة الركود وذلك بسبب زيادة األساليب الفنية في

اإل نتاج التي تزيد متوسط دخل الفرد وبالتالي زيادة عدد السكان ومن ثم ينخفض متوسط دخل الفرد
إلي حد الكفاف.

ثم جاء ماركس والنظرية الماركسية التي وصفت النظرية الكالسيكية بالتافهة وأكد علي أن االشتراكية

سوف تحل محل الرأسمالية في النهاية ،ثم جاءت بعد ذلك النظرية الكنزية بقيادة كينز حيث أكد أن

مشكلة النظام الرأسمالي تكمن في جانب الطلب الفعال ،وكل النظريات السابقة ركزت علي التحليل

النظري.

وبعد كينز ظهرت المدارس والنظريات التي حاولت تفسير الوصول الي النمو االقتصادي بشكل كمي

من خالل النماذج القياسية فظهر نموذج هارد  -دومار الذي بحث عن النمو السلس غير المتقطع
وأكدوا علي أهمية رأس المال في تحقيق النمو االقتصادي ثم ظهر بعد ذلك سولو الذي أدخل عنصر

العمل والتكنولوجيا إلي نموذج هارد  -دومار أما كالدور فقط أوضح أن نسب التوازن بين نمو

المخزون من رأس المال وانتاجية العمل واالنتاج الكلي بنسب متساوية يؤدي الي النمو االقتصادي
وأكد أيضا علي العالقة بين االستثمار والتقدم التكنولوجي ،وفي النهاية جاءت نظرية النمو الداخلي

حيث جاءت لتوضح االختالف الحاصل في معدالت النمو بين البلدان المختلفة وتوضيح العوامل التي
تحدد نمو الناتج المحلي التي لم يوضحها سولو أي بواقي سولو.
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المقدمة:
تميز االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة ( )2011-1995باضطراب حاد في أدائه حيث عبر
عن ضعفه وهشاشته وتأثيره القوي في عدم االستقرار السياسي التي أثرت علي االستقرار االقتصادي

حيث عمدت إسرائيل علي تدمير االقتصاد الفلسطيني من خالل سياسة تشديد الحصار واإلغالق علي
فلسطين وقصف وتدمير المرافق العامة ومنع العمال من الوصول ألماكن عملهم وعرقلة وصول المواد

الخام ومستلزمات االنتاج لألراضي الفلسطينية األمر الذي أدي إلرباك وتعطيل العملية االنتاجية إذ

ارتفع معدل البطالة وتذبذب معدل نمو الناتج االجمالي المحلي وضعف مساهمة االنشطة االنتاجية
واألنشطة الخدماتية وضعف االستثمار األجنبي المباشر واستقطابه إلي األراضي الفلسطينية وسوف
نتناول في هذا الفصل مؤشرات االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة (.)2011-1995

أوالً :إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (:)2011-1995
تميز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3في االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة
( )2011-1995بتذبذب واضح ويعزى ذلك إلي الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي
سادت المناطق الفلسطينية وبعد توقيع اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلي األراضي

الفلسطينية شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا مطردا خالل الفترة( )2000 -1995ويعزي ذلك

إلي المساعدات والقروض والمنح المالية والي روح التفاؤل التي انتشرت في المناطق الفلسطينية عقب
عملية السالم وما رافق ذلك من حركة نشطة لمشاريع وبرامج تنموية من مؤسسات دولية (عطياني،

 ،)134 :2007حيث قام المجتمع الدولي بتقديم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية من أجل بناء
المؤسسات وانشاء البنية التحتية مما أدي إلي تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات االقتصادية.

3

يعرف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالنسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الحقيقي في سنة  1996مطروحا منه إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي لعام  1995مقسوما على الناتج المحلي الحقيقي لعام  1995مضروبا في مائة
(.)mishkin,Fredric,2004
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جدول()4-1
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة ( )2011- 1995سنة االساس 2004
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

األراضي الفلسطينية
3212.4
3292.8
3744
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.4
3800.5
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5239.3
5754.3
6421.4

النمو

الضفة الغربية

()%

النمو

مليون دوالر

قطاع غزة

()%
2101.7
2163.9
2492.9
2817.9
3149.1
2928
2616
2234
2451.9
2807.4
2876.7
2977.7
3317.2
3716.7
3979.6
4249.5
4764.7

5.7
2.5
13.7
12.1
8
-8.5
-8.1
-13.3
15.1
10.4
8.6
-5.2
5.3
7.1
8.8
9.8
11.5

7.5
2.8
13.2
11.5
10.5
-7.5
-11.9
-17.1
8.8
12.6
2.4
3.3
10.2
10.7
11.2
6.7
12.1

النمو
()%

1110.7
1128.9
1251.1
1379.8
1385.8
1218.7
1194.8
1067.4
1348.6
1391
1682.8
1344.6
1236.9
1161.6
1259.7
1504.8
1656.7

2.5
1.6
10.8
10.2
0.4
-12
-1.9
-10.6
26.3
3.1
20.9
-20.1
-8
-6
8.4
19.4
10

متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل فترة الدراسة بحسب الظروف االقتصادية والسياسية
في األراضي الفلسطينية
1999-1995
4.7
9.1
8.4
2002-2000
-8.2
-12.1
-10
16.8
7.9
11.4
2005-2003
2006

-

-5.2

-

3.3

-

-20.1

2011-2007

-

8.5

-

10.2

-

4.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (:)1995-2011
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
نسب النمو حسبت من قبل الباحث.

نالحظ من الجدول( )4-1أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد حقق في عام  1995نموا بمقدار )5.7
 )%وفي عام  1996تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلي ) (2.5بسبب اغالقات المعابر

والعمليات التي قامت بها حركات الكفاح المسلح في فلسطين (الكفري )23:2006،أما في عام

 1997فقد سجل إجملي الناتج المحلي الحقيقي نموا بمقدار ) )%13.7وفي عام  1998شهد نموا
بمقدار )( )%12.2عبد الكريم )134 :2004،وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي ( )%8في عام

 1999ومع بداية انتفاضة األقصى الثانية في عام  2000شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تراجعا

بمعدل ( )%-8.5ويعزي ذلك إلي الضعف الذي أصيبت به كافة المؤسسات االقتصادية جراء زيادة
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صرامة اإلجراءات اإلسرائيلية أمام اقتصاد الشعب الفلسطيني حيث قامت بتدمير البنية التحتية وتدمير
الورش الصناعية وقامت باحتالل المناطق الفلسطينية التي تخضع لسيطرة األمنية واإلدارية لدي
السلطة الوطنية الفلسطينية(عطياني )134 :2007 ،وبقيت هذه األسباب تؤثر علي الناتج المحلي

الحقيقي حيث سجل في عام  2002تراجعا بمعدل( )% 13.3-أما في عام  2003ارتفع معدل نمو
الناتج المحلي بمقدار ) )%15.1وزاد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل) )%10.4و

( )%8.6لسنة  2004و  2005علي التوالي ويعزي ذلك إلي االستقرار النسبي في هذه الفترة وقد

تراجع معدل نمو الناتج المحلي في عام  2006حيث وصل الي  %-5.2وذلك بسبب االنتخابات

التشريعية والمحلية

مما أدي ذلك إلي وقف المساعدات الدولية ووقف تحويل عائدات الضرائب

المستحقة للسلطة الفلسطينية(عبد الكريم )173:2008 ،أما في االعوام  2007و 2008و  2009و

2010و 2011ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلي ))11.5( ،)9.8( ،)8.8( ،)7.1( ،)5.3
علي التوالي وذلك بسبب حالة من االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي سادت المنطقة وافراج

إسرائيل عن العائدات الضريبية المستحقة عليها لسلطة الوطنية الفلسطينية وتكثيف الدعم االقتصادي
واالصالحات التي نفذتها الحكومة الفلسطينية ،وتقليل القيود المفروضة علي الحركة الداخلية للسلع

والسكان(صندوق النقد الدولي ) 4 :2008 ،أما خالل فترة الدراسة ( )2011-1995فقد بلغ متوسط
نمو الناتج المحلي الي (. )%4.9
ومما سبق يري الباحث  :أن الحاالت القوية من انخفاض وارتفاع التي شهدها وال يزال يشهدها
إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني تعود إلي االرتباط القوي ما بين االقتصاد الفلسطيني واإلسرائيلي،
وبسبب الحالة األمنية والسياسية التي تسود الجانب الفلسطيني واالسرائيلي ،ويعود أيضا إلي سيطرة
حركة حماس علي السلطة مما أدي ذلك إلي وقف المساعدات الدولية ووقف تحويل عائدات الضرائب

المستحقة للسلطة.
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ثانياً :مساهمة القطاعات االقتصادية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
تشير البيانات المتوفرة لدي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلي سيطرة قطاع الخدمات

علي المرتبة األولي في مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

جدول()4-2
نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة خالل الفترة ()2011- 1995
السنة

الزراعة

الصناعة

اإلنشاءات

الخدمات وفروع
أخرى

1995

11.6

20.8

5.4

62.2

1996

13.2

17.2

6.9

62.7

1997

10.3

15.6

6.3

67.8

1998

9.3

15.1

7.2

67.4

1999

8.6

15

11.6

64.1

2000

7.8

13.9

7.2

70.3

2001

6.8

17.1

4.2

70.9

2002

6.3

17.2

2.9

73.6

2003

6.6

17.5

3.8

72.1

2004

7.1

17.1

5.7

70.1

2005

5.2

17

6.8

71

2006

5.6

15

7.2

72.2

2007

5.5

15.3

6.6

72.2

2008

5.9

15.6

6.4

72.1

2009

5.6

13.2

7.4

73.8

2010

5.5

12.9

9.7

71.9

2011

5.9

12.00

14.0

68.1

المتوسطات

7.46

15.73

7.01

69.55

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
(http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx :(1995-2011
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حيث يوضح جدول ( )4-2أن نسبة قطاع الخدمات بلغت ( )%69.55من إجمالي الناتج المحلي

الحقيقي كمتوسط خالل فترة الدراسة ( ،)2011- 1995وذلك بسبب المساهمة النسبية لحصة تجارة
الجملة والتجزئة والتي تستحوذ علي أعلي نسبة في قطاع الخدمات ،وكان قطاع اإلنشاءات هو األقل
مساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خالل فترة الدراسة بمتوسط( )%7.01ويعزي ذلك إلي توقف

االستثمارات في قطاع اإلنشاءات وقيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بتدمير وتجريف المشاريع والمنشآت

الصناعية والوحدات السكنية واألبنية مما أثر سلبا علي هذا القطاع (عطياني )136 :2007 ،وفي عام

 2002شهد قطاع اإلنشاءات أقل قيمة في مساهمة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حيث بلغت

) )%2.9وذلك بسبب تدمير البنية التحتية والمباني والمساكن ،وبلغت أعلي قيمة له في عام 2011
حيث بلغت ) )%14.0ويعزي ذلك إلي الدعم المالي الذي وجهه اتجاهه إلي بناء المدن اإلسكانية
واإلنشاءات المختلفة.
وكان قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة من حيث االرتفاع في مساهمته إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي
بمتوسط ( )%7.46ونالحظ أن قطاع الزراعة قد تذبذب ما بين االرتفاع واالنخفاض وذلك بسبب

الممارسات اإلسرائيلية في تجريف وتدمير األراضي الزراعية وجدار الفصل العنصري الذي قطع
أوصال األراضي الزراعية عن بعضها البعض.
أما قطاع الصناعة الفلسطيني فقد كان في المرتبة الرابعة حيث تراوحت مساهمة القطاع الصناعي في
إجمالي الناتج المحلي ( )%15.73خالل فترة الدراسة (عطياني ) 136 :2007 ،وشهد أدني قيمة له

في عام  2000حيث وصلت إلي ) )%13.9ويعزي ذلك إلي ممارسات قوات االحتالل لهذا القطاع

من تدمير للورش الصناعية وفرض حصار واغالق للمناطق الفلسطينية ومنع دخول مستلزمات اإلنتاج
التي تستخدم في تشغيل الوحدات الصناعية ومن خروج الصادرات الفلسطينية إلي الخارج(عامر،

 )228 :2004أما أعلي نسبة فكانت في عام  1995حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة من
مساهمته إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ) (%20.8ويعزي ذلك إلي األهمية الكبرى التي حاز عليها
هذا القطاع من برامج تخطيط وسياسات لتحقيق التنمية الفلسطينية.
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شكل()4-1
نسبة االستهالك الكلي من الناتج المحلي الحقيقي()2011-1995
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بيانات جدول( )9-4ملحق ( ، )1ص.138

االستهالك النهائي واجمالي التكوين الرأسمالي:
يشمل اإلنفاق االستهالكي النهائي علي اإلنفاق الحكومي واإلنفاق الخاص و تشير البيانات
إلي أنه يشكل أكبر فئة استخدام من إجمالي الناتج المحلي حيث استحوذ اإلنفاق االستهالكي النهائي
علي ما نسبته ( )%125.43من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل فترة الدراسة  ،أما متوسط
االستهالك النهائي الخاص بلغ( )%102.56من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة

) (2011-1995وبلغ االستهالك العام( )%22.87من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل نفس
الفترة ويعزى ارتفاع اإلنفاق االستهالكي النهائي بشقيه العام والخاص إلي الحالة األمنية والسياسية
السائدة في األراضي الفلسطينية حيث إن اإلنفاق الحكومي يزيد في حالة تدهور األوضاع األمنية عن

االستقرار األمني(عطياني.) 139 :2007 ،
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شكل رقم()4-2
الناتج المحلي واالستثمار الكلي
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بيانات جدول ( ،)4-10ملحق ( ،)1ص.139

ونالحظ من الشكل( )4-2أن عام  1999تمثل أعلي نسبة لالستثمار الكلي 4والذي يشمل علي
االستثمار الخاص والعام من إجمالي الناتج المحلي حيث بلغت نسبة مساهمته ( )%40.96من

إجمالي الناتج المحلي أما خالل الفترة ( )2011-1995فقد بلغ متوسط نسبة االستثمار
الكلي( )%27.41من إجمالي الناتج المحلي.

