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 : ملخص البحث

، النمو االقتصادي فً فٌتنامعلى  االستثمار األجنبً المباشرإلى قٌاس تأثٌر  ٌهدف البحث    

، وقد أوضحت  (2854-5551للفترة الزمنٌة )المتعدد  الخطً على أسلوب تحلٌل االنحدار اعتمادا  

، األمر الذي دعى القتصادٌةالنتابج األولٌة لتحلٌل بٌانات الدراسة عدم توافق النتابج مع النظرٌة ا

 النتابج أكدت، ولذلك للصورة اللوغارٌتمٌةإلى ضرورة تصحٌح نموذج االنحدار المستخدم وتحوٌله 

على أهمٌة المتغٌرات  اإلحصابٌة والقٌاسٌة المعاٌٌروباستخدام  للنموذج المصححالتطبٌقٌة 

التفسٌرٌة ) االستثمار األجنبً المباشر واالستثمار المحلً والصادرات وقوة العمل والتكوٌن 

ف الثابت ومعدالت التضخم( وقوة تأثٌرها الرأسمالً ورأس المال البشري ونسبة مشتركً الهات

العالقة العكسٌة بٌن معدالت التضخم والنمو  ، إلى جانبٌتنامالنمو االقتصادي فً ففً االٌجابً 

خلو النموذج من مشاكل القٌاس االقتصادي، بما ٌتفق مع منطق النظرٌة االقتصادٌة، باالضافة إلى 

ذاتً وثبات التباٌنات(، بما ٌتفق مع ضرورة توافر )االعتدالٌة واالزدواج الخطً واالرتباط ال

ت أظهركما  افتراضات تطبٌق طرٌقة المربعات الصغرى لتقدٌر معالم النموذج واختبارات معنوٌته.

اإلحصابٌة ،  Fالنموذج القٌاسً المصحح للدراسة وفق اختبار  معنوٌة النتابج اإلحصابٌة والقٌاسٌة

لجمٌع المتغٌرات  tواختبارات  R2عالٌة وفق معٌار معامل التحدٌد ومالبمته لبٌانات الدراسة بدرجة 

 فً تقدم النمو االقتصادي فً التفسٌرٌة، بما ٌؤكد أهمٌة دور االستثمار األجنبً المباشر وتأثٌره

 فٌتنام .
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Abstract: 

           The research aims to measure the effect of foreign direct 

investment on economic growth in Vietnam, based on the method of 

analyzing multiple linear regression for the time period (1995-2018). The 

primary results of analyzing the study data showed that, the results are 

not compatible with economic theory, which called for the necessity of 

correcting the regression model used,the model  is converted  to the 

logarithmic form, and therefore the applied results of the corrected 

model and using statistical and standard criteria emphasized the 

importance of explanatory variables (foreign direct investment, local 

investment, exports, labor force, capital formation, human capital, fixed-

telephone subscriber ratio and inflation rates) and the strength of their 

positive impact on economic growth in Vietnam, along with The inverse 

relationship between inflation rates and economic growth Consistent with 

the logic of economic theory, in addition to the absence of the model from 

measurement problems (normality, Multicollinearity, Autocorrelation, 

and Homoscedasticity), consistent with the necessity of having 

assumptions to apply the least squares method to estimate the model’s 

features and its morale tests. The statistical and standard results also 

showed the significance of the standardized model corrected for the study 

according to the F statistic test, and its suitability for the study data with 

a high degree according to the criterion of determining factor R2 and t 

tests for all explanatory variables, which confirms the importance of the 

role of foreign direct investment and its impact on the progress of 

economic growth in the State of Vietnam.  
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 ( مقدمة :5)

تموٌل وتسرٌع عجلة النمو االقتصادي  قت الراهن من آلٌاتتعتبر االستثمارات االجنبٌة فً الو    

لدول لكافة دول العالم، وٌأتً هذا االهتمام باالستثمارات األجنبٌة فً ضوء ما تعانٌه اقتصادٌات ا

 المحلً النامٌة من قصور فً وسابل التموٌل المحلٌة والخارجٌة، وألهمٌته فً سد فجوة االدخار

دارٌة. وفجوة احتٌاطً العمالت االجنبٌة والفجوة بٌن اٌرادات ونفقات الدولة وفجوة المهارات اال

الناشبة عنه، من حٌث الرصٌد والمعامالت  ونتٌجة لذلك، ازداد حجم االستثمار األجنبً المباشر

ملٌار  7153نحو  2854حٌث بلغ حجم تدفق االستثمار االجنبً المباشر الوارد عالمٌا خالل عام 

. وجاء هذا التطور 2853%( عن مستواه عام 25دوالر امرٌكً، محققا قفزة ملحوظة بنسبة )

لعملٌات نتٌجة الستمرار متانة االقتصاد العالمً، وانتعاش صفقات االندماج والتملك وخاصة ا

اتجهت كافة الدول إلى تقدٌم  ستثمار األجنبً المباشر،ألهمٌة اال ونظرا   الضخمة عبر الحدود.

الستفادة منها، الحوافز اإلدارٌة والتشرٌعٌة واإلجرابٌة الستقطاب هذه التدفقات األجنبٌة وتوطٌنها ل

الستثمار األجنبً المباشر ا على خاصة النامٌة وتلك اآلخذة فً النمو ،ولذلك اعتمدت غالبٌة الدول

 كركٌزة للنمو االقتصادي والنهوض باقتصادٌاتها، ومن هذه الدول فٌتنام.

فٌتنام شأنها شأن الدول الساعٌة إلى جذب التدفقات االستثمارٌة األجنبٌة ، ولذلك عملت على    

ها نحو اقتصاد اتخاذ جملة من اإلجراءات الداعمة لجذب االستثمارات األجنبٌة السٌما فً ظل توجه

السوق، وبالتالً تركٌزها على القطاع الخاص كأحد اآللٌات األساسٌة لتحقٌق االصالح والنمو 

االقتصادي، بحٌث خططت بداٌة من تسعٌنٌات القرن العشرٌن على العمل ببرنامج التصحٌح 

م اصدار االقتصادي والهٌكلً بهدف تحقٌق االستقرار االقتصادي لمعظم المؤشرات الكلٌة، كما ت

القوانٌن الهادفة إلى تحرٌر االقتصاد وتحفٌز االستثمار األجنبً والمحلً، وإنشاء الهٌبات المكلفة 

 باالشراف على عملٌة تطوٌر االستثمار.

لقد نجحت فٌتنام بفضل سٌاساتها الكلٌة والجزبٌة المشجعة لالستثمار األجنبً المباشر،       

وزادت صادراتها وانخفضت نسب البطالة فٌها، واكتسبت فحققت معدالت نمو اقتصادي عالٌة، 

مؤسساتها المحلٌة مهارات تخطٌط وإدارة مالٌة حدٌثة وتعرفت على تكنولوجٌا انتاج حدٌثة مكنت 

منتجاتها من دخول األسواق العالمٌة. ففً مجال النمو االقتصادي، تم التوصل من خالل الدراسة 

ٌؤثر تأثٌرا إٌجابٌا فً النمو االقتصادي، من خالل حدوث ارتفاع إلى أن االستثمار األجنبً المباشر 

زدهار قطاع التصدٌر فً متوسط نصٌب الفرد الفٌتنامً من الناتج المحلً االجمالً، إلى جانب ا

قوة العمل و زٌادة المنافسة وانتعاش االستثمار المحلً، بما ٌنعكس إٌجابا على التكوٌن  وزٌادة
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ً البالد، وكل هذه من معدالت التضخم ف ابتة، األمر الذي ساهم فً الحداألصول الثالرأسمالً و

إلى عدة نقاط قوة ٌتمٌز بها االقتصاد الفٌتنامً، وتتمثل فً الموقع  الجغرافً ووفرة  المزاٌا تعزي

الموارد الطبٌعٌة وقوة العمل المتمثلة فً نوعٌة المواطن الفٌتنامً من حٌث المهارات والتدرٌب و 

 سوق واالندماج المستمر فً االقتصاد العالمً .حجم ال

 : مشكلة البحث وتساؤالته (2) 

% 3تشٌر أرقام التنمٌة فى فٌتنام إلى أن متوسط معدالت النمو االقتصادي السنوي بلغ نحو     

 5557% عام 28واطنٌن تحت خط الفقر من وتراجعت نسبة الم( 2852 – 5558 خالل الفترة من)

من  ، وانتقل اقتصاد فٌتنام من أفقر دول العالم بمتوسط نصٌب دخل الفرد2854عام  %55إلى 

إلى إحدى دول الدخل  من القرن الماضً دوالر فً نهاٌة السبعٌنٌات 588 الناتج المحلً االجمالً

وتتوقع المؤسسات المالٌة الدولٌة أن تصبح فٌتنام أحد النمور ، دوالر 2888المتوسط بنحو 

فً منطقة جنوب شرق آسٌا لو استمر اقتصادها فً تحقٌق نسبة النمو الحالٌة  االقتصادٌة القوٌة

مالٌٌن السٌاح الذٌن ٌدرون علٌها ملٌارات تستقبل فٌتنام  وٌرجع ذلك إلى أن .لعشر سنوات قادمة

الدوالرات، باإلضافة إلى االمتٌازات والتسهٌالت التى ساهمت فى تدفق االستثمارات األجنبٌة 

ضاعفتها بسرعة نتٌجة رخص تكلفة العمالة المتعلمة والمدربة بعدما تحول شباب المباشرة وم

من الناتج  % 3ة ٌنفق علٌها أكثر من نتٌجة سٌاسة تعلٌمٌة ناجح هابلة فٌتنام إلى ثروة وطنٌة

تكمن  فٌتنام تجربة ناجحة تستحق الدراسة والبحث ، ومن ثم ولذلك تعد تجربة .المحلً اإلجمالً

 : فً السؤال الربٌسً التالً ثمشكلة البح

  ؟ فٌتنام النمو االقتصادي فًاالستثمار األجنبً المباشر على  هو تأثٌر ما -

 (أهداف البحث:7)

ٌهدف البحث إلى تسلٌط الضوء على أهمٌة االستثمار األجنبً المباشر من حٌث مفهومه      

ه، باإلضافة إلى دراسة وقٌاس  وأشكاله وأهمٌته االقتصادٌة، ومناخه ومقوماته ومعوقات نجاح

فً  تأثٌر عناصر االستثمارات األجنبٌة المباشرة على نمو متوسط نصٌب الفرد من الناتج الوطنً

توجٌه ٌل هذه العالقة. كما ٌسعى البحث إلى فٌتنام، من خالل بناء نموذج قٌاسً ٌساعد على تحل

سه االستثمار األجنبً المباشر وتأثٌره صانعً السٌاسة ومتخذي القرار إلى الدور المهم الذي ٌمار

على النمو االقتصادي. باالضافة إلى المساهمة فً إثراء المعرفة الشخصٌة فً هذا الجانب من 

جوانب المعرفة االقتصادٌة من خالل االطالع على البحوث النظرٌة والدراسات المٌدانٌة السابقة 

 والمتاحة فً هذا المجال .
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 : أهمٌة البحث( 4)

أهمٌتتته متتن حقٌقتتة هامتتة مفادهتتا أن االستتتثمارات األجنبٌتتة المباشتترة تعتبتتر ظتتاهرة  ٌستتتمد البحتتث   

االقتصتتادٌات وعتتامال متتن  ا و حماٌتهتتا مظهتترا متتن مظتتاهر انفتتتاحاقتصتتادٌة تشتتكل عملٌتتة تشتتجٌعه

فتً أن موضتوع االستتثمارات  لدولٌة ، كتذلك تكمتن أهمٌتة البحتثعوامل تفعٌل العالقات االقتصادٌة ا

المعاصترة ، باإلضتافة ألجنبٌة المباشرة مازال محل اهتمام العدٌد من الدراسات االقتصادٌة والمالٌة ا

صة بها. ومن ناحٌة إلى إهتمام الهٌبات الدولٌة المتخصصة باصدار التقارٌر والنشرات السنوٌة الخا

المباشتر فتً تحقٌتق  لالستتثمار االجنبتًالتدور الفعتال  أهمٌة تطبٌقٌة نابعة متن أهمٌتة أخري، للبحث

وكتتذلك فتتً بنتتاء نمتتوذج اقتصتتادي قٌاستتً للتعتترف علتتى عوامتتل ،  ٌتنتتامفتتً ف  نمتتو اقتصتتادي مرتفتتع

 النتتاتجمتوستتط نصتتٌب الفتترد الفٌتنتتامً متتن وعناصتتر االستتتثمار االجنبتتً المباشتتر والتتتً تتتؤثر فتتً 

المدى القصٌر والمتدى  بما ٌمكنها من تحقٌق أهدافها االقتصادٌة فى  تأثٌرا إٌجابٌاالوطنً االجمالً 

 الطوٌل .

