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 حمددات االستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا
 

 واحملاسبة االقتصاد كلية استاذ مساعد بقسم التمويل واملصارف -ابوبكر نورالدين  د. علي
 سبها جامعة

كلية االقتصاد واحملاسبة جامعة  واملصارف التمويل بقسم مساعد حماضر - دمحم الطيب . عتيقأ
 سبها

 
 اخلالصة

يف هذه الدراسة مت تسليط الضوء على اهم حمددات االستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا وذلك 
حيث مت استخدام اربعة متغريات مستقلة وهي: حجم ‘ 2008ايل  1986خالل الفرتة من 

ة واالنفتاح التجاري كمحددات لالستثمار االجنيب توفر املوارد الطبيعي‘ البنية التحتية‘ السوق
املباشر. ابستخدام اسلوب حتليل االحندار املتعدد توصلت الدراسة ايل وجود عالقة طردية ومعنوية 

% ما بني احملددات االربعة سابقة الذكر واالستثمار 5% ايل 1عند مستوي معنوية يرتاوح ما بني 
% من 91سة ايل ان قدرة احملددات االربعة تفسر ما نسبته كما توصلت الدرا‘ االجنيب املباشر

 التغريات احلاصلة يف حجم االستثمار املباشر يف ليبيا.  
 
 .مقدمة -1

 مستثمرين قبل يعرف االستثمار االجنيب املباشر ابنه توظيف لألموال يف مشاريع انتاجية وخدمية من
ار االجنيب الداخل. كما يعرف على انه توظيف وهو ما يعرف ابالستثم‘ اجانب يف االقتصاد احمللي 

وهو ما يعرف ‘ اجنبية  دولة يف حمليني مستثمرين قبل من لألموال يف مشاريع انتاجية وخدمية
 ابالستثمار االجنيب اخلارج. 

يف حني يعرف االستثمار االجنيب الغري مباشر على انه توظيف لألموال يف اصول مالية مثل االسهم 
سواء ان كان من قبل مستثمرين اجانب يف السوق املايل احمللي او من قبل مستثمرين حمليني والسندات 

 يف اسواق املال الدولية.
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 يف يساهم حيث, دولة اي يف االقتصادي النمو عوامل اهم من واحد املباشر األجنيب االستثمار يعد
 املضيفة الدولة اقتصاد اليها حيتاج اليت واخلدمات السلع انتاج يف تسهم بدورها اقتصادية مشاريع خلق

 من وتزيد البطالة معدالت من التقليل يف األخرى هي تسهم عمل فرص خلق ايل ابإلضافة, لالستثمار
 ايل االم الدولة من التكنولوجيا نقل يف املباشر االجنيب يساهم االستثمار كما هذا. الدخل مستوي
 لالستثمار الكبري الدور عن فضال. التكنولوجي والتقدم املعرفة مستوى زايدة يف يسهم مبا املضيفة الدولة

 حجم تقليل طريق عن وذلك االجنيب النقد من له املضيفة الدولة حصيلة زايدة يف املباشر االجنيب
 وتصدير, املباشر االجنيب االستثمار مشاريع بواسطة الداخل يف إلنتاجها نظرا اخلارج من السلع اسرتاد

 .اخلارج ايل املشاريع تلك انتاج من الفائض
 العديد اولت, املضيفة الدول اقتصادايت يف املباشر االجنيب االستثمار يلعبه الذي الكبري للدور ونظرا

 على حتفز اليت والسياسات اخلطط وضع طريق عن وذلك به كبري اهتمام والنامية املتقدمة الدول من
 االستثمار ملشروعات واجلمركية الضريبية االعفاءات تقدمي مثل, االجنبية االستثمارات من املزيد جذب

 على احلصول عملية وتسهيل, املشروعات تلك إلقامة املالئمة التحتية البنية وتوفري, املباشر االجنيب
 ايل ابإلضافة‘تسهيل االجراءات االدارية املطلوبة , احمللية املصارف من االئتمانية والتسهيالت القروض