4

يشمل إجمالي التكوين الرأسمالي (التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي ،التغيير في المخزون ،وصافي الحيازات الثمينة ،ويتم قياسه بأسعار
المشتريين(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية  ، 2010-2011،ص)37
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جدول()4-3
اإلنتاجية المتوسطة لالستثمار في االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة ))2011 -1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
المتوسط

إجمالي الناتج

االستثمار

(مليون دوالر) (مليون دوالر)
3212.4
3292.8
3744
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.4
3800.5
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5239.3
5754.3
-

955.5
1037.9
1173.4
1368.6
1857.4
1386.7
992.3
841.7
1063
1022.3
1265.7
1347.2
1122.9
1060.5
1137.3
1090.5
1066.8
-

الناتج المتوسط لالستثمار
(دوالر)
3.36
3.17
3.19
3.07
2.44
2.99
3.84
3.92
3.58
4.11
3.60
3.21
4.06
4.60
4.6
5.27
6.019
3.82

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (:(2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
الناتج المتوسط لالستثمار حسبت من قبل الباحث

جدول رقم( )4-11يوضخ تذبذب الناتج المتوسط لالستثمار حيث بلغ الناتج المتوسط لالستثمار

( )%3.82خالل الفترة( ،)2011-1995ويعزي تراجع اإلنفاق االستثماري النهائي إلي األوضاع

األمنية والسياسية المتدهورة التي أدت إلي هروب رأس المال المحلي واألجنبي وبالتالي أثرت علي
االستثمار سلبا(عطياني.) 139 :2007 ،
ثالثاً :التجارة الخارجية:
الميزان التجاري هو عبارة عن مجموع الصادرات والواردات ويوضح حركة الصادرات

والواردات ،والعجز في الميزان التجاري ويعتبر من أهم المقومات االقتصادية ،ويعاني الميزان التجاري

الفلسطيني من عجز كبير وذلك ألن الواردات تزيد عن الصادرات في فلسطين ونالحظ من جدول (4-

 )3أن متوسط الصادرات خالل الفترة ( )2011-1995قد بلغ (  )411.3مليون دوالر أما الواردات
فقد سجلت ( )2668.1مليون دوالر وبهذا يعاني االقتصاد الفلسطيني من عجز في الميزان التجاري
بمقدار متوسط ( )-2256.8مليون دوالر خالل فترة الدراسة ويعزى هذا العجز الي ارتفاع قيمة
94

الواردات بمقدار يفوق بكثير الصادرات وذلك بسبب الحصار اإلسرائيلي علي حركة البضائع وزيادة
اإلغالق اإلسرائيلي(صبيح )366 :2007 ،وبلغت نسبة الصادرات ( )%9.3من إجمالي الناتج

المحلي أما نسبة الواردات بلغت ( )%56.2من إجمالي الناتج المحلي وبلغت نسبة العجز ()-50.9
من إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة (. )2011-1995

جدول ()4-4
التجارة الخارجية في االراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2011-1995

مليون دوالر

نسبة

نسبة

الواردات

الصادرات

العجز

1995

1658.2

394.1

-1264

12.2

1996

2016

339.4

-1676.5

10.3

61.2

380.4

-1858.1

10.1

59.7

-49.6

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2375.1
3007.2
2382.8
2033.6
1515.6
1800.2
2373.2
2667.5
2758.7
3284
3466.1
3600.7
3958.5
4221.1

394.8
372.1
400.8
290.3
240.8
279.6
312.6
335.4
366.7
512.9
558.4
518.3
575.5
719.5

-1980.2
-2635.1
-1981.9
-1743.2
-1274.7
-1520.5
-2060.5
-2332.1
-2392
-2771
-2907.7
-3082.4
-3382.9
-3501.5

9.4
8.2
9.6
7.6
7.2
7.3
7.4
7.3
8.4
11.2
11.4
9.8
10
11.2

56.5
66.3
57.4
53.3
45.9
47.3
56.5
58.5
63.8
72.1
71
68.7
68.7
65.7

-47.1
-58.1
-47.8
-45.7
-38.6
-40
-49
-51.1
-55.3
-60.8
-59.6
-58.8
-58.7
-54.5

متوسط

2668

411.3

-2256.7

9.3

56.2

50.9

السنة

1997

الصادرات

نسبة الواردات للناتج

العجز

51.6

-39.3
-50.9

للناتج

2238.5

للناتج

المصددددددددددر :الجهااااااااااز المركااااااااازي لإلحصااااااااااء الفلساااااااااطيني تقاااااااااارير التجاااااااااارة الخارجياااااااااة لسااااااااانوات (:(2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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رابعاً :نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي المحلي الحقيقي:
بناءا علي تصنيفات البنك الدولي فإن فلسطين تقع في الشريحة الدني))2011 -1994
جدول()4-5
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
األراضي الفلسطينية

النمو
()%

1418.4

-

1474.5

1396.5

-1.5

1482.7

0.5

1350.6

-3.2

1442.7

-2.7

1203.4

1454.2

7.6

1578.6

9.4

1256.7

4.4

1577.1

8.4

1730

9.5

1336

6.3

1648.8

4.5

1875.1

8.3

1293.9

-3.1

1460.1

-11.4

1692.2

-9.7

1098.2

-15.1

1303.5

-10.7

1471.5

-13

1042.7

-5

1097.2

-15.8

1223.5

-16.9

902.4

13.4

1227.3

11.8

1307.4

6.8

1104.4

22.3

1317

7.3

1457.1

11.4

1103.1

-0.1

1387.2

5.3

1451.1

-0.4

1290.1

16.9

1275.4

-8

1459.8

0.6

996.5

-22.8

1303.2

2.1

1580.5

8.2

886.2

-11.1

1356.3

4.0

1723.6

9

806.5

-8.9

1415.7

5.9

1796.3

9.83

847.2

-6.8

1509.9

7.8

1867.1

10.61

980.2

-4.7

1635.2

8.2

2037.6

9.13

1042.8

6.3

السنة
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
المتوسطات

مليون دوالر

الضفة الغربية

النمو
()%
-

1327.2
1258

-5.2
-4.3

3

1.3

قطاع غزة

النمو
()%
-

-1.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (:(2011-1994
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
نسبة النمو حسبت من قبل الباحث

ونالحظ من جدول( )4-4أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد بلغت نسبته

( )%1.33خالل الفترة( )2011- 1995وشهد عام  1999أفضل عام خالل سنوات الدراسة حيث
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سجل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ( )1648.8مليون دوالر وذلك بسبب ارتفاع

معدالت النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تفوق معدالت النمو السكاني ويعتبر األسوأ عام
 2002حيث سجل متوسط نصيب الفرد ( )1097.2مليون دوالر ويعزي ذلك إلي األوضاع السياسية
واالقتصادية الصعبة التي خلفتها انتفاضة األقصى ،سوف نقوم بتقسيم فترات الدراسة حسب بيانات

الجدول السالبة والموجبة التي تعكس األوضاع السياسية واالقتصادية في المنطقة كالتالي بلغ معدل
نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ) )%3.168في الفترة ( )1999-1995ويعزي

ذلك الي استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية أما خالل الفترة (2002-
 )2000شهد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفاضا بقيمة ( (-12.66ويعزي ذلك
إ لي انتفاضة األقصى التي مرت بها المنطقة من تقلبات سياسية واقتصادية من تدمير للمباني
والمصانع واألراضي والمؤسسات الحكومية ‘ أما خالل المرحلة ( )2005-2003فقد سجل معدل نمو
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ( ،)%8.166وسجل في عام  2006بمقدار

) (%8.06-ويعزي ذلك إلي الحصار ووقف المساعدات الدولية علي قطاع غزة ومنع تحويل عائدات
الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب نتائج انتخابات عام  ، 2006أما خالل الفترة (2011-

 )2007فقد سجل معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار()%5.67
وسجل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطاع غزة ( )%1.78 -أما في

الضفة الغربية ( )%9.37ونالحظ أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الضفة

الغربية أعلي منه في قطاع غزة ويعزي ذلك إلي الحصار المفروض علي قطاع غزة والحروب التي

مرت فيها وعدم قدرة الحكومة المقالة علي وضع الخطط السليمة لمعالجة المشاكل االقتصادية التي

مر بها القطاع.

خامساً :سوق العمل الفلسطيني:
علي الرغم من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في عام  1994علي احتواء أعداد كبيرة من
القوي العاملة في و ازراتها ومؤسساتها المختلفة إال أن االعتماد في العمل علي االقتصاد اإلسرائيلي له

دور أساسي ومهم في االقتصاد الفلسطيني(عطياني ،)85 :2007 ،لقد مر سوق العمل الفلسطيني

بالكثير من التحوالت والتغيرات منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام  1994ومنذ هذا الوقت بدأ حجم القوة

العاملة في فلسطين ينخفض بشكل تدريجي خاصة في سوق العمل اإلسرائيلي ،ويعزي ذلك إلي

انتفاضة األقصى وفرض الحصار علي األراضي الفلسطينية ومنع حركة السكان (ابو الشكر:2006،
.)55
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شكل()4-3
نسبة العمال في األراضي الفلسطينية حسب أماكن عملهم خالل الفترة ))2011-1995
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بيانات جدول ( ،)4-12ملحق ( ،)1ص.140

ونالحظ من شكل( )4-4أن أكبر عدد للعمال يتمركز في الضفة الغربية ،حيث بلغت نسبة عدد العمال
في الضفة الغربية ( )%60.36خالل فترة الدراسة وبلغت ( )%26.63في قطاع غزة أما في إسرائيل

والمستوطنات فقد بلغت ( )%12.75خالل فترة الدراسة ،ونالحظ ارتفاع نسبة العمال في إسرائيل

والمستوطنات إلي (  )%14.46خالل الفترة ( )2000-1995وذلك بسبب االستقرار السياسي واألمني
الذي ساد المنطقة أما خالل األعوام ) (2011-2000نالحظ تراجع في مستوي العمالة في إسرائيل

والمستوطنات بنسبة (  ) %9.64وذلك بسبب انتفاضة األقصى والحصار المفروض علي األراضي
الفلسطينية ومنع حركة تنقل العمال  ،ونالحظ ارتفاع نسبة العمالة في األراضي الفلسطينية عام 2003

حيث بلغت ( )%40.4وذلك بسبب االنتعاش الذي مر به االقتصاد الفلسطيني خالل هذا العام مما

أدي إلي زيادة أعداد القوي العاملة(عطياني ،)88 : 2007 ،ومن حيث توزيع العاملين حسب النشاط
االقتصادي خالل الفترة (.)2011-1995
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شكل()4-4
نسب القوي ال امل في االراضي الفلسطيني حسب النشاط االقتصادي خال
الفترة() 2011-1995

الزراعة
الصناعة
البناء
الخدمات

بيانات جدول ( ،)4-14ملحق ( ،)1ص.141

فنالحظ من شكل( )5-4أن قطاع الخدمات والفروع األخرى حاز علي المرتبة األولي للعمالة
الفلسطينية حيث بلغ متوسط نسبة العاملين( )%57.56خالل الفترة ( )2011-1995وجاء قطاع

اإلنشاءات في المرتبة الثانية حيث بلغ متوسط العاملين فبه ( )%14.78خالل فترة الدراسة أما
المرتبة الثالثة فكان من نصيب قطاع الزراعة حيث بلغ متوسط العاملين فيه ( )%13.90أما قطاع

الصناعة فهو األقل استيعابا للعمالة الفلسطينية حيث بلغ متوسط العاملين فيه ( )%13.74خالل

الفترة (. )2011-1995

ويري الباحث :أن انخفاض وارتفاع العمالة في االقتصاد الفلسطيني يعود إلي الممارسات االسرائيلية
من حصار واغالق للمعابر ومنع حركة السكان وكركة تنقل العمال ولغياب االستقرار السياسي
واألمني ونالحظ أن نسبة العمال الذكور أكثر من االناث في االقتصاد الفلسطيني وأن قطاع الخدمات
يستوعب الحجم األكبر من العمالة الفلسطينية.
خصائص القوة العاملة الفلسطينية:
برغم من إغالق المعابر والحصار اإلسرائيلي ومنع حركة تنقل العمالة الفلسطينية ومحاولة

اسرائيل إلضعاف مهارة القوي العاملة إال أننا نالحظ أن الفئة األكبر من العمالة الفلسطينية
يتميزون بمستوي تعليمي مرتفع وأن أغلب العاملين في االقتصاد الفلسطيني هم من فئة الشباب.
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جدول()4-6
توزيع القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب مستوى التعليم خالل الفترة ()2011-1995
عدد سنوات التعليم
السنة

 0سنة

1-6سنوات

7-9سنوات

10-12سنوات

13فاكثر

1995

14.1

41.5

38.8

38.4

62.5

1996

13.1

43.2

40.5

38.7

63.5

1997

13.1

42.9

40.6

39

65.1

1998

13.6

45.1

41.6

39.6

62.7

1999

14

43

41.1

40.1

63.4

2000

15.8

42.6

40.9

38.8

63

2001

11.9

39.7

38.2

35.3

59.8

2002

11.3

40.8

37.4

34.6

56.5

2003

13

43.4

39.9

36.3

57.1

2004

12

43.1

40.5

35.7

56.6

2005

12.6

44.1

40.5

35.7

56.1

2006

14.2

44.8

41.3

36

55.8

2007

15.1

45.4

41.8

36.5

56.2

2008

12.7

43.4

41.6

36.5

55.3

2009

11.9

42.3

40.4

36.7

56.6

2010

11

42.1

41

35.9

55.1

2011

1.2

12.6

20.6

32.1

33.5

متوسط

12.39

41.17

39.21

36.81

57.57

المصدر  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
مسح القوى العاملة الفلسطينية لسنوات ))2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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نالحظ من بيانات الجهاز المركزي و جدول ( )5-4أن ( )%57.57من القوي العاملة الفلسطينية قد