 ( منهجٌة البحث :1)

لطبٌعة موضوع البحتث و أهدافته، اعتمتد البحتث علتى المنهجتٌن الوصتفً والتحلٌلتً . فتتم  نظرا      

استخدام المنهج الوصفى لعرض مفهوم وعناصر ومحتددات االستتثمار األجنبتً المباشتر والنظرٌتات 

عالمٌتتة وكتتذلك لعتترض مفهتتوم النمتتو االقتصتتادي ونظرٌاتتته المفستترة وتطتتوره التتتارٌخً واتجاهاتتته ال

وعالقته باالستثمار األجنبً المباشتر. كمتا اعتمتد البحتث علتً المتنهج التحلٌلتً لدراستة اآلثتار التتً 

ٌحتتدثها االستتتثمار األجنبتتً المباشتتر فتتً النمتتو االقتصتتادي لدولتتة فٌتنتتام، وكتتذلك فتتً بنتتاء ودراستتة 

ر االستتتثمار األجنبتتً المباشتتر فتتً زٌتتادة متوستتط نصتتٌب الفتترد النمتتوذج اإلحصتتابً التتذي ٌقتتٌس دو

 .    اتج المحلً اإلجمالًالفٌتنامً من الن

 : اإلطار المفاهٌمً للبحث( 2)

 االستثمار األجنبً المباشرأوال : 

تم التطرق إلى تعرٌف االستثمار األجنبً المباشر حستب تقرٌتر األمتم المتحتدة للتجتارة والتنمٌتة      

(UNCTAD) ولة فٌتنام ، حٌث ٌعتبر االستثمار األجنبً المباشر من السٌاسات التً تعتمد علٌها د

البٌبتة االستتثمارٌة الالزمتة الستتقطاب المستتثمر  وفترت ، حٌتث اقتصادها وتنوٌتع إنتاجهتا فً تنمٌة

 األجنبً.
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 الشركات متعددة الجنسٌات ثانٌا :

دة انتاجٌتة فتً الختارج ، هتذه الوحتدة هتً عتادة على أنها مؤسسة تمتلك على األقل وحت وتعرف     

%( متتن القٌمتتة االجمالٌتتة 71فتترع للشتتركة األم ، وتصتتبح شتتركة عالمٌتتة عنتتدما ٌصتتبح نصتتٌبها )

تتمتتع بجنستٌات التتً مجموعتة متن الشتركات ، كذلك تعترف علتى أنهتا  للمبٌعات لفروعها الخارجٌة

الواحتتدة ، وتخضتتع فتتً حتتدود الدولتتة متعتتددة ومتحتتدة فتتً المصتتالح االقتصتتادٌة وٌتعتتدى نشتتاطها 

 كة األم.إشرافها للشر

 القوة العاملة: ثالثا

عّرف البنك الدولً القوة العاملة ، )طبقا لمؤشرات التنمٌة العالمٌة (،" بجمٌع األشخاص التذٌن      

املتة .  وتعتد القتوة العٌمثلون األٌدي العاملة الُمشاركة فً إنتاج السلع والخدمات خالل فترة محددة"

فٌتنتتام متتن المتتوارد االقتصتتادٌة األساستتٌة ، إذ ٌالحتتظ أنهتتا فتتً تزاٌتتدو مستتتمر، لتمتتتع الدولتتة  فتتً

باالستقرار السٌاسً و األمنً ، فضتال  عتن االزدهتار االقتصتادي التذي تشتهده التبالد ، ممتا أدى ذلتك 

ى بناء  على دراستة إلى زٌادة الفرص الوظٌفٌة ، ومن ثم زٌادة القوة العاملة. ولكن ، من ناحٌة أخر

(، أنتته متتن الممكتتن أن تتتؤدي زٌتتادة القتتوة العاملتتة الوافتتدة إلتتى التتبالد )إن 2852)حستتٌن أ أحمتتد، 

 وجدت( إلى زٌادة تحوٌالت العمالة الوافدة بما ٌؤثر سلب ا على الناتج المحلً اإلجمالً.

 معدل التضخمرابعا:  

ٌتة العالمٌتة (،"  "بأنته مقٌتاس ٌشتٌر إلتى البنك التدولً معتدل التضتخم )طبقتا لمؤشترات التنم ٌعرف

(، متتن 2852معتتدل تغٌتتر األستتعار فتتً االقتصتتاد ككتتل". وبنتتاء  علتتى دراستتة ) نجمتتة أ المزروعتتً ،

الممكتتن أن ٌحتتدث التضتتخم نتٌجتتة تزاٌتتد الطلتتب الكلتتً علتتى الستتلع والختتدمات بمتتا ٌتتؤدي إلتتى ارتفتتاع 

تضتخم آختر ٌحتدث نتٌجتة ارتفتاع تكلفتة أسعارها، وهو ماٌعرف بالتضخم الناجم عن الطلتب. وهنتاك 

المنتجات المحلٌة والمستوردة، مثل ارتفتاع أستعار التنفط، ومتن ثتم ٌنتتج عنته ارتفتاع فتً المستتوى 

العام لألسعار، وهو ماٌعرف بالتضخم الناتج عتن تزاٌتد التكلفتة ، كتذلك قتد ٌشتٌر معتدل التضتخم إلتى 

 حركة رؤوس األموال وانتعاش االقتصاد.

  خ االستثمارمناخامسا : 

المتتؤثرة فتتً وكتتذلك التشتترٌعات والقتتوانٌن بأنتته مجمتتل األوضتتاع و الظتتروف  ٌعتترف منتتاخ االستتتثمار

القتترار االستتتثماري المحلتتً واألجنبتتً بأبعتتاده االجتماعٌتتة واالقتصتتادٌة ، والتتتً تعمتتل علتتى توجٌتته 

 المدخرات المحلٌة والتدفقات الخارجٌة فً مجاالت االستثمار األمثل .
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 : مقومات نجاح مناخ االستثمار  سادسا

 فٌما ٌلً : ر ومقومات نجاح مناخ االستثمارتتمثل عناص

الكامتل وضتبط االنفتاق الحكتومً بمتا  مؤسسة مالٌة قادرة علً استتقرار األستعار وتحقٌتق التشتغٌل-

 ٌؤثر إٌجابا فً تحقٌق النمو المنشود.

مدة على أدوات السٌاسة النقدٌتة بهتدف مؤسسة نقدٌة تعمل على تحقٌق االستقرار االقتصادي معت -

 جذب رؤوس األموال األجنبٌة .

سوق عمل ٌعمل من خالل سٌاسة تجارٌة علتى تنفٌتذ السٌاستات االقتصتادٌة بنجتاح لتعزٌتز القتدرة  -

 التنافسٌة والوصول للعالمٌة .

 التتتدخول الستتتهل القامتتتة المشتتتروعات وتحقٌتتتق وتحوٌتتتل األربتتتاح هولة اإلجتتتراءات وإمكانٌتتتةستتت -

 والموافقات والتراخٌص وسهولة الحصول على األراضً والمرافق الالزمة وتوفٌر البنٌة التحتٌة .

من أفكار لتحسٌن الصورة الذهنٌة التً توحً باالستقرار  االستقرار السٌاسً واألمنً وما ٌصاحبه -

 رئ .وعدم التمدٌد لحاالت الطوا السٌاسً، ومنها فكرة عدم التروٌج للحرب على االرهاب،

ارتفاع مستوى الشفافٌة وانسٌاب المعلومات وسهولة عملٌات التخلٌص الجمركً و القضتاء علتى  -

 انتشار الفساد فً الموانً وسهولة تحدٌد المسبولٌات الوظٌفٌة لبعض األجهزة الحكومٌة.

 مناخ االستثمار مكونات :  سابعا

 :مناخ االستثماري إلىٌمكن تقسٌم مكونات ال

النمط  :مثلتؤثر على المناخ االستثماري التً عوامل المجموعة  وٌشملاسً: المناخ السٌ -

دور المؤسسة االستثمار األجنبً، و موقف األحزاب السٌاسٌة تجاهالدولة و السٌاسً المتبع فً

رغبة اإلدارة السٌاسٌة فً السماح وتفهمها لمشاكل النمو االقتصادي، إلى جانب  العسكرٌة

حالة ، باإلضافة إلى مباشر بدور هام فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة بالبلدلالستثمار األجنبً ال

 االستقرار السٌاسً للدولة فً السنوات العشرة أو العشرٌن القادمة.

مدى صالحٌة البنٌة تثمر مثل : تؤثر على المسالتً عوامل المجموعة وٌشمل المناخ االقتصادي:  -

 نوافذ السوق المحلٌة والخارجٌة والتًطبٌعٌة المتاحة، وبها من الموارد الالتحتٌة للدولة ونصٌ

مدى استقرار السٌاسة النقدٌة والمالٌة للبلد وخاصة أسعار تؤثر على القوة الشرابٌة للنقود، و

وضوح وجدٌة قوانٌن االستثمار ، إلى جانب الصرف والضرابب وتأثٌرها على على المستثمر

الفرص والتسهٌالت االبتمانٌة للمستثمر، وكذلك  ماتًوكفاءة البنوك فً توفٌر الجانب المعلو
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، ومعدالت المستثمرٌن داخل الدولةاالستثمارٌة المتاحة ذات المخاطر المنخفضة ودرجة حماٌة 

 . ة استقرار السٌاسات السعرٌالتضخم و

مثل: مجموعة العوامل المؤثرة على نشاط المشروع وٌشمل : المناخ االجتماعً والثقافً -

ظم التأمٌنات االجتماعٌة درجات الوعً الصحً ونالتعلٌمٌة والتدرٌبٌة المعتمدة، و السٌاسة مكونات

م المسموعة والمربٌة والمقروءة  ، وسابل االعالو القٌم االجتماعٌة واألخالقٌة والدٌنٌةالمتبعة و

 .انٌة ودرجة كثافتها وتوزٌعها وعاداتها وتقالٌدهاالتركٌبة السكإلى جانب 

والتً مجموعة القوانٌن المحفزة أو الطاردة ذات الصلة باالستثمار،  وٌشملالقانونً: المناخ  -

تتمثل فً قوانٌن االستثمار و العمل و الجمارك والتجارة وحماٌة المستهلك والنظام الضرٌبً 

 ورخص االستثمار واالستٌراد واإلجراءات اإلدارٌة واتفاقٌات االزدواج الضرٌبً .

 : مثل العوامل التً تحول دون تحسٌن مناخ االستثمار وهً اخ االستثمارمن : معوقات ثامنا

ٌؤدي عدم استقرار االقتصاد الكلً إلى تراجع حافز المستثمر عن تنفٌذ  عدم استقرار االقتصاد: -

مشروعات جدٌدة أو التوسع فً مشروعات قابمة، وبالتالً ٌتوقف جذب المزٌد من االستثمارات 

غٌرات االقتصاد الكلً ومنها: سعر الفابدة وسعر الصرف واستقرار السٌاسات على مدي استقرار مت

 المالٌة والنقدٌة ومستوٌات البطالة والتضخم .

حٌث ٌؤدي لجوء بعض الدول إلى عملٌة تقٌٌد حرٌة انتقال : تقٌد حرٌة انتقاالت رؤوس األموال -

وخاصة االجانب منهم الً رؤوس األموال وارباح الشركات للخارج، إلى تخوف المستثمرٌن 

 االستثمار بتلك الدول.

حٌث تؤدي مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فً الحصول على : صعوبة الحصول على االبتمان -

االبتمان المتاح، وكذلك عدم اتباع األسس االقتصادٌة السلٌمة فً تقدٌم االبتمان، إلى إحجام 

تعانً من ذلك، ألن قررات االستثمار الخاص تتطلب المستثمرٌن االجانب فً االستثمار بالدول التً 

 سواء فً مرحلة التأسٌس أو التشغٌل الحصول على االبتمان المالبم بشروط اقتصادٌة.

ٌؤثر مستوى كفاءة البنٌة التحتٌة على تكالٌف االستثمار، مثل : نخفاض كفاءة البنٌة التحتٌةإ -

 على االستثمار. خدمات النقل والتوزٌع، وبالتالً انخفاض العابد

ٌؤدي عدم وضوح الهٌكل الضرٌبً إلى اضعاف قدرة المستثمر على  تخبط الهٌكل الضرٌبً: -

 رتفاع اسعار ضرٌبة الشركات.إلً إباالضافة  تحدٌد وعاؤه الضرٌبً ،
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ٌعتبر عدم كفاءة الٌد العاملة، حتً لو كانت متواضعة التكلفة، أحد أهم  :ضعف كفاءة العمالة -

ستثمار، وتفسر عدم قدرة الدول النامٌة على جذب االستثمار ، ألنها تفتقر إلى مستوٌات معوقات اال

 .التعلٌم الجٌد والتدرٌب المالبم، على الرغم من تدنً مستوٌات األجور بها

حٌث ٌؤدي تعدد الجهات االدارٌة التً ٌتعامل معها المستثمر  الروتٌن وتعقد االجراءات االدارٌة: -

 لٌة االستثمار والحد منها.إلى عرقلة عم

حٌث ٌؤدي عدم توافر المعلومات عن الفرص  :عدم وجود المعلوماتٌة وضعف التروٌج -

االستثمارٌة، وكذلك عدم توافر الكفاءات االدارٌة فً وكاالت تروٌج االستثمار، إلى احجام 

 المستثمرٌن عن االستثمار والتوسع فً المشارٌع.

 جنبً المباشرأشكال االستثمار األتاسعا :

ة لكل شكل ، وٌرجع أسباب هذا باختالف الخصابص الممٌز تختلف أشكال االستثمار األجنبً المباشر

 :االختالف إلى عدة عوامل وهً

 .المضٌفة اختالف البنً االقتصادٌة واالجتماعٌة والنظم السٌاسٌة المطبقة فً الدول  -

ها الشركة ،نوع الخدمة حجمً مباشر من حٌث إقامة استثمار أجنب التً ترغب فًالجهة  اختالف -

 من االستثمار األجنبً المباشر. التً تقدمها وأهدافها

خصابص المجال االقتصادي الذي ٌمارس فٌه المستثمر األجنبً نشاطه ودرجة المنافسة فً  -

 السوق .

ستثمار وكذلك األرباح العوامل المرتبطة بالتكالٌف المتوقعة والمتطلبات المالٌة والفنٌة والتقنٌة لال -

 خاطر التجارٌة وغٌر التجارٌة .المستهدفة من االستثمار، فضال عن الم

نبً المباشر شٌوعا تتمثل أشارت غالبٌة الدراسات الحدٌثة إلى أن أكثر أشكال االستثمار األجولقد 

 : فً

االستثمار فً  - بًاالستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجن - )الثنابً( االستثمار المشترك

مشروعات البنٌة  االستثمار فً -و عملٌات التجمٌع أار فً مشروعات االستثم -المناطق الحرة 

 الشركات متعددة الجنسٌات . -التحتٌة المحولة 

 ددات االستثمار األجنبً المباشر مح : عاشرا   

العدٌد من العوامل التً  تعتمد عملٌة جذب االستثمار األجنبً المباشر من قبل البلد المضٌف على

تحدد القرار االستثماري، وتختلف هذه العوامل باختالف طبٌعة المشروع االستثماري، كما أن 

المناخ االستثماري المتمثل فً مجمل األوضاع االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والقانونٌة 
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المشروع االستثماري)عبد المؤثرة فً تدفقات رأس المال ، تؤثر إٌجابا أو سلبا فً فرص نجاح 

 ( . 44، ص. 2884الرزاق حسٌن ،

إلً ثالث مجموعات ، أي دولة  فًوبشكل عام ، ٌمكن تجمٌع محددات االستثمار األجنبً المباشر 

االقتصادي  المؤثرة فً االستقرار سٌاساتلها عالقة بالالتً محددات تختص األولى منها بال

لها عالقة بتسٌٌر األعمال ، مجموعة الثانٌة بالمحددات التً واالجتماعً والسٌاسً، بٌنما ترتبط ال

رٌة وخدمات ما بعد وتتضمن النشاطات التً تسهل بٌبة األعمال، مثل حوافز االستثمار، الكفاءة اإلدا

مثل الموارد الطبٌعٌة المتاحة وحجم االستثمار، وتتعلق المجموعة الثالثة  بالعوامل االقتصادٌة 

 ( .725، ص .  2885،)بثٌنة محمد علً ،اجٌة العمل والبنٌة التحتٌة السوق وتكلفة وانت

مجموعة من العوامل ٌعتمد علٌها تعزٌز تدفق االستثمار األجنبً المباشر إلى وتستخلص الباحثة 

صٌاغة  - تحسٌن االطار المؤسسً والقانونً -تقرار السٌاسة االقتصادٌة الكلٌة اس أي بلد وهً :

تقوٌة البنٌة التحتٌة الحدٌثة والخدمات الحكومٌة و لالستثمار األجنبً المباشر استراتٌجٌة للتروٌج

 المتطورة.