 .واالمين السياسي االستقرار من كبرية درجة توفري
لكى يتم ايضاح مدى امهية وحجم االستثمار االجنبية املباشرة على املستوى الدويل, والعريب واحمللى, 

وكذلك من دولة اىل اخرى فان ‘والعوامل املؤثر على تباين حجمها من سنة اىل اخرى لنفس الدولة 
 ستثمارات االجنبية املباشرة على الصعيد الدويل.    االمر يستلزم عرض الواقع الفعلي حلجم اال

أن االحصاءات الفعلية واملتعلقة حبجم االستثمار االجنبية تدل بشكل واضح على امهيتها. ففي عام 
مليون $, وارتفاع يف عام 13.345.7كان حجم االستثمارات املباشرة على املستوي الدويل   1970
, وايل 1990مليون$ يف عام  204.895.9 مليون $, وايل54.068.8ايل  1980

 .2011مليون$ يف عام  1.563.748.9, وايل 2000مليون$ يف سنة  1.363.215.3
 .(2016)املنظمة العربية لضمان االستثمار واتمني الصادرات, 

كما تشري االحصاءات الفعلية حلجم االستثمارات االجنبية املباشرة ايل تباينها من سنة ايل اخري, 
 26.567.0  1975فعلى مستوي الدويل بلغت قيمة االستثمارات االجنبية املباشر يف سنة 

ايل  1978, مت عادت ايل االرتفاع سنة 1976مليون $ سنة  22.002.4مليون$, اخنفضت ايل 
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من مت عادت ايل  1981مليون$ سنة  69.528.2مليون $ , ووصلت االرتفاع ايل  34.358.1
مليون $, وعادت ايل االرتفاع مرة اخري يف سنة  55.842.4ايل  1985االخنفاض يف سنة 

            2010مليون$ سنة  1.328.102.5مليون$, واخنفضت ايل  1.363.215.3ايل  2000
 .(2016واتمني الصادرات,  االستثمارملنظمة العربية لضمان )ا

وايضا تشري االحصاءات الفعلية حلجم االستثمارات االجنبية املباشرة ايل تباينها من دولة ايل اخري, 
مليون$, يف حني  317.2 1970ففي ليبيا مثال بلغ حجم االستثمارات االجنبية املباشرة يف سنة 

مليون$, مت اخنفض حجم  7.4االستثمارات ابلنسبة لسعودية يف نفس السنة بلغ حجم تلك 
مليون $, يف املقابل ويف نفس السنة ارتفاع  158.9ايل  1990االستثمارات ابلنسبة ايل ليبيا يف سنة 

مليون$. ان كانت قيمة االستثمارات  312حجم االستثمارات االجنبية املباشرة ابلنسبة لسعودية ايل 
مليون$, ايل اهنا تظل  1.909حيث بلغت  1990ابلنسبة لليبيا قد ارتفعت مقارنة  2010 يف سنة

مليون $ يف  29.232.7اقل من قيمة االستثمارات االجنبية املباشرة الوافدة ايل السعودية واليت بلغت 
 .(2016)املنظمة العربية لضمان االستثمار واتمني الصادرات,  2010سنة 

هذا ويدل التباين يف حجم االستثمار االجنيب املباشر سواء من سنة ايل اخري ابلنسبة لنفس الدولة, او 
املباشر  االجنيب االستثمار حمددات اسم عليها من دولة ايل اخري على وجود عوامل خارجية يطلق

يف لتلك االستثمارات, والرتكيبة وتتمثل يف عوامل تتعلق جبغرافيا البلد املض‘ واليت تؤثر على حجمه
الدميغرافية له, ومدي توفر البنية التحتية الالزمة لالستثمار, واملستوي التعليمي والتقين الذي يتمتع به 
البلد املضيف, مدي توفر اليد العاملة املدربة, درجة االستقرار السياسي واالمين, ابإلضافة ايل العوامل 

اسعار الفائدة, مستوي التضخم, سعر صرف العملة احمللية مقابل  االقتصادية مثل مستوي الدخل,
 العمالت االجنبية, تكاليف التشغيل, مستوي االجور وغريها من العوامل االقتصادية األخرى.