أنهو أكثر من  13سنة تعليمية وبلغت نسبة من أتموا ما بين  10-12سنة تعلمية( )%36.81أما ما

بين  7-9سنوات تعليمية فهي( ، )%39.21أما بالنسبة للفئة العمرية فقد بلغ نسبة القوي العاملة

( )%28.20بنسبة للفئة العمرية ( )15-24وبلغت ( )%54.88للفئة العمرية ( ،)25-34أما الفئة
العمرية ( )35-44بلغت المتوسط منها( )%54.65أما الفئة العمرية ( )45-54فقد بلغت()%50.45
أما أكثر من  55بلغت (.)%21.23

شكل( )4-5نسبة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب الجنس
خالل الفترة ()2011-1995
80
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40
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بيانات جدول ( ،)4-15ملحق ( ،)1ص.142

ونالحظ من شكل( )6-4أن نسبة مشاركة الذكور في سوق العمل الفلسطيني أكبر من االناث حيث

بلغت للذكور( )%67.48خالل الفترة ( )2011-1995أما االناث فقط بلغت ( )%13.91خالل فترة
الدراسة.
وسوف يتم استخدام حجم العمالة أي عدد العاملين عمالة تامة داخل االقتصاد الفلسطيني في النموذج
القياسي لألهمية الكبيرة لهذا المؤشر في النمو االقتصادي.
ومما سبق يري الباحث :أن قطاع الخدمات والفروع األخرى هو المستوعب األكبر للعمالة في
االقتصاد الفلسطيني كما أن مشاركة عنصر المرأة في االقتصاد الفلسطيني ضعيفة مقارنة مع مشاركة

الرجال وأن أغلب العاملين في االقتصاد الفلسطيني هم من فئة الشباب كما أن مستوي التعليم مرتفع
010

بين العاملين في االقتصاد الفلسطيني وهذا ما يؤهلهم لالنخراط في الصناعات الجديدة التي تعتمد علي

التكنولوجيا الحديثة.

سادساً :البطالة:
تتذبذب معدالت البطالة في االقتصاد الفلسطيني بسبب الظروف السياسية واالقتصادية التي
تمر بها المناطق الفلسطينية حيث يعاني االقتصاد الفلسطيني من معدالت البطالة المرتفعة ومن

استيعاب األيدي العاملة (عطياني )96 :2007 ،ويعرف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني البطالة
بأنها" تشمل جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدا خالل فترة اإلسناد في أي نوع من

األ عمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مطالعة الصحف

التسجيل في مكاتب االستخدام سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطريق (جهاز االحصاء
الفلسطيني.) 30 :2010 ،

شكل()4-6
متوسط نسبة البطالة في االراضي الفلسطينية خالل الفترة()2011-1995

الضفة الغربية
قطاع غزة
األراضي الفلسطينية

بيانات جدول( ،)4-16ملحق ( ،)1ص.144

ونالحظ من شكل( )7-4أن البطالة في قطاع غزة مرتفعة عن الضفة الغربية حيث بلغ معدل البطالة
( )%30.71في قطاع غزة أما في الضفة الغربية بلغ ( )%18.20خالل فترة الدراسة (2011-

 )1995وهذا يؤكد أن معدل البطالة في الضفة الغربية أقل منه في قطاع غزة ويعزي ذلك إلي

اختالف الظروف االقتصادية والسياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية وأيضا إلي ارتفاع حدة اإلغالق
012

علي انتقال العمالة من قطاع غزة إلي إسرائيل مقارنة بالضفة الغربية وكثرة اإلغالق للمعابر ومنع

دخول الكثير من البضائع ،أما في األراضي الفلسطينية فقد بلغ معدل البطالة ( )%22.13من
إجمالي القوي العاملة خالل الفترة ( )2011-1995وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول العالم،
جدول()4-7
متوسط البطالة خالل الفترات المختلفة بحسب الظروف االقتصادية والسياسية في األراضي الفلسطينية
السن

الضف الغربي

قطاع غزة

األراضي الفلسطيني

1999-1995

14.36

25.30

17.70

2002-2000

20.67

30.27

23.60

2005-2003

22.30

31.57

25.27

2006

18.80

34.80

23.70

2011-2007

17.98

35.08

23.48

المصدر :حسبت من قبل الباحث جدول( )4-16ملحق ( ،)1ص.143

وعند تقسيم فترة الدراسة إلي فترات حسب األوضاع السياسية واالقتصادية التي تمر بها المنطقة

نالحظ من جدول( )6-4أن متوسط البطالة قد بلغ ( )%17.70خالل الفترة ( ) 1999-1995أما

خالل الفترة ( )2002-2000ارتفعت النسبة إلي ( )%23.60وهي الفترة التي اتسمت بإتباع إسرائيل
العديد من العراقيل ضد العمال الفلسطينيين كإغالق المعابر والحدود ومنع العمال من الوصول ألماكن
عملهم ومنع دخول المواد الخام لألراضي الفلسطينية أما خالل الفترة ( )2005-2003بلغت

( )%25.27أما خالل الفترة ( )2011-2007فقد بلغت ( ، )%23.48ونالحظ انخفاض نسبة

البطالة في األراضي الفلسطينية إلي ( )%20.9في العام  2011مقارنة مع ) (%23.7في العام
 2010وتعتبر هذه النسبة هي األقل منذ اندالع انتفاضة األقصى في أواخر العام  2000ويعزي
االنخفاض في معدل البطالة في األراضي الفلسطينية إلي انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة الذي

وصل إلي ) (%28.7عام  2011مقارنة مع ( )%37.8عام  2010في الوقت الذي ارتفع معدل
البطالة في الضفة الغربية ليصل إلي ) )%17.3بعد ان كان (( )%17.2االحصاء الفلسطيني،

 ،)19 :2011والي مشاريع االنشاءات والبناء التي قامت بها السلطة الفلسطينية.

ومما سبق يري الباحث :أن معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية تتذبذب خالل سنوات الدراسة
بسبب الظروف السياسية واالقتصادية وأن معدالت البطالة في قطاع غزة أعلي منها في الضفة
الغربية وصعوبة استيعاب األيدي العاملة في االقتصاد الفلسطيني وبالتالي تبقي معدالت البطالة

مرتفعة إذا بقي الحصار اإلسرائيلي.
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سابعاً :الرقم القياسي ألسعار المستهلك:5
يتأثر المستوي العام ألسعار المستهلك في فلسطين بالمتغيرات السياسية واالقتصادية
شكل()4-7
معدل التضخم في األراضي الفلسطينية خالل الفترة()2011-1995
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بيانات جدول ( ،)4-17ملحق ( ،)1ص.145

حيث نالحظ من شكل( )8-4أن أعلي نسبة لتضخم كانت في عام  1995حيث بلغ معدل التضخم

( )%10.8في عام  1995وانخفض إلي ( )%7.6في عام  1996أما خالل الفترة ()2003-2000
فقد بلغ متوسط التضخم( )%3.14ويعزي ذلك إلي انتفاضة األقصى والممارسات اإلسرائيلية من

تجريف األراضي الزراعية وتقطيع أوصال المدن وتدمير المصانع والبنية التحتية وانخفض التضخم

6

عام  2007حيث بلغ ( )%1.8ويعزي ذلك إلي انخفاض المنح والمساعدات الدولية وقطع الرواتب
بسبب االنتخابات الفلسطينية عام  . 2006وارتفع المستوي العام لألسعار ( )%9.9في عام 2008

وذلك بسبب الغالء وارتفاع األسعار في العالم (سلطة النقد )20 :2011،أما في عام  2009فقد بلغ

( )%2.8أما في  2010فقد بلغ ( )%3.7وبلغ ( )%2.88عام  2011ويعزي االرتفاع إلي ارتفاع

أسعار المشروبات الكحولية والتبغ وأسعار األقمشة والمالبس واألحذية وأسعار النقل والمواصالت

5

وسيلة احصائية لقياس التغييرات في اسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بين فترتين زمنيتين تسمي فترة المقارنة وبين فترة اخري
تسمي فترة االساس (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،االسعار واالرقام القياسية  ، 2011،ص)39
6
التضخم  :هو االرتفاع المستمر والملموس في المستوي العام لألسعار في دولة ما  .ويحسب وفق المعادلة التالية معدل التضخم =
حيث  ptهو المستوي العام لألسعار في فترة المقارنة  pt-1 ،هو المستوي العام لألسعار في الفترة السابقة(الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،االسعار واالرقام القياسية  ، 2011،ص)39
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(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) أما خالل فترة الدراسة ( )2011-1995فقد بلغ متوسط

التضخم (.)%4.86

أما بالنسبة لمتوسط األجر اليومي فنالحظ من شكل( )9-4وجود عالقة طردية مع نسبة الناتج المحلي
اإلجمالي حيث كلما زاد معدل نمو األجور يزيد نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي والعكس صحيح،
حيث بلغ متوسط األجر اليومي خالل فترة الدراسة ( . )% 76.5
شكل()4-8
العالقة بين نمو األجور ونمو الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة ()2011-1995
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بيانات جدول ( ،)4-18ملحق ( ،)1ص.146

ثامناً :أسعار الصرف في فلسطين:
إن أي تغيير في سعر صرف العمالت(الدوالر  ،الدينار ،الشيكل) يؤثر بشكل مباشر علي
القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني وذلك ألن رواتب الموظفين في االراضي الفلسطينية تصرف بثالث

عمالت(الدوالر ،الدينار ،الشيكل).
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جدول()4-8
متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الشيقل اإلسرائيلي  ،ومعدل التغيير في سعر الصرف في األراضي
الفلسطينية خالل الفترة ))1995-2011
معدل التغيير في سعر صرف الدوالر
سعر صرف الدوالر
السنة
مقابل الشيقل
مقابل الشيقل
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

5.09
-11.47
9.8
8.9
-1.68
2.94
12.85
-3.8
-1.7
0.22
-0.66
-7.84
-12.4
8.88
-4.84
4.02
48.88

3.73
3.92
3.47
3.81
4.15
4.08
4.20
4.74
4.56
4.48
4.49
4.46
4.11
3.60
3.92
3.73
3.58

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
معدل التغيير في سعر صرف الدوالر مقابل الشيقل حسبت من قبل الباحث.

حيث نالحظ من جدول ( )7-4أن متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل قد بلغ ( )48.88خالل
الفترة ( )2011-1995وسجل سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل في عام  1995بقيمة ( )3.73أما

في عام  1996فقد بلغ ( )3.92وبلغ ( )3.47في عام  1997وسجل أعلي قيمة له عام 2002
بمقدار( )4.74شيكل لكل دوالر وشهد أدني سعر صرف للدوالر مقابل الشيكل عام 1997
بمقدار( )3.47شيكل لكل دوالر.

تاسعاً :االستثمار األجنبي المباشر:
يعرف االستثمار األجنبي المباشر بأنه :نشاط استثماري لشخص أو فرع من مؤسسة أجنبية
لمشروع قائم في دولة أجنبية غير الدولة المقيم فيها المستثمر (الدولة األم ) تعطيه صالحيات ونفوذ
إداري تجعله يتحكم بالمشروع ،ويكون االستثمار طويل األجل ،وهو نوع من أنواع االستثمار الدولي،

وقد يكون نشاطها انتاجيا أو تسويقا أو بيعيا أو خدميا.
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وبناءا علي بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لالستثمار األجنبي المباشر فقد وجد الباحث
صعوبة في جمع بيانات االستثمار األجنبي المباشر إذ لم يتوفر في جهاز اإلحصاء سوي بيانات

 2011 ،2010بشكل مفصل و دوره في النشاطات االقتصادية ودور الدول المستثمرة في األراضي
الفلسطينية أما األعوام من ) )2009-1995لم يجد الباحث إال أرقاما ونسبا ليست بشكل مفصل.

إذ نالحظ من بيانات األونكتاد أن نسب االستثمار األجنبي المباشر في االراضي الفلسطينية منخفضة

ويعزي ذلك إلي عده أسباب منها االضرابات السياسية واالجتماعية والممارسات العسكرية اإلسرائيلية
ضد المناطق الفلسطينية من اجتياحات وتدمير للبنية التحتية وسوء التوقعات المستقبلية بالنسبة

لألنشطة االقتصادية .