  الدراسات السابقة:بعض  (3) 

 أوال : دراسات عربٌة:

( بعنوان ) سٌاسة استتهداف االستتثمار األجنبتً المباشتر لتحقٌتق 2857،بالل بوجمعة)دراسة  -

وتهتتدف هتتذه الدراستتة إلتتى دراستتة سٌاستتة ،  (2855-5542األهتتداف اإلنمابٌتتة بتتالجزابر للفتتترة )

استهداف االستثمار األجنبً المباشر بالجزابر ومتدى مستاهمتها فتً تحقٌتق معتدل النمتو االقتصتادي 

باإلضافة إلى دورها فً تنمٌة الصادرات غٌر النفطٌة باستخدام السالسل الزمنٌة، حٌتث  المستهدف،

ً المباشر ٌؤثر تأثٌرا اٌجابٌا فً النمو االقتصادي، إذ تبٌن االستثمار األجنب أنتوصلت الدراسة إلى 

نفتس النتٌجتة  لمتغٌترٌن ، كمتا توصتلت الدراستة إلتىوجود عالقتة طردٌتة ذات داللتة إحصتابٌة بتٌن ا

 بالنسبة للصادرات غٌر النفطٌة.

( ، بعنتتوان )االستتتثمار األجنبتتً المباشتتر فتتً الجزابتتر وتتتونس 2854،نتتورة وعبتتود )دراستتة  -

والتً تهتدف إلتى بنتاء تصتور متكامتل عتن العوامتل المتؤثرة فتً جتذب   مغرب : محددات وآثار(وال

االستثمار األجنبً المباشر وأثره على النمو االقتصادي فً كل من الجزابتر وتتونس والمغترب ختالل 

( ، وانتهت هذه الدراسة باستتخدام نمتاذج المعتادالت اآلنٌتة إلتى وجتود بعتض 2858 -5548الفترة )

إلتى المستتوى المطلتوب فتً كتل  ة فً دولة الجزابر ولكنها لم ترقمتغٌرات ذات المعنوٌة اإلحصابٌال

من تونس والمغرب  مثل نمو السوق واالنفتاح التجاري ومعدل تطور القطاع المتالً ومعتدل التعلتٌم  
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بة إلتى ومؤشر االتصتاالت واالجتراءات التحفٌزٌتة ومعتدل التكتوٌن اإلجمتالً لترأس المتال الثابتت نست

 الناتج المحلً االجمالً .

( بعنوان ) أثر االستثمار األجنبً المباشر فً النمو االقتصتادي 2851 ،ساهرة وسكنة)دراسة  -

، والتتتً تهتتدف إلتتى جتتدوي وفابتتدة االستتتثمارات األجنبٌتتة  (2857 -5545لدولتة قطتتر ختتالل المتتدة)

بٌتة المباشتترة ودورهتا فتتً نمتو النتتاتج المباشترة فتً التتدول المضتٌفة وتقتتوٌم أداء االستتثمارات األجن

( ، واعتمتتتدت الدراستتة علتتتى تحلٌتتتل 2857-5545المحلتتً االجمتتتالً فتتً دولتتتة قطتتر ختتتالل المتتدة )

السالسل الزمنٌة الخاصة بفترة الدراسة باستخدام األسلوب الوصفً التحلٌلتً واألستلوب اإلحصتابً 

نمتو معتدل  تثمار األجنبتً المباشتر ولقٌاس أثر وعالقة بعض المتغٌرات االقتصتادٌة مثتل تتدفق االست

نمتو االنفتتاح االقتصتادي بوصتفها متغٌترات مفسترة علتً معدل نمو العمل ومعدل االنفاق الحكومً و

معدل النمو االقتصادي )الناتج الوطنً االجمالً( بوصفه متغٌر معتمد باالستتناد التً منطتق النظرٌتة 

بعتتتات الصتتتغري ذات المتتترحلتٌن إلتتتى أن االقتصتتتادٌة ، وخلصتتتت الدراستتتة باستتتتخدام طرٌقتتتة المر

لالستثمارات األجنبٌة المباشرة دورا معنوٌا ومؤثرا فً النمو االقتصادي فً دولة قطر بما ٌتفق متع 

 منطق النظرٌة االقتصادٌة .

( بعنتتتوان )دور االستتتتثمار األجنبتتتً المباشتتتر فتتتً دعتتتم النمتتتو 2852 ،خٌتتترة خٌتتتالً)دراستتتة  -

، والتتً تهتدف ( ( 2852-2888االشارة إلى حالتة الجزابتر للفتترة) االقتصادي بالدول النامٌة مع

براز الدور الذي ٌلعبه االستثمار األجنبً المباشر فً دعم النمتو االقتصتادي بالتدول النامٌتة متع إإلى 

( ، وانتهت الدراسة إلى ضتعف حجتم 2852-2888التطبٌق على حالة الجزابر خالل الفترة الزمنٌة )

بٌة المباشرة فً الجزابر ، األمتر التذي قلتل متن أهمٌتهتا فتً تنمٌتة النتاتج التداخلى االستثمارات األجن

الخام بالرغم من مستاهمتها فتً االستتثمار المحلتً ولتو بنستبة ضتعٌفة باإلضتافة إلتى ختروج العملتة 

 المدفوعات . الصعبة فً شكل تحوٌالت بما ٌقلل من مساهمة االستثمار األجنبً المباشر فً تحسٌن

( بعنوان ) أثر االستثمار األجنبً المباشر الوارد علتى النمتو االقتصتادي 2853 ،لبنً )ة دراس -

، والتً تهدف إلى دراسة أثر االستثمار األجنبً المباشتر  (2851-2888فً الجزابر خالل الفترة )

( ، وانتهتت الدراستة إلتى عتدم 2851-2888فً دعم النمو االقتصادي بدولتة الجزابتر ختالل الفتترة )

 الدراسة.  بالجزابر خالل الفترة محلوجود تأثٌر لالستثمار األجنبً المباشر على النمو االقتصادي 

( بعنتتوان ) أثتتر االستتتثمارات األجنبٌتتة المباشتترة علتتى النمتتو  2853  ،هنتتد ستتعدي )دراستتة  -

، والتتتً تهتتدف إلتتى  (2854 -5548) االقتصتتادي فتتً البلتتدان العربٌتتة : دراستتة اقتصتتادٌة للفتتترة

( ، 2854-5548التعتترف علتتى واقتتع االستتتثمارات األجنبٌتتة المباشتترة فتتً البلتتدان العربٌتتة للفتتترة )
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العربٌة ختالل الفتترة محتل وتوصلت الدراسة إلى أن واقع االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً البلدان 

على قطاع واحد ال ٌزال ٌعانً من انخفاض فً حجم التدفقات، كما أن البلدان العربٌة تعتمد الدراسة 

 وهو قطاع النفط. 

محتددات االستتثمار األجنبتً المباشتر ( بعنتوان )  2853دراسة )محمد اسماعٌل وجمال قاسم ،  

لتتى تقتتدٌر نمتتوذج اقتصتتاد قٌاستتً لمحتتددات االستتتثمار األجنبتتً ، والتتتً تهتتدف إفتتً التتدول العربٌتتة

 حجم السوق و الدراسة إلى أن : ( ، وتوصلت2858-5551) ة خالل الفترةالعربٌالمباشر فً الدول 

رات األجنبٌتتة االستتتثما استتتقطاب علتتىاالنفتتتاح التجتتاري والكتلتتة النقدٌتتة لهتتا تتتأثٌر إٌجتتابً مؤشتتر 

الكلتً ومتن أن بعض متغٌترات االقتصتاد  فة ، كما أوضحت الدراسة أٌضاالمباشرة فً البلدان المضٌ

 . بٌة المباشرة عكسً فً جذب االستثمارات األجن أهمها التضخم لها تأثٌر

( بعنوان ) دور مؤشرات مناخ االستثمار فً  2855دراسة )مروان عبدالملك ومحمد وحٌد ،   -

، والتتً هتدفت (2852-5558 ختالل الفتترة ) دراسة قٌاسٌة عن مالٌزٌا تحفٌز النمو االقتصادي:

ظتل العولمتة فتً (  2852-5558)إلى تشخٌص أهم محتددات منتاخ االستتثمار بدولتة مالٌزٌتا للفتترة 

االقتصادٌة، باعتبار أن هذه المحددات صتادرة متن مراكتز أبحتاث ومعاهتد علمٌتة متخصصتة وتطبتق 

فتتً تحفٌتتز االستتتثمار المحلتتً  علتتى كتتل بلتتدان العتتالم ،باالضتتافة إلتتى قٌتتاس آثتتار مكونتتات االستتتثمار

القتصتتادي جنبتتً والنمتتو االقتصتتادي بدولتتة مالٌزٌتتا، واعتمتتدت الدراستتة علتتى متتنهج التحلٌتتل اواأل

الوصفً والمنهج القٌاسً لتقدٌر آثار االستثمار علتى معتدل االستتثمار المحلتً واالجنبتً وتأثٌرهمتا 

مؤثرة فً تهٌبة مناخ االستثمار كثر العوامل الأ، وتوصلت الدراسة إلى أن من على النمو االقتصادي

ة بالصتٌن وكورٌتا وانتشتار عدم قدرة السلع المالٌزٌة على المنافسة فً االسواق العالمٌتة مقارنت هً

فتراد لتركٌتز علتى تغٌٌتر ستلوك وتفكٌتر األبضترورة ا وصتت الدراستةوأالفساد االقتصادي واالدراي، 

 والحكومة من خالل التركٌز علً تطوٌر المجتمع المتدنً والبترامج االلكترونٌتة والمنافستة العالمٌتة،

جهتزة أدٌن ونشتر محتاكمتهم فتً نواعه عتن طرٌتق تشتخٌص المفستأإلى جانب معالجة الفساد بكافة 

عاقتة إثتاره المتدمرة علتى أعداد برامج نوعٌة صورٌة ومربٌة بخطتورة الفستاد ووإعالم من جهة اإل

 النمو االقتصادي من جهة أخرى.
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 ثانٌا: دراسات أجنبٌة:

 ( بعنوان :2852،زٌكارٌس )دراسة .5

The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth  in 

Eastern Africa :Evidence From panel data analysis. 

والتً هدفت إلى دراسة تأثٌر االستثمار األجنبً المباشر على معدالت النمو االقتصادي بدول شرق 

( باستخدام التحلٌل الوصفً والكمً واختبار التكامل المشترك 2857 -5558) خالل الفترةافرٌقٌا 

لخطأ ، وخلصت الدراسة إلى أن جمٌع متغٌرات الدراسة مستقرة سواء فً وتقدٌر نموذج تصحٌح ا

المستوى أو بعد أخذ الفروق األولى أو الثانٌة ، كما تبٌن من اختبار التكامل المشترك أنه توجد 

عالقة طوٌلة األجل بٌن االستثمار األجنبً المباشر والنمو االقتصادي ،وكذلك ان االستثمار األجنبً 

ساهم فً النمو االقتصادي فً دول أفرٌقٌا الشرقٌة فً األجل القصٌر ولكن بشكل ضعٌف ، المباشر ٌ

وٌرجع ذلك إلى ضعف تدفقات االستثمارات األجنبٌة إلى هذه الدول وعدم االستفادة منها على الوجه 

 المطلوب . 

 ( بعنوان :2853 ،الزاٌدي ) .دراسة2

The Impact of Foreign Direct Investment in Economic Growth in 

Malaysia .  

والتً هدفت إلى دراسة العالقة بٌن االستثمار األجنبً المباشر وحجم الناتج المحلً االجمالً بدولة 

( ، وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة اٌجابٌة ذات داللة 2854 -5531) خالل الفترةمالٌزٌا 

ج المحلً االجمالً ،باإلضافة إلى تأثٌرها إحصابٌة بٌن االستثمارات األجنبٌة المباشرة والنات

 اإلٌجابً على المدخرات المحلٌة. 

 ( بعنوان :2853،حافظ صدٌق ).دراسة 7

Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth : Evidence 

From Pakistan. 

و االقتصادي بدولة والتً هدفت إلى دراسة تأثٌر االستثمار األجنبً المباشر على معدالت النم

( باستخدام طرٌقة المربعات الصغرى العادٌة، وخلصت 2851 -5541) خالل الفترة باكستان

سهاما مباشرا فً تنمٌة االقتصاد الباكستانً على إالدراسة إلى أن االستثمار األجنبً المباشر ٌسهم 

ن مستثمرٌن محلٌٌن قامة عالقات اقتصادٌة جدٌدة بٌإالمستوٌن العام والقطاعً كما ٌسهم فً 

ومستثمرٌن من دول أخرى وتطوٌر الخطط والبرامج االقتصادٌة المستقبلٌة وتعزٌز مستوى 

 التنافسٌة للدولة .
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 ( بعنوان :2854،وٌرنر ).دراسة 4

Does Foreign Direct Investment Generate Economic Growth?)) 

( بهدف التحلٌل واالثبات من خالل 2858-5544) خالل الفترةوالتً طبقت على دولة اسبانٌا 

األسالٌب الكمٌة بأن تحقٌق الدول لمعدالت نمو اقتصادي مرتفع إنما هو مرهون باستقطاب تدفقات 

مرتفعة من االستثمارات األجنبٌة المباشرة مرتبطة بتوفٌر حزمة من الحوافز من قبل الدول 

ٌة والسٌاسٌة والتشرٌعٌة واالجتماعٌة المضٌفة لجذب هذه االستثمارات من خالل العوامل االقتصاد

التً تساعد على خلق بٌبة اقتصادٌة سلٌمة مستقرة سٌاسٌا ، قوٌة فً البنى الهٌكلٌة القتصادها ، 

الطرق واالتصاالت وقاعدة البٌانات و معدالت تعلٌم مرتفعة وجٌدة تساعد على توفٌر أٌدي عاملة 

ٌة وخدمات الكهرباء ، كلها خدمات تجعل الدول مدربة وكفالة حقوق االنسان والحرٌة االقتصاد

 جاذبة لألموال األجنبٌة  .