يف حماولة ملعرفة العوامل احملددة لالستثمار االجنيب املباشر قام العديد من الباحتني أبجراء دراسات 
, دراسة (Sun, Tong, & Yu, 2002 )دول, ومن هذه الدراسات دراسة  التطبيقية على عدة

( Alguacil, Cuadros, & Orts, 2002) دراسة ,( Farrell, Gaston, & 
Sturm, 2004)  و دراسة( Kolstad & Villanger, 2008) (Zhang & Daly, 

. واشارت نتائج تلك الدراسات ايل وجود عالقة قوية ما بني االستثمار االجنيب املباشر وعدد (2011
من املتغريات االقتصادية: مثل حجم السوق, معدل التبادل التجاري اخلارجي, معدل النمو االقتصادي 
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جور, تكاليف واملايل, درجة االستقرار االقتصادي, توفر اليد العاملة, اسعار الفائدة, مستوايت اال
 التشغيل, ابإلضافة متغريات اخري غري اقتصادية مثل درجة  االستقرار السياسي وسيادة القانون.

 ,KPMG)اما يف ليبيا واليت يرتكز االستثمار االجنيب املباشر فيها بشكل اساسي يف قطاع النفط 
املباشر واحملددات املؤثرة فيه ابهتمام الباحثني برغم من , مل حيظ موضوع االستثمار االجنيب (2014

املتعلق بتشجيع االستثمار االجنيب املباشر. وبناءا عليه فان هذه الدراسة  1997( لسنة 5صدور رقم )
سرتكز على دراسة حمددات االستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا, وذلك ملعرفة اهم احملددات أتثريا على 

 ات االجنبية املباشر يف ليبيا.جذب االستثمار 
وترتكز فروض البحث على صياغة نوع العالقة املفرتضة ما بني االستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا  
كمتغري اتبع وعدد من املتغريات املستقلة )كمحددات لالستثمار االجنيب املباشر( واليت يتوقع ان يكون 

 اشر يف ليبيا.هلا أتثري على حجم االستثمار االجنيب املب
 الدراسات السابقة. -2

العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع االستثمار االجنيب املباشر وان كانت اختلفت يف طريقة 
فالبعض من تلك الدراسات اختربت العالقة ما بني االستثمار االجنيب املباشر والنمو ‘ دراسته

االجنيب املباشر سواء ان كان من وجهة نظر البعض االخر اختربت حمددات االستثمار ‘ االقتصادي
الدولة االم او الدولة املضيفة. اما النوع الثالث من تلك الدراسات فقد مجعت ما بني النوعني السابقني 
حيث اختربت العالقة ما بني حمددات االستثمار االجنيب املباشر وأتثريه على مستوي النمو 

 االقتصادي. 
من ضمن الدراسات اليت اختربت العالقة ما بني حمددات  (Tsai, 1994)هذا و تعترب دراسة 

حيث قام ابستخدام منوذجني الختبار العالقة ‘ االستثمار االجنيب املباشر واثره على النمو االقتصادي
الول )منوذج حمددات ما بني حمددات االستثمار االجنيب املباشر واثره على النمو االقتصادي. النموذج ا

حيث تتضمن ‘ االستثمار االجنيب املباشر( ويهدف اىل حتديد حمددات االستثمار االجنيب املباشر
معدل منو السنوي للناتج احمللى ‘ النموذج االستثمار االجنيب املباشر كمتغري اتبع والناتج احمللي االمجايل

ات مستقلة )حمددات لالستثمار االجنيب املباشر(. امليزان التجاري وتكلفة يد العاملة كمتغري ‘ االمجايل
اما النموذج الثاين )منوذج النمو( يهدف ايل حتديد اثر االستثمار االجنيب املباشر على النمو 
‘ االقتصادي. حيث تتضمن النموذج معدل النمو السنوي للناتج احمللى االمجايل كمتغري اتبع
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حصة االستثمار االجنيب املباشر كنسبة من الناتج ‘ دخار احمللىامجايل اال‘ واالستثمار االجنيب املباشر
مستوي الدخل )متغري ومهي( واملوقع اجلغرايف ‘ معدل منو الصادرات‘ معدل منو العمالة‘ احمللى اإلمجايل