شكل()4-9
تدفق االستثمار األجنبي المباشر داخ األراضي الفلسطيني للفترة 2011-1995
350
300
250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
بيانات جدول( ،) 4 -19ملحق ( ،)1ص.147

ونالحظ من شكل( )10-4أن اعلي نسبة لتدفق االستثمار األجنبي المباشر في األراضي الفلسطينية
كان عام  2009حيث بلغ ( )300.5مليون دوالر ويعزي ذلك إلي هروب رؤوس األموال واالستثمارات

األجنبية المباشرة من الدول العربية إلي االراضي الفلسطينية وذلك بسبب الثورات العربية التي أصابت
الكثير من الدول العربية ،ونالحظ من الشكل أن أدني قيمة لالستثمار األجنبي المباشر كانت في عام

 2002حيث بلغ( )9.4مليون دوالر وذلك بسبب الممارسات اإلسرائيلية وانتفاضة األقصى.
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جدول()4-9
متوسط االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترات المختلفة بحسب الظروف االقتصادية والسياسية
مليون دوالر
في األراضي الفلسطينية
السن

متوسط االستثمار األجنبي المباشر

1999-1995

173.92

2002-2000

30.2

2005-2003

37.8

2006

18.6

2011-2007

154.82

بيانات جدول( ،)4-19ملحق ( ،)1ص.147
متوسط االستثمار األجنبي المباشر حسبت من قبل الباحث

وعند تقسيم فترات االستثمار األجنبي المباشر حسب جدول رقم ( ) 8-4نالحظ أن أعلي نسبة كانت

في الفترة( )1999-1995إذ بلغ المتوسط ( )173.92مليون دوالر ويعزي ذلك إلي بداية قدوم السلطة
وتشجيع االستثمارات األجنبية واالستقرار االقتصادي والسياسي وبدأ االستثمار األجنبي المباشر بعد
ذلك باالنخفاض وذلك بسبب انتفاضة األقصى وغياب االمان واالستقرار السياسي واالقتصادي إذ بلغ

متوسط االستثمار األجنبي المباشر ( )30.2مليون دوالر خالل الفترة ( )2002-2000أما في
عام( )2005-2003فقد بلغ ( )37.8مليون دوالر وأنخفض في عام  2006نتيجة االنتخابات

التشريعية إلي ( )18.6مليون دوالر وعاد ليرتفع االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة (2011-
 )2007إذ بلغ المتوسط ( )154.82مليون دوالر ويعزي ذلك إلي االستقرار النسبي والي العامل األهم
وهو الثورات العربية مما أدي إلي هروب رؤوس األموال من الدول العربية وتدفق جزء منها الي

فلسطين.

وسوف يتم استخدام االستثمار األجنبي المباشر في النموذج القياسي حيث يتوقع أن يتأثر االستثمار

األ جنبي المباشر بشكل ايجابي علي النمو االقتصادي وسوف يتم تحويل بيانات االستثمار األجنبي
المباشر الي بيانات ربعية.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حسب النشاط
االقتصادي في نهاية عام ) (2011- 2010فنالحظ من الشكل (  ) 11- 4أن الوساطة المالية حازت

علي المرتبة االولي حيث بلغ نسبة االستثمار األجنبي المباشر في مساهمته في الوساطة المالية

( )%55.7أما في عام  2010فقد بلغ (.)%53.3
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شكل()4-10
التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطيني حسب النشاط
االقتصادي في نهاي عام 2011,2010

الوساطة المالية
الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت
والتجارة الداخلية
الصناعة
االنشاءات

بيانات جدول( ،)4-20ملحق ( ،)1ص.148

وبلغت نسبة االستثمار االجنبي المباشر في الخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت ( )%36.7عام

 2011أما في عام  2010فقد بلغت ( )%40.3أما في قطاع الصناعة فقط بلغت ( )%4.9عام
 2011وبلغ ( )%1 .3في عام  2010أما قطاع االنشاءات فقد حاز علي ( )%2.7من االستثمارات
األجنبية المباشرة عام  2011وعلي ( )%5.1عام . 2010

أما بالنسبة لتوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حسب الدولة في

نهاية عام  2011 ,2010فكانت كالتالي بناءا علي بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
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شكل()4-11
التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حسب الدولة في نهاية عام 2011,2010

90
االردن

80

قطر

70
60

مصر
السعودية
بريطانيا
دول اخري

50
دول اخري
بريطانيا
السعودية
مصر

40
30
20
10

قطر

0

االردن
2011

2010

بيانات جدول( ،)4-20ملحق ( ،)1ص.148

حيث حازت األردن علي النسبة العظمي حيث بلغت مساهمتها ( )%76.0في االستثمار األجنبي
المباشر الفلسطيني في عام  2010أما في عام  2011فقد بلغت نسبة االردن( )%80.5أما بالنسبة
لقطر فقد حازت علي المرتبة الثانية اذ بلغت ( )%12.6في عام  2010وبلغت( )%10.9في عام

 2011أما مصر فقد شاركت بنسبة( )%4.3من االستثمار االجنبي المباشر خالل عام  2010و
( )%4.0في عام  2011وبلغت نسبة السعودية ( )%1.2في عام  2010وبلغت ( )%0.2عام

 2011وكانت لبريطانيا النصيب األكبر من الدول االوربية حيث بلغت ( )%0.9في عام 2010
ونفس النسبة()%0.9عام  2011وتوزعت نسبته ( )%5.0من االستثمار األجنبي المباشر لدول

أخري في عام  2010أما عام  2011كانت (.)%3.5

وبناءا علي بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني واالونكتاد وسلطة النقد فقد بلغ متوسط

االستثمار األجنبي المباشر (  )109.78خالل الفترة (.)2011-1995
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الخالصة:
نالحظ من التحليل السابق أن أفضل مرحلة كانت ألداء االقتصاد الفلسطيني في األعوام (1999-
 )1995بسبب قدوم السلطة إلي األراضي الفلسطينية وبدء أعمال التطور والبنيان وتأهيل البنية
التحتية ،وجميع مؤشرات االقتصاد الفلسطيني دلت علي التحسن حيث بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج

المحلي ( )8.41وكانت نسبة البطالة  %11.1وبلغ متوسط االستثمار األجنبي المباشر ()173.92

مليون دوالر في تلك الفترة ولكن مع قدوم انتفاضة األقصى إلي األن أي من ( )2011-2000شهد

أداء االقتصاد الفلسطيني الضعف إذ تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي وبرزت التشوهات في سوق
العمالة الفلسطينية وزادت نسبة البطالة وارتفاع األسعار وضعف تدفق االستثمار األجنبي المباشر.
ونالحظ من البيانات السابقة أن متوسط االستثمار األجنبي المباشر بلغ ( )173.92مليون دوالر
خالل الفترة ( )1999-1995و بلغ متوسط االستثمار األجنبي المباشر ( )30.2مليون دوالر خالل

الفترة ( )2002-2000وبلغ في عام ( )37.8( )2005-2003مليون دوالر وأنخفض في عام 2006
إلي ( )18.6مليون دوالر أما خالل الفترة ( )2011-2007فقد بلغ ( )154.82مليون دوالر وهذا
يعني أن االستثمار األجنبي المباشر يتذبذب ما بين مرتفع ومنخفض بسبب العدوان اإلسرائيلي.

ولذلك يجب علي المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بالضغط علي االحتالل اإلسرائيلي من أجل

تخفيض العدوان والحصار وبث الهدوء واالستقرار في المنطقة ويجب زيادة الدعم الدولي إلنشاء
مناطق صناعية في فلسطين.
ووضع خطط وبرامج الستقطاب رؤوس األموال خاصة رجال أعمال فلسطين المقيمين في الخارج
وصياغة القوانين التي تجذب االستثمار الخارجي وزيادة عدد المؤتمرات المساهمة في إبراز وزيادة

الفرص االستثمارية في فلسطين.
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الفصل الخامس
النمـوذج القياسي
واألساليب المستخدمة في تقديره
أوالً :النموذج القياسي المستخدم.

ثانياً :تعريف متغيرات النموذج القياسي.

ثالثاً :مصادر البيانات المستخدمة في تقدير النموذج.
رابعاً :الطريقة المتبعة في تقدير النماذج القياسية.
خامساً :نتائج تقدير النماذج القياسية.

سادساً :تشخيص وتقييم نموذج الدراسة.
سابعاً :نتائج اختبار فرضيات الدراسة.
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مقدمــة
يتناول هذا الفصل المنهجية واإلجراءات المتبعة في هذه الدراسة ،وتحديد النماذج القياسية

ألثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي الفلسطيني حيث ستعتمد الدراسة علي دالة
كوب دوغالس لتقدير أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي الفلسطيني ويتناول هذا

الفصل تحديد متغيرات الدراسة وتعريفاتها ومعرفة البيانات المستخدمة في النموذج وتحديد الطرق

االحصائية المستخدمة في التقدير ،والتي تتمثل في أساليب تحليل نماذج انحدار السالسل الزمنية
المتكاملة ،وذلك من خالل دراسة جذور الوحدة للسالسل الزمنية لتحديد درجة سكونها (تكاملها) ومن
ثم تحليل التكامل المشترك للتحقق من وجود عالقة تكاملية طويلة االجل بين المتغيرات المستقلة

والمتغير التابع ،ومن ثم تقدير هذه العالقة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSمع
االستعانة بحد االنحدار الذاتي من الدرجة األولى ) AR(1بغرض التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي
في بواقي النموذج المقدر ،وكذلك تلك المستخدمة في تقدير بعض البيانات غير المتوفرة ،مثل البيانات

الربعية استنادا إلى بيانات سنوية.
أوالً :النموذج القياسي المستخدم:

بناء على ما سبق شرحه في الفصول السابقة ،واستخدام العديد من الدراسات التطبيقية لدالة

اإلنتاج لكوب دوغالس ( )Cob – Douglasفي تقدير أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو

االقتصادي ،فقد اعتمدت الدراسة على دالة كوب دوغالس لتقدير أثر االستثمار األجنبي المباشر على
النمو االقتصادي في فلسطين ،حيث يمثل النموذج المستخدم كال من المتغيرات المستقلة التالية رأس

المال المادي ،والقوى العاملة ،واالستثمار األجنبي المباشر ،باإلضافة إلى متغير وهمي من أجل

عكس خصوصية الظروف واألوضاع في االقتصاد الفلسطيني ،والمتغير التابع (إجمالي الناتج

المحلي).
وبناء على ذلك يمكن تمثيل النموذج القياسي المستخدم في تقدير أثر االستثمار األجنبي المباشر
على النمو االقتصادي الفلسطيني ،كما يلي:
وهذه الصيغة هي عبارة عن التحويل الخطي باستخدام اللوغاريتم الطبيعي لطرفي دالة كوب دوغالس
(الفتالوي.) 262 :2011 ،
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حيث إن:
 :GDPإجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة.
 :Kرأس المال المادي.
 :Lعدد العاملين (عمالة التامة) ،المشاركين في العملية اإلنتاجية.
 :FDIاالستثمار األجنبي المباشر.
 :D1متغير وهمي يمثل األوضاع السياسية.
 :تمثل الجزء المتبقي.
 :, مرونة اإلنتاج بالنسبة لرأس المال المقدر ،والعمل على التوالي.
ثانياً :تعريف متغيرات النموذج القياسي.

كما سبق اإلشارة أعاله ألن الدراسة القياسية تسلط الضوء على عدد من المؤشرات االقتصادية

التي تعبر عن مجموعة من المتغيرات التي يراد دراسة العالقة بينها ودراسة العالقة التكاملية طويلة
األجل بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،لذا يتوجب علي الباحث تعريف متغيرات النموذج من
ناحية اقتصادية على النحو االتي:

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة:
هو مجموع القيم النقدية للسلع والخدمات المنتجة نهائيا خالل فترة زمنية معينة ،ويرمز له

بالرمز( ،)GDPوقد تم استخدام الناتج المحلي باألسعار الثابتة لعكس النمو الحقيقي في الناتج
المحلي .وبسبب عدم توفر بيانات عن إجمالي الناتج المحلي بسنة أساس واحدة ،اعتمد الباحث على
بيانات من الربع األول عام  1995حتي الربع الرابع لعام  2011بسنة األساس .2004

رأس المال المادي:
هو عبارة عن كل المدخالت العينية والملموسة من أراضي ،مباني ،وخالفه ،ويرمز له بالرمز

( .)kوبسبب عدم توفر بيانات عن مخزون رأس المال ( ،)Kقام الباحث بتقدير رأس المال سنويا
خالل الفترة ( )2011-1995بطريقة الجرد الدائم ( ، )Perpetual Inventory Methodوبعد ذلك
تم تقسيم البيانات ألرقام ربعية ،باستخدام طريقة ()Diz approach
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حجم العمالة:
وهو عبارة عن عدد العاملين عمالة تامة داخل االقتصاد الفلسطيني .ويعرف الجهاز المركزي

لإلحصاء الفلسطيني العمالة التامة بأنها قيام العامل بالعمل  35ساعة فأكثر خالل األسبوع ،ويرمز له
بالرمز(.)L
األوضاع السياسة:
بسبب أ همية االوضاع السياسية واالمنية علي االقتصاد الفلسطيني تم ادراج متغير وهمي D1

لكي يزودنا في مدى تأثير التغيرات السياسة في النمو االقتصادي .ويأخذ هذا المتغير القيمة ( )1للربع
الرابع من عام  2000الى الربع الرابع من عام  ،2003وكذلك الربع االول من عام 2006حتى الربع

الثالث من عام  ،2007وتتصف هذه الفترات بحالة عدم االستقرار السياسي ،ومن المتوقع ان يكون
تأثيره سلبي على النمو االقتصادي ،ويرمز له بالرمز(.)D1
االستثمار األجنبي المباشر:
ويعرف االستثمار األجنبي المباشر بأنه هو نشاط استثماري لشخص أو فرع من مؤسسة

أجنبية لمشروع قائم في دولة أجنبية غير الدولة المقيم فيها المستثمر (الدولة األم ) تعطيه صالحيات
ونفوذ إداري تجعله يتحكم بالمشروع ،ويكون االستثمار طويل األجل ،وهو نوع من أنواع االستثمار

الدولي ،وقد يكون نشاطها انتاجيا أو تسويقا أو بيعيا أو خدميا ،وبحسب الدراسات التطبيقية والنظرية
االقتصادية الخاصة باالستثمار األجنبي فإن االستثمار األجنبي المباشر يتوقع أن يكون له تأثير

إيجابي على النمو االقتصادي.