 تعقٌب علً الدراسات السابقة:( 4)

َتناولت مجموعة من الدراسات أثتر االستتثمار األجنبتً المباشتر علتى النمتو االقتصتادي باألستلوب    

تطبٌتق المكتانً والزمنتً الوصفً والتحلٌلً وإن اختلفت هذه الدراسات فٌما بٌنها من حٌتث نطتاق ال

واألستتالٌب اإلحصتتابٌة المستتتخدمة، إال أّن جمٌعهتتا اتفتتق علتتى وجتتود عالقتتة طردٌتتة بتتٌن االستتتثمار 

أثر االستثمارت األجنبٌتة المباشترة جنبً المباشر والنمو االقتصادي، كما أوضحت دراسات أخري األ

لعالقتة، حٌتث اتفقتت فٌمتا بٌنهتا على التنمٌتة االقتصتادٌة باستتخدامها لألستلوب الوصتفً فتً تحلٌتل ا

على أن االستثمارات األجنبٌة المباشرة تختدم التنمٌتة االقتصتادٌة ولهتا دور فعتال فتً إنجاحهتا. فٌمتا 

من الدراسات على دراسة االستثمار األجنبً المباشر من حٌث أشكاله وآثاره  أخرى ركزت مجموعة

آثار اٌجابٌتة عدٌتدة متن جلتب التقنٌتة الحدٌثتة  ومتطلبات نجاحه ، وأن االستثمار األجنبً المباشر له

للدولة المضٌفة لها، كما تساهم فً خلق فرص عمل جدٌدة، مما ٌحد من مشكلة البطالتة. ومتن هتذه 

 (.2853وحافظ صدٌق  2854: )وٌرنر الدراسات

شتر نبً المبااالستثمار األج حاول قٌاس أثر ٌكونه عن الدراسات السابقة فً  وٌختلف البحث الحالً

جمهورٌة فٌتنام، باإلضافة إلى استخدام االقتصاد القٌاسً فتً بنتاء النمتوذج ب على النمو االقتصادي 

علتى الجانتب  تاإلحصابً التذي ٌقتٌس هتذه العالقتة، ال ستٌما وأن بعتض الدراستات الستابقة قتد ركتز

ختبتتارات النظتري، والتبعض اآلختر منهتتا والتذي اعتمتد علتتى الدراستات القٌاستٌة  قتتد أهمتل إجتراء اال

القٌاسٌة للنماذج المتبناه، مما أدى إلى إضعاف النتابج المتحصل علٌها خاصة فً ظل وجود مشتاكل 

تفتادي ذلتك،  ٌحاول البحتث الحتالً، ولذلك ة ضمن النماذج تؤثر على صحة ومصداقٌة نتابجهاقٌاسٌ
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ً ٌقتتٌس دور بنتتاء نمتتوذج إحصتتابلباإلضتتافة إلتتى حداثتتة الفتتترة الزمنٌتتة المستتتخدمة فتتً التطبٌتتق 

االستتثمار األجنبتتً المباشتر فتتً زٌتادة متوستتط نصتٌب الفتترد الفٌتنتامً متتن النتاتج المحلتتً اإلجمتتالً 

 ( .2854-5551لدولة فٌتنام خالل الفترة )

 : فروض البحث( 5) 

 شكلة البحث وبعد عرض بعض الدراستات الستابقة ، تتم صتٌاغة الفترض األساستً للبحتثلمعالجة م

 :على النحو التالً

 ٌوجد تأثٌر إٌجابً لالستثمار األجنبً المباشر على النمو االقتصادي فً فٌتنام. -

 التالٌة : وٌتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعٌة

 وجود تأثٌر إٌجابً ذو داللة إحصابٌة لالستثمار األجنبً المباشر على الصادرات الفٌتنامٌة . -

األجنبتتً المباشتتر علتتى قتتوة العمتتل باالقتصتتاد  وجتتود تتتأثٌر إٌجتتابً ذو داللتتة إحصتتابٌة لالستتتثمار -

 الفٌتنامً .

 على االستثمار المحلً بفٌتنام. وجود تأثٌر إٌجابً ذو داللة إحصابٌة لالستثمار األجنبً المباشر -

 ( حدود البحث :58)

 ٌلتزم البحث بالحدود التالٌة :

لمباشر على النمتو االقتصتادي : ٌعتمد البحث على دراسة تأثٌر االستثمار األجنبً االحد الموضوعً

 ، متمثال فً مقدار متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً.

 ٌتم تطبٌق البحث على مستوى االقتصاد الوطنً لجمهورٌة فٌتنام .:  الحد المكانً

      ( وفقتتا لمتتدى تتتوفر البٌانتتات2854 -5551الزمنٌتتة ) : تتتم تطبٌتتق البحتتث علتتى الفتتترة الحتتد الزمتتانً

 سنة (. 24 )

 ( أسالٌب المعالجة اإلحصابٌة :55)

 لتحقٌق أهداف البحث ومناقشة فروضه ، تم االعتماد على األسالٌب اإلحصابٌة التالٌة:

المتوستتط الحستتابً واالنحتتراف المعٌتتاري والمتتدى ومعتتاملً االلتتتواء والتفتترطح لوصتتف بٌانتتات  -

 قلة والتابع(.متغٌرات الدراسة التطبٌقٌة لالقتصاد الفٌتنامً )المست

 معامل ارتباط بٌرسون لدراسة العالقة بٌن متغرات البحث. -

تتتأثٌر المتغٌتترات التفستتٌرٌة )االستتتثمار األجنبتتً المباشتتر  لدراستتة حلٌتتل االنحتتدار الخطتتى المتعتتددت -

واالستتتثمار المحلتتً والصتتادرات والتكتتوٌن الرأستتمالً وقتتوة العمتتل ورأس المتتال البشتتري ونستتبة 

  . ابت والتضخم( على النمو االقتصادي الفٌتنامًن الثمشتركً التلٌفو
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 .ذجنموالبٌن المتغٌر التابع والمتغٌرات المستقلة فى الخطٌة  العالقة معنوٌة لدراسة   Fاختبار  -

 معنوٌة كل متغٌر من المتغٌرات المستقلة فى  نموذج االنحدار الخطى المتعدد .ل    Tاختبار -

 فً نموذج االنحدار. االرتباط الذاتً لألخطاءختبار مشكلة اختبار داربٌن واتسون ال -

 اختبار جارك بٌرا للتحقق من شرط إعتدالٌة توزٌع األخطاء العشوابٌة فً النموذج . -

 اختبار مضاعف الجرانج الختبار مشكلة ثبات تباٌنات األخطاء فً النموذج . -

 .متغٌرات المستقلة فً نموذج االنحداراختبار كالٌن للكشف عن مشكلة االزدواج الخطً بٌن ال -

 مؤهالت مناخ االستثمار األجنبً المباشر فً فٌتنام:( 52)

أوضتتح تقرٌتتر أعدتتته وزارة التخطتتٌط المصتترٌة ، نشتترته جرٌتتدة الدستتتور فتتً عتتددها الصتتادر      

ة ، أن أساس نجاح المنتاخ االستتثماري فتً فٌتنتام ٌرجتع للمعطٌتات الدٌمجرافٌت 24/4/2855بتارٌخ 

االٌجابٌة وانخفاض معدالت االجور ، كما أن االستقرار السٌاسً والموقع الجغرافً ٌعتبران عتاملٌن 

مستتاعدٌن ، فضتتال علتتى أن فٌتنتتام قرٌبتتة متتن أكبتتر سالستتل التورٌتتد العالمٌتتة ، خاصتتة فٌمتتا ٌتعلتتق 

معهتتد  باإللكترونٌتتات التتتً ازدهتترت فتتً العقتتد األخٌتتر ، كمتتا تظهتتر األبحتتاث التتتً قتتام بهتتا متتؤخرا

فٌتنام هو القدرة على البنتاء علتى أستس متٌنتة  ٌات المتحدة أن اهم ما ٌمٌزبروكٌنجز للفكر فً الوال

متن االستتثمار األجنبتً لجتذب المزٌتد  مار فتً فٌتنتاممنتاخ االستتثتهٌتؤ وفق سٌاسات جٌدة . كمتا أن 

 :نامٌة وهً ٌت، إنما ٌرجع إلى مجموعة من اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة الف المباشر

 ٌعرف بسٌاسة التجدٌد التوجه التنموي من خالل ما  :أوال  

والتً تعتمد على عدة محاور تضمنت تنوٌع ملكٌة األصول المملوكة ملكٌة عامة بمتا ٌستهم فتً      

رفع كفاءة إدارتها إلى جانب العمل على تحرٌر االقتصاد وتشتجٌع المؤسستات الخاصتة وتهٌبتة بٌبتة 

لتطتوٌر المتوارد البشترٌة بحلتول عتام  دة التتً وضتعتها فٌتنتامعن االستراتٌجٌة المحد األعمال فضال  

حٌتتث حققتتت % متتن المٌزانٌتتة ، 3متتن ختتالل قاعتتدة تعلٌمٌتتة عالٌتتة المستتتوى خصصتتت لهتتا  2828

مراكز مرموقة بٌن الجامعتات اآلستٌوٌة، بعتد أن انتهجتت فٌتنتام سٌاستة عولمتة  الجامعات الفٌتنامٌة

ا بكثٌر من الجامعات العالمٌة سواء عن طرٌق االرتباطتات البحثٌتة التعلٌمٌتة، التعلٌم، فارت  ٌ بطت علم

وبتتدأت  2885أو االستتتثمار األجنبتتً المباشتتر فتتً قطتتاع التعلتتٌم العتتالً الفٌتنامٌتتة، ثتتم انطلقتتت عتتام 

 عولمة التعلٌم الفٌتنامً بشكل عام.

واالستثمارٌة وعضوٌة المنظمات الدولٌة إلى التوسع فً عقد االتفاقٌات التجارٌة  باإلضافة     

واإلقلٌمٌة ومنها اآلسٌان، ابٌك، واتفاقٌة الشراكة عبر المحٌط الهادئ، وهً االتفاقٌة التً تشمل 

دولة مطلة على المحٌط الهادي ومن بٌنها الوالٌات المتحدة والٌابان. باإلضافة إلى عقد  52
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االقتصادٌة الكبرى، واالهتمام بالطرق والبنٌة األساسٌة اتفاقٌات التجارة الحرة مع العدٌد من القوى 

كعنصر ربٌسً لتحقٌق اإلصالح االقتصادي والتوسع فً القطاعات التجارٌة المختلفة وجذب 

%  27 االستثمارات األجنبٌة، إضافة إلى االتجاه نحو التصنٌع لترتفع نسبة مساهمة الصناعة من

   .2828% عام 71إلى  5558عام 

 تساع قاعدة النمو االقتصادي إ :ثانٌا  

وذلك من خالل العمل على إفادة صغار المنتجٌن إلى جانب االلتزام بتحقٌق العدالة من خالل       

السٌاسات الضرٌبٌة واإلنفاق االجتماعً، مع التحرٌر المتدرج حٌث سبق تحرٌر الواردات تحقٌق 

الصادرات، فضال  عن تنوٌع الصادرات و معدالت نمو سرٌعة فً كل من الناتج المحلً اإلجمالً و

األسواق حٌث شكلت الصادرات الصناعٌة نحو ثلث صادرات فٌتنام ذلك باإلضافة إلى اهتمام فٌتنام 

ا بإطالق عدد من االستراتٌجٌات لتحقٌق التنمٌة الشاملة  بالتخطٌط التنموي وذلك بقٌامها مؤخر 

، والتً تهدف إلً زٌادة إنتاجٌة 2852فٌتنام والمستدامة ومنها استراتٌجٌة النمو األخضر فً 

                           .البٌبة الخضراء وأنماط الحٌاة الخضراء

 تطبٌق برنامج لإلصالح اإلداري :ثالثا  

لٌنقسم هذا البرنامج إلى أربعة محاور تتضمن محتور  2858إلى  2885وٌمتد هذا البرنامج من      

اإلصالحات التشرٌعٌة علتى مستتوى الحكومتة المركزٌتة والمحلٌتات، اإلصالح المؤسسً فٌما ٌخص 

ومحتتتور إصتتتالح الهٌكتتتل التنظٌمتتتً للمؤسستتتات العامتتتة والتتتذي اهتتتتم بقٌتتتام التتتوزارات والمؤسستتتات 

المختلفة بمراجعة اختصاصاتها للحد من التداخل ورسم هٌكتل تنظٌمتً للحكومتة، وثالثهمتا تمثتل فتً 

العامتة لتحستٌن نوعٌتة الموظتف المتدنً متن حٌتث المتؤهالت محور تنمٌة مهتارات متوظفً الخدمتة 

العلمٌة والعملٌتة، واستتحداث وحتدة متوارد بشترٌة، فضتال  عتن محتور إصتالح المالٌتة العامتة والتذي 

ركتتزت فٌتته الدولتتة علتتى تطبٌتتق مبتتدأ التتتحكم التتذاتً متتن ختتالل تقلٌتتل حجتتم العمالتتة، وتحستتٌن فعالٌتتة 

٪ متن المؤسستات المركزٌتة، وتحستٌن إدارة 48لتداخلً لنحتو العمل، مما أسفر عن ترشٌد اإلنفتاق ا

أصول الدولة لدرجة وصلت إلى ربط أداء الموظفٌن بالعالوات والحتوافز، كمتا تمتت صتٌاغة برنتامج 

 .والذي ٌجري إلى اآلن تنفٌذه 2828إلى  2855متقدم لإلصالح اإلداري فً الفترة من 

 االستغالل األمثل للموارد :رابعا  

فٌتنتتتام تمتلتتتك متتتوارد وثتتتروات طبٌعٌتتتة متنوعتتتة تشتتتمل الفوستتتفات ، الفحتتتم ، المنجنٌتتتز، وذلتتتك ألن 

                .البوكسٌت، الكروم، النفط، الغاز، الغابات، والطاقة المابٌة
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واألهم من ذلك ، هو االستخدام األمثل للعنصر البشري، وذلتك ألن معظتم ستكان فٌتنتام متن الشتباب، 