 )متغري ومهي( كمتغريات مستقلة للنموذج النمو.
دولة خالل الفرتة من  51اانت وبي‘ 1978ايل  1975دولة خالل الفرتة من  62ابستخدام بياانت 

توصلت دراسته اىل النتائج التالية: حجم السوق واملعرب عنه ابلناتج احمللى االمجايل  1986ايل  1983
ابإلضافة اىل تكلفة اليد العمالة ومعدل النمو االقتصادي من اهم حمددات االستثمار االجنيب املباشر. 

اما عن أتثري االستثمار ‘ ة على معدل النمو االقتصاديمعدل منو الصادرات من اهم العوامل املؤثر 
 االجنيب املباشر على معدل النمو االقتصادي فان أتثريه خيتلف من دولة اىل اخري.

 ) من الدراسات االخرى اليت اختربت أتثري االستثمار االجنيب املباشر على النمو االقتصادي دراسة 
Borenszteina, Gregorio, & Lee, 1998) حيث قاموا ابستخدام بياانت تدفقات

سنة. من النتائج اليت  20دولة انمية ولفرتة  69االستثمارات االجنبية املباشرة من الدول الصناعية ايل 
‘ الدور املهم الذي يلعبه االستثمار االجنيب املباشر يف نقل التكنولوجيا‘ توصلت اليها دراستهم

يف حتقيق النمو االقتصادي مقارنة ابالستثمار احمللي. كما توصلت دراستهم ايضا اىل ان  ومسامهته
االستثمار املباشر يكون ذي مردود اقتصادي ابلنسبة للدولة املضيفة عندما يتوفر فيها الراس املال 

فة قادرة ويساهم بشكل اجيايب يف حتقيق النمو االقتصادي عندما تكون الدولة املضي‘ البشري املدرب
 على استيعاب التكنولوجيا املتقدمة. 

ملعرفة أتثري االستثمار االجنيب املباشر  (Luiz & Demello, 1999)يف دراسة اخرى قام هبا 
منها ضمن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  15دولة  32على النمو االقتصادي لعينة تتكون من 

(OECD )17 دولة من خارج تلك املنظمة  (non-OECD)   ايل  1970خالل الفرتة من
ومنوذج  (Cointegration Analysis. ابستخدام منوذج حتليل التكامل املشرتك )1990

( توصلت VAR( املعروف اختصارا ب )Vector Autoregressiveاالحندار الذايت )
ري على مستوي النمو االقتصادي للدولة املضيفة الدراسة ايل االستثمار االجنيب املباشر يكون له أتث

يالحظ اتفاق نتائج  لالستثمار وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والتكامل مع االستثمارات احمللية.
هذه الدراسة اىل حد كبري مع نتائج الدراسة السابقة من حيث امهية مستوي التطور التكنولوجي يف 
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ة املباشرة ومدى مسامهة تلك االستثمارات يف زايدة مستوى النمو جذب املزيد من االستثمارات االجنبي
 االقتصادي.

ابختبار ما اذا كانت حمددات االستثمار االجنيب املباشر ابلنسبة لدول  (Asiedu, 2002)كما قام 
لنامية االخرى وذلك ابستخدام االفريقية ختتلف عن حمددات االستثمار االجنيب املباشر ابلنسبة للدول ا

توفر البنية ‘ متغريات مستقلة كمحددات لالستثمار االجنيب املباشر وهي: معدل االنفتاح التجاري 8
تطور القطاع ‘ االستهالك احلكومي‘ االستقرار السياسي‘ معدل النمو االقتصادي‘ التضخم‘ التحتية

يت توصل اليها الباحث هي التأثري االجيايب لكل من املايل ومعدل العائد على االستثمار. من النتائج ال
معدل العائد على االستثمار وجودة البنية التحتية على حجم االستثمار االجنيب املباشر يف الدول 

العوائد املتحققة من وراء االنفتاح التجاري ابلنسبة ‘ النامية ابستثناء الدول االفريقية جنوب الصحراء
تلك النتائج دفعت ابلباحث اىل ‘ الصحراء ضئيلة مقارنة ابلدول النامية االخرىللدول االفريقية جنوب 

القول ابن السياسية اليت حققت جناحات يف دول اخرى ال يعين ابلضرورة جناحها يف الدول االفريقية 
 جنوب الصحراء.