ثالثاً :مصادر البيانات المستخدمة في تقدير النموذج السابق:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على بيانات السالسل الزمنية لالقتصاد الفلسطيني ،والتي تتمثل

بالبيانات الربعية للفترة من الربع األول عام  1995إلى الربع الرابع من عام  ،2011و تم تجميع

البيانات الربعية إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،وعدد العاملين عمالة تامة من بيانات الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و سلطة النقد الفلسطينية .أما بيانات االستثمار األجنبي المباشر من

بيانات االونكتاد والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أما بالنسبة لرأس المال المادي فقد تم تقديرها
كما ذكر سابقا باستخدام طريقة الجرد الدائم ،بناءا علي بيانات إجمالي االستثمار السنوية الصادرة

عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و تم تحويلها الى أرقام ربعيه باستخدام طريقة ( Diz

 ، )approachبناءا علي بيانات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الصادرة من الجهاز المركزي

لإلحصاء الفلسطيني ،)M. Bloem, J. Dippelsman, and Maehle,2001( ،وبذلك تم
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الحصول على بيانات لمتغير التكوين الرأسمالي .وبذلك تتوفر البيانات لجميع متغيرات النموذج على

شكل بيانات ربع سنوية خالل الفترة الزمنية (.)2011q4 -1995q1
منهج القياس واألساليب اإلحصائية:

أ تبع الباحث المنهج االقتصادي القياسي لقياس وتقدير العالقة بين المتغيرات المستقلة

والمتغير التابع محل الدراسة معب ار عنها بالصيغة اللوغاريتمية بهدف الحصول على مرونات المتغيرات
المستقلة ،حيث تم االستعانة بمجموعة من األدوات واالساليب اإلحصائية والقياسية ،والتي تمثلت فيما

يلي:

 -1الصيغة اللوغاريتمية ( :)LOGتعتبر الصيغة اللوغاريتمية ذات أهمية عالية في تقدير
النماذج القياسية وذلك ألنها تعطي المرونات طويلة األجل للمتغيرات االقتصادية المستقلة وتأثيرها
على المتغير التابع ،باإلضافة ألنها تقلل من تشتت البيانات ،لذلك تم أخذ اللوغاريتم الطبيعي

لجميع متغيرات النموذج ،وبذلك تصبح الصيغة النهائية للنموذج القياسي على النحو االتي:

حيث :
الرمز  Lقبل أسماء المتغيرات وضع للداللة على اللوغاريتم الطبيعي.
 : Cالحد الثابت في النموذج القياسي.

 :معامالت االنحدار المقدرة (المرونات).

 :حد الخطأ العشوائي (البواقي).
 -2اختبارات جذر الوحدة (:)Unit Root Test
تستخدم اختبارات جذر الوحدة بهدف التحقق من سكون السالسل الزمنية وتحديد درجة تكامل كل

سلسلة (درجة السكون) ،حيث يعد شرط السكون شرطا أساسيا من شروط تحليل السالسل الزمنية
للوصول إلى نتائج سليمة ومنطقية ،وتعتبر السلسة الزمنية ساكنة إذا تحققت فها الشروط األتية :

 ثبات المتوسط الحسابي للقيم عبر الزمن. -ثبات التباين عبر الزمن.

 -التغاير بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدا على الفجوة الزمنية بين القيمتين وليس على القيمة

الفعلية للزمن الذي يجب عنده التغاير.
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وهناك العديد من االختبارات والطرق االحصائية المستخدمة في الكشف عن سكون السالسل الزمنية،

نذكر من هذه االختبارات ما يلي:

 -1دالة االرتباط الذاتي (.)Autocorrelation

 -2اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار ديكي فوالر (.)Dickey Fuller - DF
 -3اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار ديكي فوالر الموسع ( Augmented Dickey Fuller -

.)ADF

 -4اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار فيلبس برون (.)Phillips Perron - PP
وسيتم استخدام اختبار كل من ديكي فوالر الموسع ( )ADFواختبار فيلبس برون ( )PPللتأكد من

سكون السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ،حيث أن هذين االختبارين األكثر استخداما في مجال
الدراسات االقتصادية القياسية للكشف عن سكون السالسل الزمنية.
اختبارات التكامل المشترك (:)Co-integration Tests
تستخدم منهجية التكامل المشترك لمعرفة العالقة التوازنية بين المتغيرات في المدى الطويل

والذي يتطلب أن تكون المتغيرات الخاضعة لهذا االختبار غير مستقرة في مستواها ولكنها تتمتع بنفس

درجة االستقرار أي أنها تصبح ساكنة بعد أخذ الفروق األولى أو الثانية.

حيث يعرف التكامل المشترك بأنه تصاحب ( )Associationبين سلسلتين زمنيتين أو أكثر بحيث

تؤدي التقلبات في إحداهما إللغاء التقلبات في االخرى بطريقة تجعل النسبة بين قيمتيهما ثابتة عبر

الزمن (عطية ،)670 :2005 ،ويتطلب حدوث التكامل المشترك بين السالسل الزمنية أن تكون هذه
السالسل متكاملة من الدرجة نفسها كل على حدة بمعنى أن تكون هذه السالسل ساكنة من نفس

الدرجة.

ومن األدبيات القياسية المعمول بها في مجاالت التحليل الكمي للمؤشرات االقتصادية بعد التأكد من
سكون كل سلسة زمنية على حدا ،وتحديد درجة تكامل كل سلسلة زمنية ،التأكد من وجود تكامل

مشترك بين السالسل الزمنية معا ،ويقال أن هناك تكامل مشترك بين متغيرين أو أكثر إذا اشتركا
باالتجاه نفسه ،أي إذا كانت لهما عالقة توازنيه طويلة األجل.

ويقدم علم القياس االقتصادي العديد من طرق اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات المراد دراسة

عالقة انحداريه بينها ،ومن أشهر هذه الطرق طريقة انجل وغرانجر ( )Engle-Grangerوطريقة
جوهانسون ( ،)Johnsonحيث تعتبر طريقة ( )Johnsonأعم وأشمل الطرق المستخدمة في

اختبارات التكامل المشترك ويمكن استخدمها واالعتماد على نتائجها في حالة النماذج البسيطة

والمتعددة (عطية )673 : 2005 ،حيث تتمثل فكرة اختبار جوهانسون في معرفة عدد متجهات التكامل
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المشترك بين المتغيرات اعتمادا على إحصاء القيمة العظمى المميزة ()Max-Eigen Statistic
واحصاء األثر ( )Trace Statisticويتم حسابها وفق المعادالت اآلتية:
)̂
)

∑
̂

حيث ( )rتمثل عدد متجهات التكامل تحت الفرضية العدمية ،حيث يتم اختبار الفرضية العدمية التي
تنص على أن عدد متجهات التكامل المشترك تساوي على األقل ( )rمتجه ،ويتم رفض هذه الفرضية

مقابل قبول الفرض الذي ينص على أن عدد متجهات التكامل يزيد عن ( )rمتجه إذا كانت قيمة
اإلحصاء للقيمة العظمى (

) وقيمة إحصاء االثر (

) المحسوبتين أكبر من القيم الحرجة

عند مستوى معنوية مفترض ( ،)Brooks,2008,p351وفي هذه الدراسة اعتمد الباحث على قيمة

إحصاء األثر لتحديد عدد متجهات التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة.
رابعا :الطريقة المتبعة في تقدير النماذج القياسية :

من الطرق شائعة االستخدام في تقدير معلمات (معامالت) نموذج االنحدار الخطي المتعدد،

طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSومن خصائص هذه الطريقة أنها تدني مجموع مربعات
انحرافات القيم المقدرة عن القيم المشاهدة للمتغير التابع (عطية ،)256: 2005،إال أن هذه الطريقة لها
عدة افتراضات أساسية يجب أن تتوفر في أي نموذج انحدار تم تقديره ،ومن هذه االفتراضات ،التوزيع

الطبيعي لحدود الخطأ وعدم ترابطها ذاتيا ،وتجانس تباينها ،وكذلك استقالل المتغيرات
المستقلة.)Gujarati,2004,P63-P65(.

وفي هذه الدراسة تم االعتماد على طريقة ( )OLSفي تقدير النموذج القياسي المقترح باالستعانة

بحدود االنحدار الذاتي من الرتبة األولى ) AR(1للتغلب على مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج.
البرامج المستخدمة في تحليل بيانات النموذج القياسي:
اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على برنامج التحليل اإلحصائي والقياس االقتصادي
( ،)Eviews V.7كما تم االستعانة ببرنامج ( )Microsoft Excel 2010في إجراء بعض

الحسابات على متغيرات الدراسة ،وكذلك تم استخدام برنامج ( )Stataلتقسيم البيانات السنوية لبيانات

ربع سنوية حسب طريقة (.)Diz approach
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خامسا :نتائج تقدير النماذج القياسية:
سيتم عرض

نتائج األساليب االحصائية المستخدمة في تقدير النماذج القياسية للدراسة،

كنتائج اختبارات السكون واختبارات التكامل المشترك للسالسل الزمنية ،باإلضافة لنتائج تقدير النموذج

باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSوأيضا نتائج اختبارات التحقق من صالحية وجودة

النموذج المقدر.

نتائج اختبار(السكون) جذر الوحدة لمتغيرات النموذج.
كما سبق ذكره فإن اختبار جذر الوحدة للسالسل الزمنية يعد شرطا اساسيا في التحليل الحديث

لنماذج التكامل المشترك ،وذلك بهدف تحديد درجة تكامل كل سلسلة من السالسل المراد دراستها،
وبناء عليه الجدول رقم ( )5-1أدناه يوضح نتائج اختبار جذر الوحدة للوغاريتم الطبيعي لجميع

متغيرات الدراسة باستخدام اختبارات ديكي فوالر الموسع ( )ADFمع العلم أنه تم تطبيق االختبار

بوجود حد ثابت فقط دون إدخال االتجاه الزمني ضمن معادلة االختبار.

جدول رقم ()5-1
اختبار جذر الوحدة ( )Unit Root Testلمتغيرات الدراسة

ADF

PP
الفرق األول

المستوى

الفرق األول

المستوى

*-9.24
*-9.27
*-9.88
*-5.37

-0.81
*-4.37
0.34
-1.62

*-7.15
-0.73
*-7.57
*-5.39

-0.96
-2.79
-0.49
-2.02

المتغيرات
LGDP
LK
LL
LFDI

* معنوية عند مستوى ** ،%1معنوية عند مستوى .%5
المصدر :مخرجات برنامج Eviews

يتضح لنا من خالل الجدول السابق نتيجة اختبار جذر الوحدة لبيانات السالسل الزمنية لمتغيرات

الدراسة باستخدام اختباري ( )ADFو ( )PPبوجود حد ثابت فقط ،وتشير النتائج ألن جميع السالسل
الزمنية كانت غير ساكنة في مستويتها اللوغاريتمية عند مستوى داللة إحصائية ( )%5في عدا

متغير االستثمارات األجنبية المباشرة ( )FDIفقد كان ساكنا في المستوى وذلك حسب اختبار (،)PP
بينما يالحظ أن جميع السالسل قد وصلت لمرحلة االستقرار والسكون بعد الفرق األول للمستويات

اللوغاريتمية لكل سلسلة وذلك عند مستوى داللة ( )%1حسب كل من ( )ADFو( )PPلجميع

المتغيرات باستثناء متغير ال( )FDIفقد كان ساكنا حسب ( )PPوغير ساكن حسب ( ،)ADFوبذلك
نستنتج حسب ( )PPأن جميع السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة األولى

(.)%1
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عند مستوى داللة

نتائج اختبار التكامل المشترك بين متغيرات النموذج القياسي.
بعد ما تم الحصول على نتائج اختبار جذر الوحدة للسالسل الزمنية المقصودة ،وتم تحديد

درجة التكامل لكل متغير من متغيرات الدراسة ،واالستنتاج بأن جميع السالسل الزمنية متكاملة من
نفس الدرجة عند مستوى داللة ( ،)%1تم إجراء اختبار (جوهانسون) للتكامل المشترك للتحقق من
وجود عالقة تكاملية طويلة األجل بين المتغيرات االقتصادية المذكورة ،وذلك بإدخال المتغير التابع

والمتغيرات المستقلة كمتغيرات داخلية للنموذج ،والجدول رقم ( )5-2يوضح نتائج اختبار جوهانسون

للتكامل المشترك.

جدول رقم ()5-2
اختبار التكامل المشترك لجوهانسن لمتغيرات النموذج باستثناء متغير معدل الدوران

فرضيات عدد متجهات
التكامل
ال شيء*
على األكثر *1
على األكثر *2
على االكثر 3

إحصائية األثر

القيم الحرجة عند مستوى
معنوية %5

االحتمال

31.29
22.38
14.31
0.61

27.58
21.13
14.26
3.84

0.0159
0.0332
0.0492
0.4358

يشير اختبار األثر لوجود عالقتين للتكامل المشترك عند مستوى معنية %5
*رفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية %5
المصدر  :مخرجات برنامج Eviews

الجدول رقم ( )5-2أعاله يوضح نتيجة اختبار جوهانسن للتكامل المشترك لمتغيرات الدراسة ،حيث أن
قيمة إحصاء االثر (

) كانت أصغر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية ( ،)%5عندما

وصل االختبار الختبار الفرضية العدمية التي تفترض وجود ثالث متجهات للتكامل المشترك على

األكثر ،وبالتالي تم قبول الفرضية العدمية عند مستوى ( ،)%5أي وجود عالقة للتكامل المشترك

وعدد متجهات التكامل ثالث متجهات فقط ،مما يدل على وجود عالقة توازنيه طويلة األجل بين

المتغيرات.
نتائج تقدير النموذج القياسي.
في ضوء ما تقدم عرضه من نتائج اختبار السكون واختبارات التكامل المشترك لمتغيرات
الدراسة تم تقدير النماذج القياسية المقترحة بإدخال المتغيرات االقتصادية في مستواها اللوغاريتمي

وذلك للحصول على مرونات طويلة األجل للمتغيرات االقتصادية وتأثيرها على المتغير التابع،
باالعتماد على طريقة المربعات الصغرى العادية تم تقدير نموذج الدراسة وذلك باالستعانة بمعامل
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االنحدار الذاتي من الدرجة األولى بهدف التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج المقدر،

والجدول رقم ( )5-3يوضح نتائج التقدير للنموذج:

جدول رقم ()5-3
نتائج تقدير نموذج الدراسة

القيمة االحتمالية
""P-Value
0.0021
0.0000
0.0001
0.0819
0.0005

قيمة اختبار ""t

الخطأ المعياري
S.E

المعامالت المقدرة
Coefficients

3.21
16.66
4.11
-1.77
3.68

0.04
0.03
0.01
0.03
0.12

*0.13
*0.46
*0.05
**-0.05
*0.43

المتغيرات
المستقلة
LK
LL
LFDI
D
)AR(1

R-Square = 0.92 , Adjusted R-square = 0.91 DW=1.90
*معنوي عند مستوى  ** ،%1معنوي عند مستوى .%10
المصدر :مخرجات برنامج Eviews

الجدول رقم ( )5-3اعاله يوضح نتائج تقدير طريقة المربعات الصغرى العادية لنموذج الدراسة ،وبناء
على النتائج الموضحة بالجدول تم التعويض عن معامالت المتغيرات المستقلة في النموذج على النحو

االتي:
LOG (GDP) = 0.13*LOG (K) + 0.46*LOG (L) + 0.05*LOG (FDI) – 0.05D

يتضح لنا من خالل النتائج السابقة أن تأثير المتغيرات المستقلة والمتمثلة في التكوين الرأسمالي ()K

وحجم العمالة ( )Lوكذلك االستثمارات االجنبية المباشرة ( ،)FDIكان تأثير ايجابيا على النمو
االقتصادي المعبر عنه بالناتج المحلي اإلجمالي ( ،)GDPحيث نالحظ أن مرونة التكوين الرأسمالي

المقدرة بلغت ) (0.13وكانت ذات دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)%1وهذه القيمة تعنى أن أي
زيادة بمقدار ) )%100في التكوين الرأسمالي ستؤدي لزيادة بمقدار ) )%13في الناتج المحلي
اإلجمالي أي ستؤدي لزيادة النمو االقتصاد وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات المستقلة االخرى

بالنموذج.