ستنة فتً فٌتنتام.  78.3سنة، فهتو ال ٌتعتدى ستوى  72فً الصٌن ٌقدر بنحو فإذا كان متوسط العمر 

وٌستتهم االحتٌتتاطً الكبٌتتر متتن العتتاملٌن التتذٌن ٌقطنتتون المنتتاطق الرٌفٌتتة فتتً تخفٌتتف وطتتأة ضتتغوط 

، حٌتث ستجلت نستبة البطالتة فتً عتام  نام الوقت لبناء صناعات كثٌفتة العمالتةاألجور، مما ٌوفر لفٌت

، باإلضتتافة إلتتى أن القتتوى العاملتتة فتتً فٌتنتتام لٌستتت 2858% عتتام  2.5 % مقابتتل 8.4نحتتو  2855

مجرد شباب هواة، بل بالعكس، قوامها الربٌسً عبارة عن مالٌٌن متن العمتال المهترة، وٌرجتع ذلتك 

% من الناتج المحلً االجمالً للتبالد، أي بزٌتادة 2.7بشكل ربٌسً إلى التعلٌم الذي ٌنفق علٌه نحو 

ارنة مع متوسط ما تنفقه البلدان متوسطة الدخل مثل فٌتنام، وعلى الرغم من أن نقطتٌن مبوٌتٌن مق

بعتتض الحكومتتات تنفتتق علتتى التعلتتٌم أكثتتر متتن ذلتتك، إال ان متتا ٌمٌتتز فٌتنتتام هتتو أنهتتا تركتتز علتتى 

األساسٌات، مثل: زٌادة معتدل االلتحتاق بالمتدارس وتتدرٌب المعلمتٌن وضتمان حتد أدنتى متن الجتودة 

نجد األطفال الفٌتنامٌٌن فً سن الخامستة عشترة ٌتفوقتون فتً التصتنٌفات العالمٌتة  التعلٌمٌة، ولذلك

علتتى نظتترابهم متتن الوالٌتتات المتحتتدة وبرٌطانٌتتا فتتً الرٌاضتتٌات والعلتتوم، وٌتستتاوون متتع أقتترانهم 

وباإلضافة إلى القوى العاملة الشابة، تتمتع فٌتنام بسٌاسات شدٌدة الفعالٌة، حٌث استخدمت  األلمان.

ام خطتتة خمستتٌة لوضتتع اللبنتتات التتتً تقتتوم علٌهتتا التنمٌتتة، كمتتا أفستتحت الحكومتتة المجتتال أمتتام فٌتنتت

 .                  إقلٌما على المنافسة فٌما بٌنها لجذب المستثمرٌن 27االبتكارات، حٌث ٌعمل 

                         بنٌة التحتٌة وبٌبة األعمال ال تطوٌر :خامسا  

ام من الكثافة السكانٌة لدٌها عن طرٌق االستثمار الفعال فتى مواطنٌهتا عبتر تعزٌتز استفادت فٌتن     

لمنظمتة  2851الوصول للتعلٌم وضمان جودتته متن ختالل معتاٌٌر الجتودة، وفتى أحتدث برنتامج لعتام 

التتذى ٌختبتتر طتتالب المتتدارس الثانوٌتتة فتتى  التعتتاون االقتصتتادى والتنمٌتتة لتقٌتتٌم الطتتالب التتدولٌٌن

دولتتة  32العلتتوم وغٌرهتتا متتن التخصصتتات، احتلتتت فٌتنتتام المرتبتتة الثامنتتة متتن أصتتل الرٌاضتتٌات و

    وهولنتتتتتدا.           مشتتتتتاركة، متقدمتتتتتة علتتتتتى دول منظمتتتتتة التعتتتتتاون والتنمٌتتتتتة االقتصتتتتتادٌة مثتتتتتل ألمانٌتتتتتا

جهودهتتا بتتال هتتوادة علتتى دعتتم القطتتاع الصتتناعى بالقتتدرة التنافستتٌة وستتهولة « هتتانوى»كمتتا ركتتزت 

ال، وأحرزت تقدما  مطردا  فتى تحستٌن مناخهتا االستتثمارى، كمتا ٌتضتح متن التدرجات ممارسة األعم

العالٌة فى مؤشر القدرة التنافسٌة للمنتدى االقتصادى العالمى بزٌادة خمس نقاط لتتقدم إلتى المرتبتة 

تٌتب بعد أن كانت فً التر 2854لسهولة األعمال، وفقا  للبنك الدولى لعام  24فى العالم والمرتبة  11

                                                .2854 عام  55
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كما استثمرت فٌتنام أٌضا فى البنٌة التحتٌة، وخاصة فً قطاع الطاقة واالتصتال، وٌعتود الفضتل      

فى جزء كبٌر منه إلى زٌادة االستثمار العام ، باإلضافة إلى أنها طورت متن بنٌتهتا التحتٌتة المتصتلة 

ا البحرٌتتة والمحطتتات البحرٌتتة وذلتتك لمواكبتتة التجتتارة ستترٌعة النمتتو فتتى الحاوٌتتات والتتتى بتتالموان

                                                     .2852و 2884% بٌن عامى  52.4توسعت بمعدل سنوى مذهل بلغ 

 مؤشرات تدفق االستثمار االجنبً المباشر فً فٌتنام : ( 57) 

دة االستثمارات األجنبٌة فً فٌتنتام دلتٌال علتى تدفقته إلتى هتذا البلتد التذي وضتع نفسته ٌعتبر زٌا      

علتتى الطرٌتتق الصتتحٌح لٌصتتبح النمتتر اآلستتٌوي الجدٌتتد وفقتتا للتقرٌتتر التتذي أعتتده بنتتك االستتتثمار 

قتصاد فٌتنام ستٌتجاوز بشتكل طفٌتف النمتو االقتصتادي للصتٌن إ، والذي توقع أن  UBS السوٌسري

الماضتتٌة، كانتتت الصتتٌن هتتً  78 وذلتتك، ألن علتتى متتدى الستتنوات التت . 2854للمتترة األولتتى فتتً عتتام 

أسرع االقتصادات الربٌسٌة نموا فً العالم، وبرزت بصتفتها نجمتة جدٌتدة فتً آستٌا، ومتع ذلتك، نمتا 

، وهتو متا ٌمثتل 2851% فتً عتام 2.5% مقارنتة متع 2.3بنستبة  2853االقتصاد الصٌنً فتً عتام 

وٌتوقتع بنتك "ٌتو.بً.اس" أن ٌنمتو االقتصتادي الفٌتنتامً  . 5558أبطتأ نمتو ستجلته بكتٌن منتذ عتام 

، وهو أقل بقلٌل من المستوى المستهدف الذي حددتته الحكومتة بنستبة 2852% فً عام 2.1بنسبة 

 (.                                     2851التتتتتتتوالً )متتتتتتن عتتتتتتام  % للستتتتتتنة الخامستتتتتتة علتتتتتتى2%، لكنتتتتتته ٌظتتتتتتل أكثتتتتتتر متتتتتتن 2.3

% على أستاس ستنوي فتً النصتف األول 1.37وذكر التقرٌر أن االقتصاد الفٌتنامً قد توسع بنسبة 

 ، وذلتتتتتتتتتتتتتك بفضتتتتتتتتتتتتتل حجتتتتتتتتتتتتتم االستتتتتتتتتتتتتتثمار األجنبتتتتتتتتتتتتتً المباشتتتتتتتتتتتتتر2853متتتتتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتتتتتام 

% فتً 58ل ستنوي مركتب ٌزٌتد علتى وقد ازدادت تدفقات االستثمار األجنبً المباشر فً فٌتنام بمعد

. وختتالل  2852ملٌتتار دوالر فتتً عتتام  51.4الستتنوات الخمتتس الماضتتٌة، وبلغتتت التتتدفقات الفعلٌتتة 

ملٌتتتار دوالر متتتن التعهتتتدات  55، رحبتتتت التتتبالد أٌضتتتا بتتتأكثر متتتن 2853النصتتتف األول متتتن عتتتام 

ٌة ، بمتا ٌمثتل قفتزة قتدرها االستثمارٌة، وتم توجٌه نصفها تقرٌبا إلى الصناعات التحوٌلٌة والتجهٌز

 كبٌترا   % عن العام السابق، كما أن معظم هذه التعهتدات متن دول شتمال آستٌا التتً قطعتت شتوطا  11

وقد أدى ارتفاع االستتثمار األجنبتً المباشتر المتتدفق إلتى فٌتنتام إلتى ارتفتاع  فً مجال التكنولوجٌا ،

،  (2851-2858)الفترة  % عن 44ة لراتب الشهري زٌادة بنسبمتوسط الدخل، فٌما شهد متوسط ا

. ولقتد قامتت شتركات متعتددة الجنستٌات بإنشتاء العدٌتد متن الصتناعات فتً  "وفقا لبنتك "ٌتو.بً.إس

فٌتنام، نتٌجة تدفقها لالستثمارات المباشرة فً السوق الفٌتنامً ، والتً شّكلت بدورها مصدر عمتل 

شر إلى واحتدة  متن أكبتر الصتناعات الفٌتنامٌتة، للسكان المحلٌٌن. كذلك تسلل االستثمار األجنبً المبا

وهً صناعة معالجة األغذٌة ، حٌث ُتعتبر البالد مركزا  لمعالجة األغذٌة، وُتهٌمن هذه الصناعة على 

ٌُمّثتتل  ٌُتتذكر أّن هتتذا القطتتاع  المنتجتتات الزراعٌتتة والبحرٌتتة التتتً ٌتتتّم تغلٌفهتتا وشتتحنها إلتتى الختتارج، و
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ٌُساهم بنسبة  % من صادرات فٌتنام،48حوالً  % من النتاتج المحلتً اإلجمتالً للتبالد، وكتذلك 51و

صتتناعة اإلنشتتاءات والتتتً تمثتتل أحتتد أكبتتر الصتتناعات فتتً فٌتنتتام، حٌتتث ُتستتاهم فتتً النتتاتج المحلتتً 

%، وٌتمتع هذا القطاع بالدعم الحكومً الهابل؛ وذلتك متن ختالل 75اإلجمالً للبالد بنسبة تصل إلى 

عمتتال البنتتاء، كمتتا أّدى تتتدفق االستتتثمار األجنبتتً إلتتى ازدهتتار البنتتاء، وتتتم ستتّن القتتوانٌن المواتٌتتة أل

استتتغالل المنتتاطق الحضتترٌة لبنتتاء المبتتانً ذات االرتفاعتتات الشتتاهقة، مثتتل: المراكتتز الحضتترٌة فتتً 

مدٌنة هو تشً منه، وكذلك صناعة التعدٌن ، والتً تساهم إسهاما  ممٌزا  فً االقتصاد الفٌتنتامً؛ إذ 

%، ومنتذ عتام 4.5حصابٌات إلى أّنها تضٌف للناتج المحلً اإلجمالً للبالد نسبة  تصتل إلتى ُتشٌر اإل

معتادن  لقارة اآلسٌوٌة، بل وتمتلتكم أصبحت فٌتنام ثالث أكبر منتج للمعادن فً جنوب شرق ا2851

ً % متن احتٌتاطً البوكستٌت فت3نادرة ٌزداد الطلب علٌها فً جمٌع مناطق العالم. كما تمتلك فٌتنام 

العتتالم، باإلضتتافة إلتتى التنجستتتن، والتٌتتتانٌوم، والفوستتفات، والفحتتم، والحدٌتتد الختتام، وُتعتتّد صتتناعة 

ٌُتوقع أن تنمو بشتكل كبٌتر فتً  الفوالذ أحد أكبر الصناعات التً ٌتّم االستفادة منها فً هذا القطاع، و

متن الفتوالذ كتلّ  ملٌتونً طتن عتن وجتود مخططتات إلنشتاء مصتنع ٌنتتجالسنوات القادمة، هذا فضتال  

عام. كما تضاعفت االستثمارات األجنبٌة المباشرة بها بسرعة نتٌجة رختص تكلفتة العمالتة المتعلمتة 

والمدربة بعدما تحول شباب فٌتنام إلى ثروة وطنٌة نتٌجتة سٌاستة تعلٌمٌتة ناجحتة ٌنفتق علٌهتا أكثتر 

 % من الناتج المحلً اإلجمالً.3من 

أظهرت األبحاث التً قام بها مؤخرا  معهد بروكٌنجز للفكر فً  وفً هذا الشأن،، من ناحٌة أخرى

الوالٌات المتحدة أن أساس نجاح التجربة الفٌتنامٌة ٌتضح من خالل المعطٌات الدٌمغرافٌة اإلٌجابٌة 

وانخفاض معدالت األجور، كما أن االستقرار السٌاسً والموقع الجغرافً للبلد ٌعتبران عاملٌن 

عن أن فٌتنام قرٌبة من أكبر سالسل التورٌد العالمٌة، على األخص فٌما  مساعدٌن، وذلك فضال  

ٌخص اإللكترونٌات التً ازدهرت فً العقد األخٌر، كما أكدت األبحاث أٌضا أن القدرة على البناء 

على هذه األسس المتٌنة، من خالل سٌاسات جٌدة وجهود متواصلة لتحسٌن بٌبة األعمال والمناخ 

ٌه االستثمارات إلى قطاعات تشمل الصادرات والطاقة والتكنولوجٌا الفابقة ، هً االستثماري وتوج

 ما ٌمٌز فٌتنام عن غٌرها من البلدان الناشبة .