كما نالحظ أيضا أن مرونة حجم العمالة المقدرة بلغت ) (0.46وكانت ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( ،)%1وهذه القيمة تعنى أن أي زيادة بمقدار ) )%100في العمالة ستؤدي لزيادة في

الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار ) )%46وذلك يؤدي بدوره لزيادة في النمو االقتصادي وذلك في ظل
ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقلة المدرجة بالنموذج ،أيضا نجد أن مرونة متغير االستثمارات

األجنبية المباشرة بلغت ) ( 0.05وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)%1ويشير ذلك ألن
121

أي زيادة بمقدار ( )%100في االستثمارات األجنبية المباشرة ستؤدي لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي

بمقدار ( )%5وبالتالي زيادة في النمو االقتصادي وذلك مع ثبات تأثير المتغيرات المستقلة االخرى

في النموذج.

كما نجد أن معامل المتغير الوهمي كان سالبا ومعنوي عند مستوى داللة ( ،)%10حيث بلغت قيمته

) (0.05ويشير ذلك ألنه االوضاع السياسية الغير المستقرة قد أثرت بالسلب على النمو االقتصادي
حيث أدت إلى خفض في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي.

وبشكل عام نالحظ أن قيمة معامل التحديد المعدل بلغت ) )%91ويمكن تفسير من خالل القول بأن

المتغيرات المستقلة المدرجة بالنموذج تفسير ما مقدار ) )%91من التغير الحاصل في المتغير التابع
(الناتج المحلي اإلجمالي) ،والنسبة الباقية التي تبلغ ( )%9تعزى لمتغيرات وعوامل أخرى لم تدرج
بالنموذج باإلضافة للخطأ العشوائي في التقدير.
سادسا :تشخيص وتقييم نموذج الدراسة:
لكي يتم االعتماد على نتائج النموذج المقدر واألخذ بنتائج التقدير وتعميمها دون أي شك في

الحصول على نتائج مضللة يتوجب فحص وتشخيص صالحية النموذج المقدر وذلك من خالل
تحقيق شروط التقدير االتية:

 -1اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج.
للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر تم رسم المدرج التكراري
( )Histogramللبواقي وباستخدام اختبار ( ،)Jarque-Beraتم التوصل ألن البواقي الناتجة عن

النموذج المقدر تتبع التوزيع الطبيعي حيث بلغت قيمة االختبار ( )J=1.71باحتمال بلغ ()0.4248

وهو أكبر من مستوى ( ،)0.05والشكل أدناه يوضح ذلك.

شكل()5-1
المدرج التكراري لبواقي النموذج
8

Series: Residuals
Sample 1995Q2 2011Q4
Observations 67

7
6

2.36e-05
0.006497
0.103978
-0.120096
0.053827
-0.197344
2.323558

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.712277
0.424799

Jarque-Bera
Probability

5
4
3
2
1
0
0.10

0.05
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0.00

-0.05

-0.10

 -2اختبار االرتباط الذاتي لبواقي النموذج:
من أهم االفتراضات في نماذج االنحدار الخطية هو عدم وجود ارتباط ذاتي في بواقي النموذج

المقدر ،وللتحقق من هذا الشرط في نموذج الدراسة تم حساب إحصائية دربن واتسون (Durbin-

 )Watsonولوحظ أنها تساوي ( )1.90وهي قيمة قريبة جدا من القيمة ( )2مما يدل على عدم وجود
ارتباط ذاتي في بواقي النموذج ،ولمزيد من الدقة تم استخدام اختبار ( )Breusch-Godfreyحيث

بلغت قيمة االختبار ( )Obs*R-squared=0.76باحتمال بلغ ( )0.6823ويشير ذلك لقبول الفرضية
العدمية التي تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي في بواقي النموذج المقدر ،والجدول أدناه يوضح نتائج

االختبار.

جدول()5-4
نتائج اختبار االرتباط الذاتي لبواقي النموذج

 -3اختبار التجانس لبواقي النموذج المقدر:
للتحقق من شرط التجانس لبواقي النموذج المقدر تم استخدام اختبار ( )Whiteوكانت النتائج تشير
ألن قيمة االختبار بلغت ( )Obs*R-squared=17.48باحتمال ( )0.2909وهذا بدوره يشير لقبول
الفرضية العدمية التي تنص على بواقي النموذج المقدر متجانسة ،والجدول أدناه يوضح نتائج

االختبار.

جدول()5-5
نتائج اختبار التجانس لبواقي النموذج المقدر

تحليل نتائج النموذج القياسي:

كما سبقت اإلشارة إليه ،فقد بلغت قيمة معامل التحديد المعدل للنموذج ( ،) 0.91وهذه القيمة

تشير إلى أن المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبته(  )%91من التغير الحاصل في نمو الناتج المحلي
الحقيقي ،وأن ما نسبته ( )%9يعود لمساهمة عوامل اخرى في تفسير النمو في الناتج المحلي
الحقيقي.
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كما بلغت مرونة الناتج بالنسبة لرأس المال ( ،)0.13بمعنى أن زيادة رأس المال بنسبة  ،%100سيؤدي
لرس المال المادي وهذا
لزيادة الناتج المحلي الحقيقي بمقدار ( ،)%13وهذا يعني ضعف مرونة اإلنتاج أ
يعود لالضطرابات األمنية والسياسية بسبب انتفاضة األقصى حيث قام الكيان الصهيوني بعدم البنية
التحتية وقام بتدمير المصانع والمنشأة والمباني السكنية والمباني الحكومية وتدمير القطاعات اإلنتاجية عن
طريق منع دخول وخروج السلع والخدمات والمواد الخام  ،باإلضافة للحصار المفروض على االراضي

الفلسطينية منذ عام  2006األمر الذي انعكس على مساهمة أرس المال المادي في النمو االقتصادي،

وهذا ما يتفق مع دراسة (حمدان ،)2012 ،ودراسة (أبوليلي ،)2004 ،ودراسة (غانم والمسيسبي)2003،

بأنه يوجد عالقة طردية بين رأس المال المادي والنمو االقتصادي.

بينما بلغت مرونة الناتج بالنسبة لعنصر العمل ( )0.46مما يعني أن زيادة العمل بنسبة( )%100سيزداد
الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ( ،)%46وهذا ما يتفق مع دراسة (حمدان )2012،بوجود عالقة طردية بين

االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي ،ويتعارض مع دراسة (غانم والمسيبلي )2003بوجود
عالقة عكسية بين القوة العاملة والنمو االقتصادي في اليمن.

وتعتبر النسبة مرتفعة بسبب ارتفاع عدد العاملين في االقتصاد الفلسطيني وارتفاع المستوى التعليمي للعمال

الفلسطينيين مما يؤدي إلي زيادة انتاجية العامل ألنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للعامل كلما زادت
إنتاجيته.
أما معدل تدفق االستثمار األجنبي المباشر الداخل للناتج المحلي الحقيقي فقد كان له تأثير جوهري ،حيث
بلغ مرونة االستثمار األجنبي المباشر ( ،)0.05وهذا يشير إلى أن زيادة االستثمار األجنبي المباشر بنسبة

( )%100يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي االجمالي بمقدار (.)%5

وهذا ما يتفق مع دراسة (حمدان ،)2012 ،ودراسة (البسام )2011 ،ودراسة (دوادي )2011،ودراسة
(ابوليلي )2004،ودراسة (غانم والمسيسبي )2003و دراسة ( ،)2007’Ayanwaleدراسة
( )2007,Abdul Mottalebحيث أكدت هذه الدراسات علي وجود عالقة طردية بين االستثمار

األجنبي المباشر والنمو االقتصادي.
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سابعا :نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
وفقا لنتائج النموذج نالحظ :
 -1بلغت مرونة االستثمار األجنبي المباشر ( (0.05وهذا يؤكد صحة الفرضية التي تنص علي وجود
عالقة طردية بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية والفرضية
التي تنص علي وجود عالقة طردية بين االستثمار األجنبي المباشر والتقدم التقني ،ويشير ذلك ألن

أي زيادة بمقدار ( )%100في االستثمارات األجنبية المباشرة ستؤدي لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي
بمقدار ( )%5وذلك مع ثبات تأثير المتغيرات المستقلة االخرى في النموذج

 -2بلغت مرونة حجم العمالة ( ، (0.46أما مرونة رأس المال المادي( )3..0وهذا يؤكد صحة
الفرضية التي تنص علي أن مرونة عنصر العمل أكبر من مرونة رأس المال المادي في االقتصاد

الفلسطيني ،وهذه يعنى أن أي زيادة بمقدار ) )%100في رأس المال ستؤدي لزيادة بمقدار ))%13

في الناتج المحلي اإلجمالي أما قيمة حجم العمالة فتعنى أن أي زيادة بمقدار ) )%100في العمالة
ستؤدي لزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار ) )%46وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات

المستقلة االخرى بالنموذج.

 -3بلغت قيمة المتغير الوهمي االوضاع السياسية ) )-0.05وهذا يؤكد صحة الفرضية التي تنص
علي أن عدم االستقرار السياسي له تأثير سلبي علي حجم تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الضفة

الغربية وقطاع غزة.

 -4يؤثر االستثمار األجنبي المباشر علي التقدم التقني المصاحب له في فلسطين.
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النتائج والتوصيات
هدفت هذه الدراسة إلى تقدير أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في فلسطين
خالل الفترة ( ،)2011-1995وذلك باستخدام دالة اإلنتاج لكوب دوغالس ،باستخدام تحليل السالسل
الزمنية ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج الهامة ،وفيما يلي تلخيص ألهم النتائج التي توصلت

إليها الدراسة في جانبها النظري والقياسي كما نقدم التوصيات المقترحة في ضوء تلك النتائج:

أهم نتائج اإلحصاء الوصفي لمؤشرات االقتصاد الفلسطيني:

 -1بلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في األراضي الفلسطينية ( )%4.93خالل الفترة (-1995
.)2011
 -2بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات ( )%69.6من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي كمتوسط خالل
فترة الدراسة ( ،)1995-2011أما قطاع االنشاءات فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الحقيقي

خالل فترة الدراسة بمتوسط ( ،)%7.01وبلغت مساهمة قطاع الزراعة ( )%7.46أما الصناعة فقد

بلغت (.)%15.73

 -3بلغ متوسط االستثمار األجنبي المباشر (  )109.78مليون دوالر خالل الفترة (.)2011-1995

 -4بلغ نسبة االستهالك الكلي من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ( )%125.43في األراضي

الفلسطينية خالل فترة الدراسة ،بينما بلغ نسبة االستثمار من الناتج المحلي الحقيقي ()%27.41
خالل نفس الفترة.

 -5بلغ معدل البطالة في األراضي الفلسطينية ) )%22.13كمتوسط لفترة الدراسة.
 -6أن االستثمار األجنبي المباشر محدود في األراضي الفلسطينية.
 -7أكثر الدول التي تستثمر في األراضي الفلسطينية هي األردن.

 -8هناك من النظريات من ايدت االستثمار األجنبي مثل النظرية الحديثة ومنها من رفضت االستثمار
األجنبي المباشر مثل النظرية التقليدية.

 -9العامل السياسي له تأثير كبير علي أداء االقتصاد الفلسطيني وتعمد إسرائيل علي ضعف أداء
االقتصاد الفلسطيني.

 -10الرسائل واألبحاث عن أثر االستثمار األجنبي المباشر علي النمو االقتصادي معدومة في
فلسطين أما في دول العالم فهي متنوعة ومتعددة.

 -11ضعف الخدمات المقدمة من قبل الهيئة العامة لتشجيع االستثمار.
 -12غياب االستقرار األمني في المناطق الفلسطينية أدي إلي هجرة كبيرة لرؤوس األموال للخارج.
 -11أظهرت الدراسة أهمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في تحديد النمو االقتصادي الفلسطيني.
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أهم نتائج التحليل القياسي:
 -1وجود عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة (أرس المال المادي والعمالة واالستثمار األجنبي

المباشر) والمتغير التابع المتمثل بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وهذا يتفق مع النظرية
االقتصادية في هذا المجال.