 

 ستثمار األجنبً المباشر إلى وٌوضح الجدول التالً بعض المؤشرات االقتصادٌة نتٌجة لتدفق اال

 فٌتنام آخر عشر سنوات.
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285 2858 البٌان

5 

2852 285

7 

285

4 

2851 285

2 

285

3 

2854 2855 

نمو الناتج 
 المحلً 

2.4 2.2 1.2 1.4 2 2.3 2 2.2 2.4 2. 5 

الناتج المحلً 
 االجمالً

552.4 574.2 511.2 538.1 541.4 555.4 552 288.5 224.2 228.2 

نصٌب الفرد 
 من الناتج

4.4 4.3 1 1.7 1.3 2 2.7 2.3 3.2 3.3 

 28.5 22.2 22 28.5 14.7 11.5 15.4 43.5 41.4 44.5 الدٌن العام

مٌزان الحساب 
 الجاري

-7.4  8.2 2 4.1 1.5 8.1 8.4 8.7 8.4 8.1 

 55 52.4 42.2 33.2 58.2 42.4 47.2 35.4 33 24.1 الصادرات

 42.4 58.1 44.7 31.5 44.2 42.5 48.5 31.5 33.4 37.4 الواردات

الحساب 
 الرأسمالً

1.1 4.4 4.2 8.2 2.5 8.5 4.2 4.7 4.4 4.2 

السكان 
 )ملٌون(

42.5 43.4 44.4 45.3 58.3 55.3 52.2 57.2 54.2 51.2 

 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 4.1 4.7 البطالة

 ( .2855النقد الدولً وبنك فٌتنام المركزي والبنك الدولً )تقارٌر  المصدر:مكتب االحصاء الفٌتنامً وصندوق

 

 وتوضح بٌانات الجدول أعاله ما ٌلً :

 2تطور قٌمة مجمل الناتج المحلً االجمالً لسنوات الجدول، مع عدم انخفاض معدل نموه عن  -

ٌف المواطن خاصة آخر خمس سنوات علً التوالً، األمر الذي ظهر تأثٌره فً ارتفاع متوسط نص

 الفٌتنامً من الناتج المحلً االجمالً.

تطور فً حجم الصادرات لسنوات الجدول عن حجم الواردات محققة بذلك فابض تجاري، بما  -

ٌفسر تعزٌز فرص زٌادة الصادرات الفٌتنامٌة الراجع إلى توقٌعها للعدٌد من االتفاقٌات التجارٌة 

حٌط الهادئ، األمر الذي ظهر تأثٌره فً حساب معدالت أهمها عضوٌتها التفاقٌة الشراكة عبر الم

التكوٌن الرأسمالً والذي ٌخدم البالد فً جلب المزٌد من التدفقات االستثمارٌة األجنبٌة لتقوٌة 

ٌ ا وفق ا لتقرٌر ممارسة  24التوجه الرأسمالً للبلد، ومن هنا جاء ترتٌب فٌتنام فً المرتبة ال  عالم

در عن البنك الدولً بفضل العدٌد من اإلصالحات الداعمة لبٌبة األعمال، والصا 2854األعمال لعام 
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ٌ ا وفق   11وكذلك جاءت فٌتنام فً الترتٌب ال  ( 2854-2853ا لتقرٌر التنافسٌة العالمً عام )عالم

               .الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمً

التدفقات االستثمارٌة األجنبٌة فً خلق المزٌد  انخفاض مستمر فً معدالت البطالة بما ٌفسر تأثٌر - 

من فرص العمالة وتشغٌل الشباب ، وال ٌعد أبناء فٌتنام من النوع الذى ٌكتفى بما تحقق وٌجلس 

 للتغنً بمجده؛ بل ٌفضلون التعامل مع التحدٌات المتبقٌة، لتحقٌق المزٌد من المجد لبالدهم.                        

ادر بتارٌخ دفقات االستثمارٌة لفٌتنام ، وطبقا لتقرٌر ذكرته بوابة الفجر بعددها الصوللمزٌد من الت

جمالً إمار األجنبً المباشر هذا العام بمشروعا لالستث 5327بترخٌص  فٌتنام قامت ،22/2/2855

ملٌار دوالر امرٌكً. وبحسب وكالة االستثمار األجنبً الفٌتنامٌة فإن  54.43رأسمال مسجل بلغ 

لً ثلثً االستثمارات األجنبٌة التً وصلت إلى البالد خالل هذه الفترة اتجهت إلى قطاع التصنٌع حوا

ملٌار دوالر.  كذلك ذكر التقرٌر أنه ما بٌن ٌناٌر وٌونٌو لهذا العام ، أنفق  52.4والمعالجة بقٌمة 

ا  فً رأس المال  ملٌار دوالر أمرٌكً لشراء األسهم أو المساهمة 4.52المستثمرون األجانب أٌض 

 على أساس سنوي .  % ..54للشركات الفٌتنامٌة، بارتفاع 

وحدث فً النصف األول من هذا العام، أن بلغت منطقة هونج كونج اإلدارٌة الخاصة فً الصٌن أكبر 

من  % ..24ملٌار دوالر أمرٌكً، لتمثل حوالً  1.7مصدر لالستثمارات األجنبٌة فً فٌتنام بقٌمة 

ملٌار دوالر أمرٌكً، ثم االستثمارات المالٌزٌة فٌها  2.37ار، تلٌها كورٌا الجنوبٌة ب  إجمالً االستثم

ملٌار دوالر أمرٌكً ، ثم  2.25ملٌار دوالر فالبر الربٌسً الصٌنً ب   2.4خالل العام الحالً ب 

 ملٌار دوالر.                     5.5ملٌار دوالر والٌابان  5.2برٌطانٌا 

ملٌار دوالر أمرٌكً مع  55.2، متوقع أن ٌصل اجمالً التدفقات االستثمارٌة إلى  ىومن ناحٌة أخر

إلى قطاع %  ..3إلى قطاع التصنٌع، و % ..35نهاٌة العام الحالً ، على أن ٌوجه منه ما نسبته 

                                          إلى قطاع البٌع بالتجزبة والبٌع بالجملة . % ..1العقارات، و

 ( الدراسة التطبٌقٌة :45)

 : التعرٌف بالنموذج القٌاسً المستخدم أوال  

لقٌاس أثر االستثمار االجنبً المباشر على النمو  تستخدم معادلة االنحدار الخطً المتعدد التالٌة   

    :         على النحو التالً (2854-5551االقتصادي بجمهورٌة فٌتنام للفترة الزمنٌة )

gy= a +β1IDE+β2ID+ β3x+ β4L+ β5K+ β6kh + β7TEL+ β8I+ Ut     

  هً معالم معادلة االنحدار β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8،   الجزء الثابت هً a    حٌث :

 gy ًالمتغٌر التابع وٌشٌر إلى متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمال : . 
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 IDE  االستثمار األجنبً المباشر.:  المتغٌر الستقل األول ، وٌشٌر إلى 

 ID  . ًالمتغٌر المستقل الثانً ، وٌشٌر إلى االستثمار المحل : 

 X   . المتغٌر المستقل الثالث، وٌشٌر إلى الصادرات : 

 L   . المتغٌر المستقل الرابع ، وٌشٌر إلى قوة العمل : 

 K  .المتغٌر المستقل الخامس ، وٌشٌر إلى إجمالً تكوٌن رأس المال : 

 Kh .المتغٌر المستقل السادس ، وٌشٌر إلى مٌزانٌة االنفاق على التعلٌم : 

 TEL : شخص. 588السابع ، وٌشٌر إلى نسبة مشتركً التلٌفون الثابت لكل  المتغٌر 

 I . المتغٌر المستقل الثامن ، وٌشٌر إلى التضخم : 

 Ut فرد متن النتاتج :  الخطأ العشوابً ، وٌعبر عن الجزء غٌر المنتظم فً متوسط نصٌب ال

المحلً االجمالً ، باالضافة إلى أٌة متغٌرات تفسٌرٌة أخرى تؤثر فً النمو االقتصادي ولم 

 ٌتضمنها النموذج المستخدم فً الدراسة .

 

ابٌة لمتغٌرات النموذج المستخدم : الخصابص اإلحصا  ثانٌ  

ٌر معالمه ، تم التعرف قبل تحلٌل بٌانات الدراسة وتطبٌق النموذج المستخدم ومناقشة نتابج تقد

على الخصابص اإلحصابٌة وكذلك مصفوفة معامالت االرتباط بٌن متغٌرات النموذج ، وذلك إلعطاء 

 فكرة أولٌة عن طبٌعة العالقة الكامنة بٌن المتغٌرات.

التسعة. الت االرتباط بٌن متغٌرات البحثوٌوضح الجدولٌن التالٌٌن اإلحصاءات الوصفٌة ومعام  

: ت الوصفٌة لمتغٌرات نموذج الدراسة(: اإلحصاءا 2جدول رقم )   

I TEL Kh K L X ID IDE gy البٌان 

 المتوسط 394 15.6 13.9 110 0.54 13 5.4 0.55 0.5

 أكبر قٌمة 917 19 16 193 0.68 16.3 8.7 0.67 0.62

صغرقٌمةأ 101 10.1 9.2 75 0.43 9.2 3.8 0.42 0.49  

 االنحراف 294 11.4 11.1 82.2 0.48 11.99 4.12 0.49 0.9

 االلتواء 1.09 2.6 2.6 4.13 2.9 3.62 1.83 2.15 1.14-

 التفرطح 3.04 3.7 3.54 3.10 2.89 3.14 2.15 3.08 3.47

1.47 2.30 1.09 1.91 2.01 1.41 2.71 2.21 4.39 J.Bera 

 االحتمال 0.13 0.02 0.01 0.005 0.01 0.11 0.02 0.01 0.009
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: نموذج الدراسة (: مصفوفة معامالت االرتباط بٌن متغٌرات 7جدول رقم )   

I TEL Kh K L X ID IDE gy االرتباط 

-0.34 0.62 0.63 0.74 0.88 0.94 0.92 0.90 1 gy 

-0.32 0.48 0.80 0.82 0.83 0.85 0.77 1 0.90 IDE 

-0.31 0.64 0.68 0.79 0.85 0.87 1 0.77 0.92 ID 

-0.30 0.33 0.61 0.84 0.86 1 0.87 0.85 0.94 X 

-0.22 0.42 0.51 0.55 1 0.86 0.79 0.82 0.74 L 

-0.20 0.67 0.43 1 0.55 0.84 0.79 0.82 0.74 K 

-0.18 0.40 1 0.43 0.51 0.61 0.68 0.80 0.63 Kh 

0.14 1 0.40 0.67 0.42 0.33 0.64 0.48 0.62 TEL 

1 0.14 -0.18 -0.20 -0.22 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 I 

 

بٌانات متغٌرات الدراسة ، بما ل ع قٌم االنحرافات المعٌارٌة ارتفا(  2وتوضح نتابج الجدول رقم )

، باإلضافة إلى أن بٌانات جمٌع المتغٌرات ال تتبع التوزٌع الطبٌعً طبقا ٌدل على تشتت قٌم الظاهرة

بٌنما  .من الناتج المحلً واحتماالتها المقابلة عدا بٌانات متغٌر نصٌب الفرد (J.Bera إحصابٌة ) 

نصٌب الفرد متوسط  وجود عالقة ارتباط طردٌة وقوٌة بٌنإلى ( 7نتابج الجدول رقم )تشٌر 

و بقٌة المتغٌرات )الصادرات و االستثمار المحلً و االستثمار  اإلجمالً من الناتج المحلًالفٌتنامً 

نسبة مشتركً التلٌفون  ول البشري األجنبً المباشر و قوة العمل والتكوٌن الرأسمالً ورأس الما

فالعالقة بٌنه وبٌن نصٌب الفرد من الناتج المحلً هً عالقة عكسٌة عدا متغٌر التضخم، ، الثابت

  ضعٌفة .

ذج القٌاسً المستخدم فً الدراسة تقدٌر معالم النمو :ثالثا    

تثمار المحلً والصادرات لمعرفة درجة تأثٌر المتغٌرات التفسٌرٌة )االستثمار األجنبً المباشر واالس

والتكوٌن الرأسمالً وقوة العمل ورأس المال البشري ونسبة مشتركً التلٌفون الثابت والتضخم( 

على متوسط الفرد الفٌتنامً من الناتج المحلً االجمالً ، تم تقدٌر النموذج المستخدم فً الدراسة 

نظر المعاٌٌر االقتصادٌة  بطرٌقة المربعات الصغرى العادٌة ، التً تعد األفضل من وجهة

و القٌاسٌة ، وحصلنا على النموذج المقدر كما ٌلً :                    االحصابٌةو  
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        gy= -0.11 +1.5IDE+0.9ID+ 0.22x - 1.2L- 0,71K+ 0.53kh -   0.11TEL- 

0.38I+ et 

ت التفسٌرٌة )قوة وتوضح نتابج تقدٌر النموذج المستخدم فً الدراسة أن اشارات بعض المتغٌرا

العمل والتكوٌن الرأسمالً ونسبة مشتركً الهاتف الثابت ( سالبة بما ال ٌتفق مع التوقعات المسبقة 

للنظرٌة االقتصادٌة، بحٌث ال ٌمكن قبول التأثٌر السالب لمتغٌرات قوة العمل والتكوٌن الرأسمالً 

ً من الناتج المحلً االجمالً، بما ونسبة مشتركً الهاتف الثابت على متوسط نصٌب الفرد الفٌتنام

ٌدل على وجود توصٌف غٌر جٌد للنموذج المستخدم فً الدراسة، أي أن الشكل الدالً المستخدم 

لمشاكل القٌاس المتعارف علٌها فً  احتمالٌة وجود للنموذج غٌر مناسب للبٌانات ، باإلضافة إلى 

وزٌع األخطاء العشوابٌة وعدم ثبات التباٌنات من عدم اعتدالٌة ت فً هذا النموذج، االقتصاد القٌاسً

ووجود ارتباط ذاتً لألخطاء، األمر الذي ٌدعو إلى تصحٌح الشكل الدالً للنموذج المستخدم فً 

الدراسة بما ٌحقق توافر فرضٌات تطبٌق طرٌقة المربعات الصغرى فً تقدٌر النموذج المستخدم 

المعاٌٌر االحصابٌة والقٌاسٌة الالزمة فً هذا  للحصول على تقدٌرات جٌدة للنموذج بما ٌتفق مع

                                                           الشأن.

                    :تصحٌح النموذج القٌاسً المستخدم وتقدٌر معالمه: رابعا  

ناسب مع بٌانات لتصحٌح النموذج القٌاسً المستخدم فً الدراسة وصٌاغته بالشكل الدالً الذي ٌت 

الدراسة، سٌتم االستعانة بالصٌغة اللوغارٌتمٌة، حٌث ٌتم تحوٌل قٌم مشاهدات المتغٌرات الداخلة 

فً النموذج إلى قٌم لوغارٌتمٌة، وذلك من أجل تالفً المشاكل القٌاسٌة، وعلٌه ٌصبح الشكل العام 

                                      للنموذج اللوغارٌتمً كما ٌلً:

gy*= a +β1IDE*+β2ID*+ β3x
*+ β4L

*+ β5K
*+ β6h

* + β7T
*+ β8I

*+ Ut 

تشٌر إلى المقدار الثابت ومرونة متوسط نصٌب الفرد  ,β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8 a حٌث :

الفٌتنامً من الناتج المحلً االجمالً بالنسبة لكل من االستثمار االجنبً المباشر واالستثمار المحلً 

رات و قوة العمل و التكوٌن الرأسمالً و رأس المال البشري و نسبة مشتركً الهاتف والصاد

  ، الثابت ومعدل التضخم على الترتٌب 

 gy* = Log(gy)  ،  IDE* =  Log(IDE)    ،ID*  = Log(ID)    

 x*   =  Log(x)  ،      L*  =Log(L)         ،K*   =Log(K). 

 h* =  Log(kh)        ،T*  =Log(TEL)       ،I*  =Log(I) . 
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( ، تم االستعانة OLSولتقدٌر النموذج المصحح )اللوغارٌتمً( بطرٌقة المربعات الصغرى العادٌة) 

 وحصلنا على النتابج التالٌة : ( ،  SPSSبالبرنامج اإلحصابً ) 

 

باشر على النمو بً الم(: نتابج تقدٌر النموذج اللوغارٌتمً لقٌاس أثر االستثمار األجن 4) جدول رقم

فٌتنام .االقتصادي فً   

Variable Coefficient Std.Error t.Statistic Prob. 

A -0.25 0.330 - 0.758 0.002 

Log(IDE) 0.93 0.006 115 0.000 

Log(ID) 0.74 0.041 18.05 0.000 

Log(x) 0.94 0.045 20.67 0.000 

Log(L) 0.90 0.011 81.81 0.000 

Log(k) 0.73 0.090 8.11 0.006 

Log(kh) 0.49 0.033 14.85 0.002 

Log(TEL) 0.08 0.009 8.89 0.007 

Log(I) -0.23 0.014 - 16.43 0.009 

R-squared=0.983    , Adjusted R-squared=0.974  

Fcal = 123.34 (probab.=0.008)   , Durbin-Watson Stat.=1.06 

dL=0.72 , dU= 1.66 (β=8, n=24) , Lagrang Multi.(LM) = 0.972 

Jarque-Bera Stat.= 3.59 (probab.=0.11) 

لجدول السابق ما ٌلً :وتوضح نتابج ا  

ٌمكن كتابة معادلة النموذج القٌاسً المقدر كما ٌلً : -  

    gy
*
= -0.25 +0.93 IDE

*
+0.74 ID

*
+ 0.94 x

*
+ 0.90 L

*
+ 0.73 K

*
+ 0.49 h

*
 + 

0.08 T
*
- 0.23 I

*
 

شتتارات المتغٌتترات التفستتٌرٌة ) االستتتثمار األجنبتتً المباشتتر إدٌر المعادلتتة إلتتى أن و تشتتٌر نتتتابج تقتت

واالستتتثمار المحلتتً والصتتادرات وقتتوة العمتتل والتكتتوٌن الرأستتمالً ورأس المتتال البشتتري ونستتبة 

مشتركً الهاتف الثابت ( جمٌعها موجبة، لٌتدل ذلتك علتى وجتود عالقتة طردٌتة بتٌن هتذه المتغٌترات 

دي فتً فٌتنتام، بمتا ٌؤكتد وجتود أثتر اٌجتابً لهتذه المتغٌترات علتى النمتو االقتصتادي، والنمو االقتصا

النتتاتج المحلتتً اإلجمتتالً، باإلضتتافة إلتتى ظهتتور األثتتر الستتلبً لمعتتدالت  نصتتٌب الفتترد متتن ممتتثال فتتً

حٌتث تبترز  بمتا  ٌتفتق متع التوقعتات المستبقة للنظرٌتة االقتصتادٌة.علتى النمتو االقتصتادي، التضتخم 

، أي أن زٌادة االستثمار األجنبً المباشتر (8.57ثمار األجنبً المباشر تعادل)أن مرونة االستالنتابج 

تج المحلتً االجمتالً بنستبة %( تؤدي إلى زٌادة متوستط نصتٌب الفترد الفٌتنتامً متن النتا 5بنسبة )
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ادة زٌتت، كتتذلك هنتتاك عالقتتة طردٌتتة بتتٌن االستتتثمار المحلتتً والنمتتو االقتصتتادي فتتً فٌتنتتام ، ف (8957)

تج المحلتً %( تؤدي إلى زٌادة متوستط نصتٌب الفترد الفٌتنتامً متن النتا5االستثمار المحلً بنسبة )

%( تؤدي إلى زٌادة متوسط نصتٌب 5%( ، وكذلك زٌادة الصادرات بنسبة )8.34االجمالً بنسبة ) 

 الفرد من الناتج المحلً االجمالً بنسبة 

تؤدي إلى زٌادة متوسط نصٌب الفرد الفٌتنامً من  %(5%(، بٌنما زٌادة قوة العمل بنسبة )8.54) 

%( تتؤدي 5%( ، وكذلك زٌتادة التكتوٌن الرأستمالً بنستبة ) 8.58الناتج المحلً االجمالً بنسبة ) 

%( ، كمتتا أن زٌتتادة 8.37إلتتى زٌتتادة متوستتط نصتتٌب الفتترد متتن النتتاتج المحلتتً االجمتتالً بنستتبة ) 

%( تؤدي إلى زٌادة متوسط نصتٌب الفترد متن 5بنسبة ) االنفاق على التعلٌم ) رأس المال البشري (

%( ، وأخٌتترا زٌتتادة نستتبة مشتتتركً الهتتاتف الثابتتت بنستتبة 8.45النتتاتج المحلتتً االجمتتالً بنستتبة ) 

 %( تؤدي إلى زٌادة متوسط نصٌب الفرد الفٌتنامً من الناتج المحلً االجمالً بنسبة 5)

%( تتؤدي إلتى انخفتاض متوستط نصتٌب الفترد 5%( ، بٌنما زٌادة معدالت التضتخم بنستبة )8.84) 

                                                    .%(8.27الفٌتنامً من الناتج المحلً االجمالً بنسبة ) 

متوستط  %( من تغٌترات ..54%( ، وٌدل ذلك على أن ) 54.7بلغت قٌمة معامل التحدٌد القٌمة ) -

 جمالً ٌعود سببها إلى مجموعة المتغٌرات التفسٌرٌة نصٌب الفرد من الناتج المحلً اال

) االستثمار األجنبً المباشر واالستثمار المحلً والصادرات وقوة العمل والتكوٌن الرأسمالً ورأس 

%(  5.3) وهً المال البشري ونسبة مشتركً الهاتف الثابت ومعدالت التضخم( ، أما النسبة الباقٌة

 .ٌرات أخرى لم تتدرج فً هذا النموذج سطة عوامل ومتغفهً مفسرة بوا

                                                      نموذج الدراسة المصحح تقٌٌم :خامسا  

باإلضافة إلى توافق اشارات معامالت المتغٌرات التفسٌرٌة ) االستثمار األجنبً المباشتر واالستتثمار 

رأسمالً ورأس المتال البشتري ونستبة مشتتركً الهتاتف المحلً والصادرات وقوة العمل والتكوٌن ال

 ارٌتمًاللوغتبما ٌدل على مناسبة الشتكل الثابت ومعدالت التضخم( مع توقعات النظرٌة االقتصادٌة، 

االختبتتارات االحصتتابٌة والقٌاستتٌة  أٌضتتا تستتتخدم للنمتتوذج المصتتحح المستتتخدم لبٌانتتات الدراستتة، 

  لمطبق فً الدراسة ، وذلك على النحو التالً :السابق عرضها فً تقٌٌم دقة النموذج ا

                                                                    المعاٌٌر اإلحصابٌة : .5 

%( ، لتدل على أن  المتغٌرات التفستٌرٌة 54.7جاءت قٌمة معامل التحدٌد للنموذج المقدر كبٌرة ) -

الستثمار المحلً والصادرات وقوة العمل والتكوٌن الرأسمالً ورأس ) االستثمار األجنبً المباشر وا
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التضخم( تفستر النستبة األكبتر للتغٌترات التتً تحتدث  سبة مشتركً الهاتف الثابت والمال البشري ون

                                                          .                           الفرد من الناتج المحلً االجمالً(متوسط نصٌب معبرا عنه بللنمو االقتصادي بفٌتنام )

( للنمتتوذج المصتتحح ، جتتاءت جمٌتتع القتتٌم معنوٌتتة بمتتا ٌتتدل علتتى قبتتول  تاعتمتتادا علتتى اختبتتار ) -

% فً تفسٌر 51الفرض البدٌل الذي ٌنص على أهمٌة ومعنوٌة المتغٌرات التفسٌرٌة وبمستوى ثقة 

( ، وجتاء ترتٌتب المتغٌترات التفستٌرٌة متن 2854-5551الفتترة )النمو االقتصتادي فتً فٌتنتام ختالل 

        حٌث األهمٌة ودرجة التأثٌر فً النمو االقتصادي بفٌتنام على النحو التالً:

فاالستتتتتثمار  (8958) وقتتتتوة العمتتتتل (8957)ثتتتتم االستتتتتثمار األجنبتتتتً المباشتتتتر (8954) الصتتتتادرات

ونستبة مشتتركً الهتاتف  (8945) المتال البشتريورأس  (8937)والتكوٌن الرأسمالً (8934)المحلً

                                                                              .(8984) الثابت

المحستوبة لالختبتار  ةاعتمادا على اختبار )ف ( لدراسة معنوٌة معادلة االنحدار ككل، جاءت القٌمت -

أن النموذج اجماال ٌعتبر معنوٌا، ومن البدٌل الذي ٌنص على قبول الفرض  ، لٌتممعنوٌة( 527.74)

التفستٌرٌة المتضتمنة فتً النمتوذج القٌاستً المطبتق فتً المتغٌترات  مجموعتةأهمٌتة ثم التأكٌتد علتى 

   .فٌتناماالقتصادي فً  البحث فً شرح وتفسٌر التغٌرات التً تحدث للنمو

المعاٌٌر القٌاسٌة :.2  

سٌة تعافً النموذج المطبق فً الدراسة من مشاكل القٌاس بما ٌحقق توافر وتشمل المعاٌٌر القٌا    

فرضتتٌات تطبٌتتق تحلٌتتل االنحتتدار الخطتتً المتعتتدد ، والتتتً تتمثتتل فتتً عتتدم وجتتود ارتبتتاط ذاتتتً بتتٌن 

األخطاء العشوابٌة، إلى جانب أنها تتوزع توزٌعا طبٌعٌا ، باالضافة إلى عدم وجود االزدواج الخطً 

                                               التفسٌرٌة فً النموذج   . بٌن المتغٌرات

نتابج تقدٌر النموذج القٌاسً المستخدم بالنسبة لالرتباط الذاتً لألخطاء أن القٌمة  ولقد أوضحت

( ، وبالكشف عن قٌم كل من الحدٌن األعلى 5.82المحسوبة إلحصابٌة داربٌن واتسون بلغت )

وعدد المعامالت المقدرة  (7) جدول االحصابً لداربٌن واتسون عند درجات الحرٌةواألدنً فً ال

 اتسون على النحو التالً :     ، أمكن استخراج نتٌجة اختبار داربٌن و (4) فً النموذج المطبق

:  dU=1.66 ,   dL=0.72 = ( ، 5.82) القٌمة المحسوبة لداربٌن واتسون    DW 

   قٌمة  لذي ٌنص على عدم وجود ارتباط ذاتً لألخطاء عندما تكونا فرض العدم ولذلك ٌقبل 

 (.414، ص. 2881( )عبد القادر،dLوأكبر من ) (dU -4أقل من ) DW معامل 

أن القٌمة  للبٌاناتأوضحت نتابج التحلٌل بالنسبة للتحقق من شرط التوزٌع الطبٌعً ، كذلك

( ، وبمستوى 7.15لً االلتواء والتفلطح هً )المحسوبة الختبار جارك بٌرا والذي ٌعتمد على معام
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                                         تنص على أن األخطاء تتوزع توزٌعا طبٌعٌا. ( ، ولذلك نقبل الفرضٌة الت8.81ًمعنوٌة أكبر من )

        

،( LM   نتابج أوضحت )  باستخدام اختبار مضاعف الجرانج وأما بالنسبة الختبار ثبات التباٌنات

( ، وهً أقل من القٌمة الجدولٌة لتوزٌع 8.532الجدول السابق أن قٌمة مضاعف الجرانج بلغت ) 

(، ولذلك ٌتم قبول فرض العدم الذي ٌنص على تجانس التباٌنات، ومن ثم تتحقق 7.44كاي تربٌع )

                 فرضٌة ثبات تباٌنات األخطاء العشوابٌة .   

،  وباستخدام اختبار كالٌن للكشف عن وجود هذه  مشكلة االزدواج الخطً وبالنسبة للتحقق من

 المشكلة لو تحقق شرط :

معامل التحدٌد (≤  )مربع أكبر معامل ارتباط بسٌط بٌن أي متغٌرٌن تفسٌرٌٌن    

، تبٌن أن أكبر قٌمة لمعامل االرتباط البسٌط  مالت االرتباط البسٌطةمعا( ل7الجدول رقم )ومن نتابج 

( ، جاءت للعالقة بٌن متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً والصادرات ، وبالتالً 8.54)

لن ٌتحقق شرط اختبار كالٌن لوجود مشكلة االزدواج الخطً ، ولذلك ، جاءت تقدٌرات النموذج 

تغٌرات القٌاسً المعدل )اللوغارٌتمً( لتدل على تعافً النموذج من مشكلة االزدواج الخطً بٌن الم

 .فً النموذج الخطً التفسٌرٌة

الدراسة : التحقق من صحة فرضٌات :سادسا    

هً المعبرة عن  اللوغارٌتمٌة لمتغٌرات الدراسةعلى أن الصٌغة  أوضحت النتابج السابقة للبحث

عتمادا على نتابج تقدٌر إ،  الشكل الدالى المناسب للتوصٌف الجٌد للنموذج القٌاسً المطبق ، ولذلك

     فرضٌات البحث على النحو التالً :    من صحة  ٌمكن التحقق  ، وذج المصححالنم

تأثٌر إٌجابً لالستثمار األجنبً المباشر على   : والتً تنص على وجودمناقشة الفرضٌة األولى 

( 7، وللتحقق من صحة هذه الفرضٌة، أوضحت نتابج الجدول رقم )النمو االقتصادي فً فٌتنام

المباشر والنمو االقتصادي)متوسط نصٌب الفرد  بة بٌن االستثمار األجنبًعالقة موجوجود 

، كما تتضمن هذه العالقة األثر اإلٌجابً لالستثمار األجنبً الفٌتنامً من الناتج المحلً االجمالً(

 أي ، بأن حدوثالمباشر ، كمتغٌر تفسٌري، على النمو االقتصادي، كمتغٌر تابع، معبرة عنه كمٌا  

%( تؤدي إلى زٌادة متوسط نصٌب الفرد الفٌتنامً  5االستثمار األجنبً المباشر بنسبة ) زٌادة فً

وتتفق هذه ، وبذلك تتحقق صحة فرضٌة البحث ،  %(8.57من الناتج المحلً االجمالً بنسبة ) 

النتٌجة مع سعً دولة فٌتنام الدابم نحو تحسٌن مناخها االستثماري لجذب المزٌد من تدفقات 

ر األجنبً المباشر، إٌمانا منها باألثر االٌجابً المتوقع لالستثمار االجنبً المباشر على االستثما
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معدالت النمو االقتصادي فً البالد وما ٌصاحب ذلك من تحسن فً متوسط نصٌب الفرد الفٌتنامً 

                        من الناتج المحلً االجمالً .