 -2أظهرت نتائج تقدير النموذج القياسي أن جميع معامالت االنحدار كانت معنوية وذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،%5ووفقا لقيمة معامل التحديد المعدل للنموذج فإن عنصري العمل ورأس

المال يفس ار ما نسبته ( )%91من التغير الحاصل في النمو االقتصادي ،بينما تسهم المتغيرات
األخرى في تفسير ما نسبته (.)%9

 -3بلغت مرونة عنصر رأس المال (.)0.13
 -4بلغت مرونة عنصر العمل (.(0.46

 -5بلغت مرونة االستثمار األجنبي المباشر(.)0.05

 -7بلغت قيمة المتغير الوهمي (األوضاع السياسية) ()-0.05
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التوصيات:

 -1ضرورة العمل علي خلق مناخ استثماري هدفه جذب استثمارات القطاع الخاص ألهميتها في
تحقيق النمو االقتصادي .

 -2العمل علي تطوير البنية التحتية لتسهيل جذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلي داخل األراضي
الفلسطينية.

 -3ضرورة قيام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمؤسسات ذات العالقة بتوفير نسبة

االستثمار األجنبي المباشر في األراضي الفلسطينية ومساهمته في القطاعات االقتصادية وتوفير نسبة
الدول التي تستثمر في االستثمار األجنبي المباشر وعدد الشركات األجنبية وعدد العمالة فيها ألن ذلك
له دور مهم في زيادة نسبة االستثمار األجنبي المباشر في داخل فلسطين ألنه يخدم المستثمرين

األجانب والباحثين وصانعوا القرار.

 -4ضرورة العمل علي تنمية مهارات العمالة في األراضي الفلسطينية عن طريق عقد دورات مهنية
مكثفة لرفع كفاءة العامل ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ألن الدراسة أوضحت أن العمالة

لها تأثير كبير علي نمو االقتصاد الفلسطيني.

 -5وضع خطة متكاملة ومترابطة مع الكيان الصهيوني لتسهيل دخول وخروج البضائع عن طريق
المعابر الفلسطينية ألن تسهيل حركة المعابر له أهمية كبيرة علي جذب المستثمر األجنبي.

 -6تطوير وتدعيم القطاعات االقتصادية وزيادة مساهمتها في زيادة النمو االقتصادي.

 -7ضرورة وضع حلول وخطط كاملة متكاملة لدحر الكيان الصهيوني من أراضينا ألننا نالحظ تأثير
األوضاع االقتصادية في األراضي الفلسطينية باألوضاع السياسية .

 -8جلب رجال األعمال الفلسطينية المقيمين في الخارج إلي داخل األراضي الفلسطينية لالستثمار في

أراضيهم ألن أرس المال له دور مهم في زيادة النمو االقتصادي.

 -9االهتمام بالتعليم المهني عن طريق عقد دورات مكثفة مهنية ألهميتها في رفع كفاءة إنتاجية

العمال.

 -10الوضوح والشفافية في القوانين والتشريعات االستثمارية والضريبية والمالية.

 -11التركيز علي الصناعات المحلية وتطويرها لزيادة مقدرتها التنافسية في السوق المحلي
والخارجي.

 -12يجب علي السلطة الوطنية الفلسطينية بذل جهود أكبر لزيادة القدرة االستيعابية للعمل وذلك من
خالل توفير المناخ واإلنارة المناسبة لعمل القطاع الخاص لمساعدته علي اإلبحار في النمو والتنمية.

 -13إعادة النظر في االتفاقيات االقتصادية والتجارية الموقعة مع الدول العربية واألجنبية
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 -14إعادة هيكلة مؤسسات السلطة الوطنية والتوظيف في مؤسساتها علي أساس مهني وليس حزبي
وسياسي.
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المراجع
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اوالً :المراجع العربية:
[أ] الكتب العربية:

 -1أبو شرار ،علي .االقتصاد الدولي نظريات وسياسات ،دار المسيرة للطباعة والنشر.2010 ،

 -2ابد جمان ،مايكل .االقتصاد الكلي النظرية والسياسة( ،ترجمة وتعريب منصور ،محمد) دار
المريخ للنشر ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.1988 ،

 -3إبراهيم  ،نعمة .أسس علم االقتصاد التحليل الجمعي ،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر.2001،

 -4ابو قحف ،عبدالسالم .نظريات التدويل وجدوي االستثمارات األجنبية ،مؤسسة شباب الجامعة،

االسكندرية ،مصر.2001 ،

-5ابوقحف ،عبد السالم .اقتصاديات االعمال واالستثمار الدولي ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
االسكندرية ،مصر.2003،

 -6الكفري ،صالح .الخصائص العامة لسوق العمل الفلسطينية في الوقت الراهن ،معهد أبحاث
السياسات االقتصادية (ماس) .2006

 -7السام ارئي ،دريد .االستثمار االجنبي المعوقات والضمانات القانونية ،الطبعة االولي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.2006 ،

 -8القريشي ،مدحت .التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات ،الطبعة األولى ،دار وائل
للنشر ،عمان ،األردن.2007 ،

 -9الحبيب ،فايز .نظريات التنمية والنمو االقتصادي ،الطبعة األولى ،جامعة الملك سعود.1985 ،

 -10الحبيب ،فايز .مبادئ االقتصاد الكلي ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.1994،

 -11القريشي ،مدحت .تطور الفكر االقتصادي ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن،
.2008

 -12الفتالوي ،كامل ،الزبيدي ،حسن .القياس االقتصادي النظرية والتحليل ،الطبعة األولى ،دار
صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2011 ،

 -13الشمري ،ناظم ،البياتي ،طاهر ،صيام ،أحمد .أساسيات االستثمار العيني والمالي ،دار وائل
للنشر ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى.1999 ،

 -14ال شبيب ،دريد .االستثمار والتحليل االستثماري ،الطبعة االولي ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،االردن.2009،

 -15تودارو ،ميشيل ..التنمية االقتصادية ،دار المريخ للنشر ،المملكة العربية السعودية.2006 ،

 -16خلف ،فليح .التنمية والتخطيط االقتصادي ،الطبعة األولى ،دار جدار للكتاب العالمي ،عالم
الكتب الحديثة ،عمان ،األردن.2006 ،
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 -17خلف ،فليح .االقتصاد الكلي ،الطبعة االولي ،جدا ار للكتاب العالمي ،االردن.2007 ،
 -18خليل ،سامي .االقتصاد الدولي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.2005،

 -19شيحة ،مصطفي .األسواق الدولية المفاهيم والنظريات والسياسات ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية  ،مصر.2003،

 -20شرر ،فريدريك .نظرة جديدة الى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي( ،تعريب أبو
عمشة ،على) ،مكتبة العبيكة ،السعودية ،الطبعة األولى.2002 ،

 -21عجمية ،محمد ،الليثي ،محمد .التنمية االقتصادية مفهومها -نظرياتها – سياساتها ،الدار
الجامعية ،مصر.2004 ،

 -22عجمية ،محمد ،ناصف ،إيمان ،ناصف ،نجا ،علي .التنمية االقتصادية دراسات نظرية
وتطبيقية ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر.2006،

 -23عطياني ،نصر .الحسابات القومية الفلسطينية ،االقتصاد الفلسطيني ،جامعة القدس المفتوحة،
.2007

 -24عطااهلل ،ماجد .ادارة االستثمار ،الطبعة االولي ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان،
االردن.2011،

 -25عبد ،محمد .االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد االسالمي،
الطبعة االولي ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،االردن.2005،

 -26عبد الحميد ،عبدالمطلب .اقتصاديات المشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حتي الكويز،
الدار الجامعية ،اإلبراهيمية ،مصر.2006 ،

 -27عبد السالم ،رضا .محددات االستثمار االجنبي المباشر في عصر العولمة ،دار االسالم
للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر.2002،

 -28قبالن ،فريد .االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
مصر.2008 ،

-29لطفي ،علي .التنمية االقتصادية دراسة تحليلية ،جامعة عين شمس ،مصر.1971 ،

 -30محمد ،اميرة .محددات االستثمار االجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العربية
دراسة مقارنة( تركيا ،كوريا الجنوبية ،مصر)  ،الدار الجامعية ،مصر.2005 ،

 -31مختار ،رنان .التجارة الدولية ودورها في النمو االقتصادي  ،الطبعة األولى ،منشورات الحياة،
الجزائر.2009 ،

 -32معروف ،هوشيار .تحليل االقتصاد الكلي ،الطبعة االولى ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
االردن.2005، ،
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[ب] الرسائل واالبحاث:

 -1أبو ليلي ،زياد .أثر االستثمار األجنبي المباشر والمستوردات علي النمو االقتصادي دراسة
تطبيقية علي األردن للفترة( ،)2003 -1976رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،االردن.2005،

 -2البسام ،خالد .تحديد العوامل المؤثرة في تدفق االستثمار األجنبي المباشر للمملكة العربية

السعودية  :دراسة قياسية للفترة ( ، )2007 -1980رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز
االقتصاد واإلدارة ،مركز النشر العلمي ،جدة ،المجلد  ،25العدد .2011 ،1
 -3النمروطي ،خليل ،والفرا ،ماجد .معوقات االستثمار األجنبي في قطاع غزة دراسة ميدانية ،رسالة
ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.2005 ،
 -4الفواز ،تركي ،والنيف ،خالد ،وآخرون .االستثمار األجنبي المباشر في األردن ،رسالة ماجستير،
جامعة البلقاء التطبيقية ،االردن.2008،
 -5الزهراني ،بندر .االستثمارات األجنبية المباشرة ودورها في النمو االقتصادي في المملكة العربية
السعودية( دراسة قياسية للفترة  ،)2000 -1970رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود ،المملكة

العربية السعودية.2004،
 - 6الدودة ،رائد .االستثمار األجنبي المباشر في الضفة الغربية وقطاع غزة :مجاله ومحدداته خالل
الفترة ( ،)2007 -1995رسالة ماجستير ،جامعة الخليل.2010 ،
 -7العامري  ،عادل .اثر االئتمان المصرفي على النمو االقتصادي في اليمن(دراسة تحليلية قياسية

للفترة  ، )2110-0991رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،األردن.2111،

 -8بلقاسم ،زايري ،عبد الكريم ،البشير .أثر المخاطر القطرية في االستثمارات األجنبية حالة الجزائر
( دراسة قياسية ) ،رسالة ماجستير ،بحوث اقتصادية عربية ،العدد.2010 ،50
 -9حمدان ،بدر .تحليل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة( ،)2010 -1995رسالة
ماجستير ،جامعة االزهر ،غزة.2012 ،
 -10دوادي ،محمد .محددات االستثمار المباشر في الجزائر :دراسة قياسية ،رسالة ماجستير ،المعهد
العربي لتخطيط ،بيروت ،الجمهورية اللبنانية.2011 ،

 -11عثمان ،حسين ،استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات في عولمة االقتصاد ،اطروحة
ماجستير ،جامعة الحاج لخضير باتنة ،الجزائر.2002،

111

 -12عبد الكريم ،البشير .تقدير دالة االستثمار الكلية – حالة االقتصاد الجزائري ،رسالة ماجستير،
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  ،المجلد ،23العدد األول .2007 ،
 -13عمر ،دينا .أثر الصادرات علي تدفق االستثمار األجنبي المباشر في ثماني دول عربية مختارة

(األردن ،تونس ،الجزائر ،مصر ،البحرين ،الكويت ،السعودية ،عمان) ،رسالة ماجستير ،مجلة تنمية
الرافدين ،المجلد ،86العدد.2007 ،29

 -14غانم ،عدنان ،والمسيبلي ،لبني .دور االستثمارات األجنبية المباشرة في التنمية االقتصادية(في

الجمهورية اليمنية ،رسالة ماجستير ،جامعة صنعاء ،اليمن ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ،19العدد

الثاني.2003 ،
 -15مرادسي ،حمزة .دور جودة التعليم العالي في تعزيز النمو االقتصادي -دراسة حالة الجزائر،
رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر -بانته.2009 ،

 -16نزاري ،رفيق .االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي -دراسة حالة تونس ،الجزائر،
المغرب ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر -بانتة.)2008 -2007( ،
 -17نصر ،لؤي .دور هيئة تشجيع االستثمار في تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في فلسطين(
دراسة حالة قطاع غزة") ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.2008 ،
[ج] األبحاث والمجالت العلمية:

 -1حفيظ ،فطيمة .واقع االستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي(تونس ،المغرب،

الجزائر ،العدد.2010 ،32

 -2خضر ،حسان .االستثمار األجنبي المباشر تعاريف وقضايا ،سلسلة جسر التنمية

العدد.2004،32

 -3دحمان ،سمير ،البشير ،عبد الكريم .قياس اثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي -حالة

االقتصاد الجزائري ،منتدي االقتصاديين المغاربة.2007،

 -4سرير ،نزير ،حوافز االستثمار الخاص المباشر ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،العدد ،2
.2111

 -5عبدالعظيم ،حمدي .دور االستثمار األجنبي المباشر في تمويل التنمية العربية ،مصر المعاصرة،

العدد.2011 ،502

 -6عبد العزيز ،احمد ،زكريا ،جاسم ،الشركات المتعددة الجنسيات واثرها علي الدول النامية ،مجلة
االدارة واالقتصاد ،العدد الخامس والثمانون.2010 ،
111

 -7عبد الكريم ،نصر .أهمية وسبل االستثمارات العربية على طريق اندماج االقتصاد الفلسطيني

بالمحيط العربي ،المجلة العربية لإلدارة ،العدد األول ،مجلد.2004،24

 -8عبد الكريم ،نصر .تقييم وأداء االقتصاد الفلسطيني في الفترة ما بين ( ،)2007-1994مجلة
أوراق الفلسطينية  ،العدد األول .2008،

 -9عامر ،وحيد .اآلثار االقتصادية للممارسات العسكرية اإلسرائيلية على أداء االقتصاد الفلسطيني

خالل الفترة ( ،)2002-2000مجلة بحوث الشرق األوسط ،العدد الرابع عشر.2004،

 -10غريب ،بولرباج ،العوامل المحفزة لجدب االستثمارات األجنبية المباشرة وطرق تقييمها دراسة
حالة الجزائر ،مجلة الباحث ،العدد.2012،10

 -11فارس ،يحيي .تحليل واقع االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية ،دراسة حالة الجزائر،
تونس ،المغرب خالل الفترة ( ،)2010-2005مجلة البحوث والدراسات العلمية ،العدد.2012 ،6

 -12محمد ،ايهاب .انعكاس مؤشرات االقتصاد الكلي علي التدفقات االستثمار األجنبي المباشر في
مصر دراسة قياسية ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،العدد االول ،مجلد اول.2001 ،

 -13مفتاح صالح ،دالل بن سمنة .واقع وتحديات االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية
دراسة حالة الجزائر ،بحوث اقتصادية عربية ،العددان.2008، 44 – 43

 -14وليد ،مواله .محددات االستثمار األجنبي المباشر الداخل الي الدول العربية ،المعهد العربي
لتخطيط ،العدد.2011 ،42
[د]  :التقارير الرسمية:

 -1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية ،لسنوات ( .)2011-1995

 -2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،سلسة تقارير االسعار واالرقام القياسية ،لسنوات (-1995
.)2011

 -3الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة ،لسنوات (.)2011-1995

 -4الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،سلسلة الحسابات القومية  ،لسنوات (.)2011-1995
 -5الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أداء االقتصاد الفلسطيني ،لسنوات (.)2011-1995

 -6الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح االستثمار االجنبي للمؤسسات الفلسطينية لسنوات
(.)2011-2010
 -7سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،رام اهلل فلسطين،
.2011

 -8مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األنكتاد) ،تقرير االستثمار العالمي ،لسنوات (2011-
.)1995
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المالحق
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ملحق ()1
جدول ()4-10
نسبة االستهالك العام والخاص من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة ()2011-1995
إجمالي الناتج

السنة

المحلي

1995

3212.4

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
متوسط

3292.8
3744
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.4
3800.5
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5241.3
5728
6421.4
-

االستهالك العام

نسبة االستهالك
العام من الناتج

االستهالك
الخاص

مليون دوالر

نسبة االستهالك
الخاص من
الناتج

597.8
722.1

18.6
21.9

3255.3
3266.4

101.3
99.2

799.5

21.3

3658.6

97.7

907.3

21.6

3976.9

94.7

991.9

21.8

4342.6

95.7

1080.3

26

4116.4

99.2

1003.7

26.3

4048.6

106.2

930.3
886.3

28.1
23.3

3774
4289.3

114.3
112.8

1048.9

24.9

4552.6

108.4

833.3

18.2

4664.2

102.3

870.4

20.1

4386.5

101.4

892.7

19.6

4777.1

104.9

955.9

20.4

5142.8

105.4

1159.5

22.1

5532.7

105.5

1520.7

26.5

5782.8

100.9

1772.2

27.5

5977.3

93

-

22.8

-

102.5

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ((2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx :
نسبة االستهالك العام والخاص من الناتج حسبت من قبل الباحث
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جدول ()4-11
نسبة االستثمار الكلي من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة ()2011-1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
المتوسط

الناتج المحلي اإلجمالي

االستثمار الكلي

3212.4
3292.8
3744
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.8
3800.5
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5239.3
5754.3
6421.4
-

955.5
1037.9
1173.4
1368.6
1857.4
1386.7
992.3
841.7
1063
1022.3
1265.7
1347.2
1122.9
1060.5
1137.3
1090.5
1066.8
-

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (: (2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
نسبة االستثمار من الناتج حسب من قبل الباحث

111

مليون دوالر
نسبة من الناتج
29.7
31.5
31.3
32.6
40.9
33.4
26
25.5
27.9
24.3
27.7
31.1
24.6
21.7
21.7
18.9
16.6
27.4

جدول ()4-12
نسبة العمال في األراضي الفلسطينية حسب أماكن عملهم خالل الفترة ()2011-1995
السنة

الضفة الغربية

قطاع غزة

إسرائيل والمستوطنات

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
متوسط

60.6
59.3
56.8
53.8
52.9
56.4
62.1
63.2
61.3
64.2
61.8
64.9
62
63.2
63.4
63.5
60.9
60.3

23.2
26.6
26.1
24.5
24.2
24.8
25.4
27.5
30
27.8
28.9
26.5
29.1
26.7
26.4
26
29.1
26.6

16.2
14.1
17.1
21.7
22.9
18.8
12.5
9.3
8.7
8
9.3
8.6
8.9
10.1
10.2
10.5
10.0
12.7

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
مسح القوى العاملة الفلسطينية لسنوات ()2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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جدول ()4-13
نسبة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي خالل الفترة ()2011-1995
السنة

الزراعة

الصناعة

البناء

الخدمات

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
المتوسط

12.7
14.2
13.1
12.1
12.6
14.1
12.2
15.3
16.2
16.4
15
16.7
16.1
14.1
11.8
11.8
11.9
13.90

18
16.8
16.4
15.9
15.5
14.2
13.8
12.7
12.5
12.6
12.9
12.3
12.5
12.3
12.1
11.4
11.8
13.74

19.2
16.8
18.4
22
22.1
19.4
14.2
10.7
12.9
11.5
12.8
11
10.9
10.7
11.7
13.2
13.9
14.78

50.1
52.2
52.1
50
49.8
52.3
59.8
61.3
58.4
59.5
59.3
60
60.5
62.9
64.4
63.6
62.4
57.56

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:
مسح القوى العاملة الفلسطينية لسنوات ))2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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جدول ()4-14
نسبة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب الجنس
خالل الفترة ()2011-1995
السنة

ذكر

أنثى

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
متوسط

66.9
68.7
69
70.3
70.7
69.5
65.8
64.5
66.5
65.9
66.5
66.7
67.1
66.6
67
66.8
68.7
67.48

11.2
11
11.5
11.3
12.3
12.9
10.4
10.5
12.8
13.5
13.5
14.6
15.7
15.3
15.3
14.7
16.6
13.91

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:
مسح القوى العاملة الفلسطينية لسنوات ()2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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جدول ()4-15
نسبة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية حسب العمر خالل الفترة ()2011-1995
العمر
السنة
 55فأكثر
45-54
35-44
25-34
15-24
19.4
44.4
50.9
54.1
32.1
1995
18.8
46.6
51.8
54
32.6
1996
19.1
45.7
53.1
54.5
32.4
1997
19.3
48
55.3
55.5
31.2
1998
19.5
50.1
56.6
55.3
30.4
1999
23.6
51.8
55.4
54.2
28.9
2000
20.7
48.9
52.8
51
25.6
2001
21.7
49.2
53
51.2
23.2
2002
22.6
51.4
56.1
54
25
2003
21.5
52
56.9
54.6
24.6
2004
22.7
52.1
56.5
55.4
24.8
2005
23
52.9
57.6
55.6
25.6
2006
23.1
53.8
58.8
56
26.3
2007
21.8
52
57.6
55.8
26.8
2008
21.1
52.3
58.1
57
26.7
2009
20.7
52.5
57.9
56.6
25.8
2010
22.4
54.1
58.7
58.1
28.5
2011
21.2
50.4
54.6
54.8
28.2
المتوسطات
المصدر  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،
التقرير السنوي مسح القوى العاملة الفلسطينية األعداد من (.)2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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جدول()4-16
نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية خالل الفترة ()2011-1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
متوسط
1999-1995
2002-2000
2005-2003
2006
2011-2007

الضفة الغربية قطاع غزة األراضي الفلسطينية
29.4
32.5
26.8
20.9
16.9
18.9
34
37.9
29.1
35.3
30.3
34.8
29.7
40.6
38.6
37.8
28.7
30.7

13.9
19.6
17.3
11.5
9.5
12.2
21.6
28.2
23.7
22.8
20.4
18.8
17.9
19.7
17.8
17.2
17.3
18.2

متوسط البطالة خالل فترة الدراسة
25.3
14.3
30.2
20.6
31.5
22.3
34.8
18.8
35.1
17.9

18.2
23.8
20.3
14.4
11.8
14.3
25.3
31.2
25.5
26.8
23.5
23.7
21.7
26.6
24.5
23.7
20.9
22.1
17.7
23.6
25.2
23.7
23.4

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:
مسح القوى العاملة الفلسطينية لسنوات ()2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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جدول()4-17
نسبة التضخم في االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة ()2011-1995
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
متوسط

التضخم
10.8
7.6
7.6
5.5
5.5
2.8
1.2
5.4
4.2
2.9
4.1
3.8
1.8
9.8
2.7
3.7
2.8
4.8

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
تقارير االسعار واالرقام القياسية لسنوات()2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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جدول ()4-18
العالقة بين نمو األجور باألسعار الحقيقية ونمو الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة ()2011-1995
متوسط األجرة اليومية

معدل النمو في

الناتج المحلي الحقيقي

نمو الناتج المحلي الحقيقي

(شيقل إسرائيلي)

األجور ()%

(مليون دوالر)

()%

1995

60.1

-

3212.4

5.73

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
متوسط

54.3
59.3
68.5
75.5
77.3
72.7
74
73.3
74.9
78.1
83.3
83.5
91
91.3
91.7
91.7
76.5

-9.6
9.2
15.5
10.2
2.3
-5.9
1.7
-0.9
2.1
4.3
6.6
0.24
9
0.32
0.43
0
2.67

3292.8
3744
4197.7
4534.9
4146.7
3810.8
3301.4
3800.5
4198.4
4559.5
4322.3
4554.1
4878.3
5239.3
5754.3
6421.4
-

2.5
13.7
12.12
8.03
-8.56
-8.1
-13.37
15.12
10.47
8.6
-5.2
5.36
7.12
8.88
9.82
11.59
-

السنوات

المصدر :متوسط األجرة اليومية :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة  ،لسنوات(.)2011-1995
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx 
معدل نسبة نمو األجور ،ونمو الناتج المحلي اإلجمالي حسبت من قبل الباحث.
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جدول()4-19
االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة ()2011-1995
مليون دوالر
السن
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

االستثمار األجنبي المباشر
122.6
177.2
163
218.2
188.6
62
19.2
9.4
18
48.9
46.5
18.6
28.3
51.5
300.5
180
213.8

المصدر :قاعدة بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األنكتاد) ،تقرير االستثمار العالمي
).)2011-1995

111

جدول()4-20
التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي في نهاية عام
)(2011- 2010
55.70%
الوساط المالي
36.70%
الخدمات والنق والتخزين واالتصاالت والتجارة الداخلي
4.90%
الصناع
2.70%
االنشاءات
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
مسح االستثمار االجنبي المباشر لسنوات()2011-2010
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx

جدول()4-21
التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية حسب الدولة في نهاية عام
2011,2010
دو اخري
بريطانيا
الس ودي
مصر
قطر
االردن
السن
5
0.9
1.2
4.3
12.6
76
2010
3.5
0.9
0.2
4
10.9
80.5
2011
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
مسح االستثمار االجنبي المباشر لسنوات()2011-2010
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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ملحق ()2
طريقة الجرد الدائم لتقدير رأس المال(:)Nehru ,and dhareshwar,1993
تعتبر من أكثر الطرق استخداما لحساب مخزون رأس المال ،وتفترض أن مخزون رأس المال في فترة
ما ،هو تراكم االستثمارات الثابتة للسنوات السابقة ويقدر مخزون رأس المال وفق المعادلة التالية:

حيث:
معدل اهتالك رأس المال.

 :هي إجمالي االستثمار(إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت) ،و
وليتم بناء سلسلة زمنية لمخزون رأس المال تستخدم الصيغة التالية:
∑

وهذه العالقة تتطلب احتساب مخزون رأس المال في الفترة االبتدائية أي (

) ،واختيار معدل

االهتالك.
واستخدم الباحث طريقة هاربرجر لتقدير مخزون رأس المال و ذلك من خالل المعادلة رقم ( )1بعد
إعادة صياغتها لتصبح كالتالي:
𝛛
وبافتراض ثبات معامل رأس المال خالل فترة الدراسة ،فان معدل نمو مخزون رأس المال( ̇ ) يساوي
معدل نمو الناتج( )gويكون معدل نمو رأس المال وفقا للعالقة السابقة كالتالي:
̇
وعند نقل مخزون رأس المال للفترة السابقة لليسار يمكن إيجاد مخزون رأس المال من المعادلة السابقة
لتصبح المعادلة كالتالي:
وإليجاد مخزون رأس المال في الفترة االبتدائية يفترض أن ( )t=1وبالتالي( )t-1=0أي أن:

111

طريقة ( ،)Diz approachلتقسيم البيانات السنوية ألرقام ربعية(العامري:)142 :2003،
يتم تحويل البيانات السنوية إلى أرقام ربعيه ضمن طريقة ( )Diz approachعلى النحو التالي:
⁄
⁄
⁄
⁄
حيث إن:

 :Ztقيمة المتغير في السنة t
 :Zt-1ترمز لقيمة المتغير في السنة السابقة للسنة t

 :Zt+1ترمز لقيمة المتغير في السنة الالحقة للسنة t
 :Xiالقيمة الخام للربع iقبل التعديل i=1, 2, 3, 4
و للحصول على القيمة النهائية للربع

بضرب

)
حيث تمثل )

∑⁄

∑⁄

( معامل التعديل

مع مالحظة أن مجموع األوزان النسبية يساوي

⁄

111

في معامل التعديل على النحو التالي:
(