علتتى وجتتود تتتأثٌر إٌجتتابً ذو داللتتة إحصتتابٌة لالستتتثمار : والتتتً تتتنص مناقشتتة الفرضتتٌة الثانٌتتة 

، وللتحقتتق متتن صتتحة هتتذه الفرضتتٌة، أوضتتحت نتتتابج األجنبتتً المباشتتر علتتى الصتتادرات الفٌتنامٌتتة 

، ر والصادرات( وجود عالقة موجبة بٌن االستثمار األجنبً المباش7الجدول رقم )معامالت االرتباط ب

، كمتغٌر على الصادراتار األجنبً المباشر ، كمتغٌر تفسٌري ، األثر اإلٌجابً لالستثم ولكن لدراسة

 تقدٌر معادلة االنحدار التالٌة : تم تابع،

x*= 1.23 +1.82 IDE* 

          ستثمار األجنبً المباشر تعادلالصادرات بالنسبة لال مرونةمعامل أن  هذه المعادلةوتوضح 

ٌادة الصادرات %( تؤدي إلى ز5بنسبة ) ستثمار األجنبً المباشر(، أي أن زٌادة اال5.42)

وتتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة بحث، ، وبذلك تتحقق صحة فرضٌة ال%(5.42) الفٌتنامٌة بنسبة

تحقق فابض فً المٌزان التجاري الفٌتنامً بسبب التطور المستمر فً قطاع التصدٌر، والذي ٌرجع 

ا عضوٌتها التفاقٌة الشراكة عبر المحٌط للعدٌد من االتفاقٌات التجارٌة أهمه إلى توقٌع فٌتنام

الهادئ، األمر الذي ظهر تأثٌره فً حساب معدالت التكوٌن الرأسمالً والذي ٌخدم البالد فً جلب 

والذي ٌعكس بدوره األثر المزٌد من التدفقات االستثمارٌة األجنبٌة لتقوٌة التوجه الرأسمالً للبلد، 

لعالمٌة منذ حت البالد مفتوحة للغاٌة الستثمارات التجارة احٌث أصب ،اإلٌجابً على عملٌات التصدٌر

 .   الشركات األجنبٌة بالثقة لبناء المصانع ، مما شجع 5558العام 

: والتتتً تتتنص علتتى وجتتود تتتأثٌر إٌجتتابً ذو داللتتة إحصتتابٌة لالستتتثمار مناقشتتة الفرضتتٌة الثالثتتة 

وللتحقق من صحة هذه الفرضٌة، أوضحت  ،األجنبً المباشر على قوة العمل فً االقتصاد الفٌتنامً 

( وجود عالقة موجبة بٌن االستثمار األجنبتً المباشتر وقتوة 7نتابج معامالت االرتباط بالجدول رقم )

العمل فتً االقتصتاد الفٌتنتامً ، ولكتن لدراستة األثتر اإلٌجتابً لالستتثمار األجنبتً المباشتر ، كمتغٌتر 

 :تقدٌر معادلة االنحدار التالٌة لى قوة العمل، كمتغٌر تابع، تمتفسٌري، ع

L *= 0.99 +1.57 IDE* 

ر األجنبتتً المباشتتر القتتوة العاملتتة بالنستتبة لالستتتثما مرونتتةمعامتتل أن  هتتذه المعادلتتة وتوضتتح نتتتابج

%( تتؤدي إلتى زٌتادة قتوة العمتل  5(، أي أن زٌادة االستثمار األجنبً المباشر بنستبة )5.13تعادل) 

وتتفتق هتذه النتٌجتة بحث، ، وبذلك تتحقق صحة فرضٌة ال %(5.13ة ) فً االقتصاد الفٌتنامً بنسب

مستمر فً معدالت البطالة بمتا ٌفستر تتأثٌر التتدفقات االستتثمارٌة األجنبٌتة فتً خلتق النخفاض مع اال



31 

 

)متوستط العمتر المزٌد من فرص العمالة وتشغٌل الشباب، وذلك ألن معظم سكان فٌتنتام متن الشتباب 

كذلك ٌسهم االحتٌاطً الكبٌر  ،%(2895وتبلغ نسبة الشباب إلجمالً السكان  سنة ، 7893فً فٌتنام 

من العاملٌن الذٌن ٌقطنون المناطق الرٌفٌة فً تخفٌف وطأة ضغوط األجور بما ٌتوفر لفٌتنتام الوقتت 

 .                                                              كثٌفة العمالة لبناء صناعات 

تتتأثٌر إٌجتتابً ذو داللتتة إحصتتابٌة لالستتتثمار  والتتتً تتتنص علتتى وجتتود: رابعتتةالفرضتتٌة ال مناقشتتة

، وللتحقق من صحة هذه الفرضٌة ، أوضتحت نتتابج األجنبً المباشر على االستثمار المحلً بفٌتنام 

 ( وجتتتود عالقتتتة موجبتتتة بتتتٌن االستتتتثمار األجنبتتتً المباشتتتر7معتتتامالت االرتبتتتاط بالجتتتدول رقتتتم )

ت المحلٌة ، ولكن لدراسة األثر اإلٌجابً لالستثمار األجنبً المباشر ، كمتغٌر تفسٌري ، واالستثمارا

 تقدٌر معادلة االنحدار التالٌة : ثمار المحلً ، كمتغٌر تابع ، تمعلى االست

ID *= 1.14 +1.02 IDE* 

مار األجنبتً االستتث االستتثمار المحلتً بالنستبة إلتى مرونةمعامل المعادلة السابقة أن  وتوضح نتابج

%( تتتؤدي إلتتى زٌتتادة  5(، أي أن زٌتتادة االستتتثمار األجنبتتً المباشتتر بنستتبة )5.82المباشتتر تعتتادل) 

وتتفتق هتذه النتٌجتة بحتث ، ، وبذلك تتحقق صحة فرضتٌة ال %(5.82االستثمارات المحلٌة بنسبة ) 

ألجنبتً المباشتر ، مع نتٌجة استفادة المستثمرٌن المحلٌٌن متن جلتب المزٌتد متن تتدفقات االستتثمار ا

 -بفضل االستتثمار األجنبتً المباشتر –والذي ساعد على استقرار التخطٌط فً المدى الطوٌل ، كذلك 

عتات األكثتر انتاجٌتة ، مثتل التعتدٌن كبتر للقطاأمتوارد تخصٌص  تمت إعادة هٌكلة االقتصاد من خالل

،  هتذه القطاعتات متطورة الًعلى نقل المعرفة والتكنولوجٌا الذلك والتصنٌع والخدمات ، مما شجع 

ٌة مثتل بمتا ٌستمح للقطتاع الختاص و االستتثمار المحلتً بالمنافستة فتً تطتوٌر القطاعتات االستتراتٌج

  .القطاع المصرفًكذلك تطوٌر  و الصناعات الغذابٌة التصدٌرٌة

 : أهم النتابج والتوصٌات (52)

ٌمكتتن  متتن االستتتنتاجات دراستتة فتتً ضتتوء نتابجهتتا النظرٌتتة والتطبٌقٌتتة إلتتى مجموعتتةخلصتتت ال

 :ضها على النحو التالً عر

ذ االنفتتاح النمتو االقتصتادي فتً فٌتنتام منت ألجنبً المباشتر دورا مهمتا فتً تحقٌتقٌلعب االستثمار ا -

االنتاجٌتتتة ونقتتتل  الخبتتترات وخلتتتق فتتترص عمتتتل ورفتتتع مستتتتوى إلتتتى ترقٌتتتة االقتصتتتادي، حٌتتتث أدى

فٌتنامٌتة ورفتتع األداء الصتناعً وزٌتادة التنافستتٌة التكنولوجٌتا المتطتورة وتحستٌن هٌكتتل الصتناعة ال

لقد نجحت فٌتنام فً جذب حصة كبٌرة من االستثمار االجنبً المباشتر، مستتندة فتً ذلتك  ، والمحلٌة

، وانخفتاض أجورهتا مقارنتة بالتدول ووفترة مواردهتا البشترٌة كمتا ونوعتا   ةعلى حجم ستوقها الكبٌتر
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الثقافً داخل منطقتة جنتوب شترق أستٌا، ممتا جعتل منهتا ها تراثالمتقدمة، وتمٌز موقعها الجغرافً و

وقد تحقق ذلتك النمتو أساستا متن ختالل التركٌتز علتى الصتناعات  اقلٌما جاذبا لألنشطة كثٌفة العمالة.

التحوٌلٌة كثٌفة العمالة لغرض التصدٌر، كذلك، أدت التركٌبة السكانٌة التً ٌغلب علٌهتا الشتباب إلتى 

ٌن أدي استمرار عملٌة انتقال العمالة من المناطق الرٌفٌة الى المتدن علتى نمو القوى العاملة، فً ح

 عند معدالت تنافسٌة .  إبقاء األجور

علتى  اإلحصتابٌة لنمتوذج الدراستة المصتحح أكدت المعتاٌٌر، للبحث التطبٌقٌة النتابج  عتمادا علىإ -

ار المحلً والصادرات وقوة العمل أهمٌة المتغٌرات التفسٌرٌة ) االستثمار األجنبً المباشر واالستثم

ومعتدالت التضتخم( وقتوة  والتكوٌن الرأسمالً ورأس المال البشري ونسبة مشتتركً الهتاتف الثابتت

النمو االقتصادي بدولتة فٌتنتام، ممتثال فتً متوستط نصتٌب الفترد الفٌتنتامً متن  تأثٌرها على مستوى

للدراستتة علتتى معنوٌتتته العالٌتتة وفتتق  كمتتا دل النمتتوذج القٌاستتً المصتتحح، النتتاتج المحلتتً االجمتتالً

 R2اإلحصتتابٌة، ومالبمتتته لبٌانتتات الدراستتة بدرجتتة عالٌتتة وفتتق معٌتتار معامتتل التحدٌتتد  Fاختبتتار 

علتى  ستثمار األجنبتً المباشتر وتتأثٌرهاال لجمٌع المتغٌرات التفسٌرٌة، بما ٌؤكد أهمٌة دور tواختبارات 

 : بما ٌلً لنظرٌة والتطبٌقٌةا هفً ضوء نتابج لبحثً اوصولذلك ٌفٌتنام  النمو االقتصادي فً معدل

 متن  باشترةالبلدان الساعٌة إلى جتذب المزٌتد متن التتدفقات االستتثمارٌة االجنبٌتة الم ضرورة تحول -

تستاهم فتً العملٌتة  إنتاج السلع الصناعٌة وخاصتة التصتدٌرٌة منهتا  انتاج وتصدٌر المواد الخام إلى

د المبذولة لتحسٌن المناخ االستثماري عتن طرٌتق سٌاستات االصتالح التنموٌة واالستمرار فً الجهو

االقتصتتادي والمتتالً وانشتتاء المزٌتتد متتن المنتتاطق الحتترة المعفٌتتة متتن الضتترابب والعمتتل علتتى خفتتض 

حرٌتة تتدفق رأس المتال عبتر  والدولٌتة رة رسوم االستٌراد والتصدٌر وازالة القٌود الفنٌة أمام التجا

 الحدود.

جنبٌة المباشرة علتى التتدفق عراقٌل التً تحجب االستثمارات األعلى ازالة العوابق وال تركٌز الدول -

ثر ستلبا علتى بعتض النشتاطات من منح المزٌد متن الحتوافز والمزاٌتا خاصتة التتً تتؤ إلى الداخل بدال  

العمل على تطوٌر األسواق المالٌة الناشبة بهدف تحسٌن كفاءة عملٌتات تعببتة المتدخرات و، المحلٌة

لالستتتثمار فتتً التتدول ذات  وانشتتاء مكاتتتب فرعٌتتةمتتة لتحفٌتتز عجلتتة النمتتو االقتصتتادي، المحلٌتتة الالز

 الفرص االستثمارٌة المتاحة بالبلد المضٌف.لتوضٌح  الشركات العالمٌة الكبرى

المضتٌف أنستب شتكل متن أشتكال االستتثمار األجنبتً المباشتر، بعتد دراستة مزاٌتا كذلك ٌتخٌر البلد  -

منها بما ٌتالبم وظتروف البلتد متن ناحٌتة القتدر المتالً المالبتم : لتموٌتل النمتو و تتوفر ومساوئ كل 

النظتر فتً  ، وكذلكوظروف الموقع الجغرافً للبلد المضٌف املةالموارد الطبٌعٌة و طبٌعة القوى الع

بتٌن  ٌؤثر على القرار السٌاسً فً شروط التعاقد وأالعدم مساس االستثمار االجنبً لسٌادة الدولة، 
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بعتدم الستماح لهتذا االستتثمار بالستٌطرة  البحتثصتً كمتا ٌو، البلد المضتٌف وصتاحب هتذا االستتثمار

 على بعض القطاعات االستراتٌجٌة كالطاقة النووٌة.
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 ملحق بٌانات الدراسة

( :2854:  5551بٌانات االستثمار األجنبً المباشر بدولة فٌتنام للفترة من )جدول   

I TEL Kh K L X 

 بالملٌار

ID 

 بالملٌار

IDE 

 بالملٌار

Gy 

 باأللف

 البٌان

 السنوات
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8.18 8.41 7.5 5.4 8.41 35 5.7 58.4 5.4 5552 
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8.41 8.43 4.1 5.4 8.44 43 5.2 55.5 5.51 5554 

8.75 8.43 4.3 5.5 8.45 57 5.5 55 2.5 5555 
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