ى التقدم اذا كانت الدراسات سابقة الذكر اشارت نتائجها ايل الدور االجيايب الذى يلعبه مستو 
التكنولوجي وراس املال البشري يف جذب االستثمار االجنيب املباشر. فان الدراسة اليت قام هبا 

(Hermes & Lensink, 2003)  وامريكا ‘ االسيوية‘ دولة من الدول االفريقية 67ومشلت
دا يف جذب االستثمار االجنيب املباشر الالتينية اوضحت ابن تطور القطاع املايل يعلب دور مهم ج

والذي له أتثري اجيايب مباشر على مستوي النمو االقتصادي وخاصة يف الدول االسيوية ودول امريكا 
اليت اجريت  (Alfaro & et al, 2004)الالتينية. وهي نفس النتيجة اليت توصلت اليها دراسة 

اوضحت نتائج دراستهم ابن الدول اليت يوجد هبا نظام مايل متطور جدا حتقق حيث ‘ دولة 71على 
 الكثري من املكاسب من وراء جذب االستثمار االجنيب املباشر. 
 ,Carstensen & Toubal)يف دراسة اجريت على دول من وسط وشرق اورواب قام هبا 

توفر ‘ توفر اليد العاملة املدربة‘ رخصة يد العاملة‘ السوق اوضحت ابن كال من حجم   (2003
مستوي وطريقة اخلصخصة واملخاطر السياسية هلا دور كبري يف جذب االستثمارات ‘ املوارد الطبيعية

 االجنبية لدول وسط وشرق اورواب.
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وان كانت اغلب الدراسات السابقة حول موضوع حمددات االستثمار االجنيب املباشر اجريت على 
اجريت  (2004)اهلجهوج, اورواب وافريقيا. فان الدراسة اليت قام هبا ‘ امريكا الالتينية‘ دول من اسيا

اهم حمددات االستثمار االجنيب املباشر يف اوضحت نتائجها ابن ‘ على دول جملس التعاون اخلليجي
االداء ‘ اتساع حجم السوق‘ دول جملس التعاون اخلليجي: وفرة املوارد الطبيعية )النفط والغاز(

 عدم االستقرار السياسي وابإلضافة اىل العوامل االخرى املؤسسية والقانونية واالدارية.‘ االقتصادي
رب من اهم العوامل املشجعة على االستثمار يف الصني وهذا عامل حجم السوق ورخصة يد العاملة تعت

حول حمددات االستثمار االجنيب املباشر يف   (Ali & Guo, 2005)ما توصلت اليه دراسة 
معدل العائد ‘ سعر الصرف‘ رخصة يد العاملة‘ عامل وهي: حجم السوق 11الصني اليت تضمنت 

‘ حتول الشركات املستثمرة حنو العاملية‘ االستقرار السياسي‘ السياسات احلكومية‘ على االستثمار
التكنولوجيا املتقدمة واخريا توفر البنية التحتية. على ‘ عالقات الصني اخلارجية‘ خدمات التصدير

 عكس الدراسات السابقة األخرى واليت تستخدم البياانت الكمية ملعرفة حمددات االستثمار االجنيب
استخدمت اسلوب االستبيان ملعرفة حمددات االستثمار  (Ali & Guo, 2005)دراسة ‘ املباشر

 االجنيب املباشر يف الصني. 
ابإلضافة اىل الدارسات الثالث سابقة الذكر اليت توصلت نتائجها ايل امهية حجم السوق يف جذب 

اليت اعتمدت على بياانت من دول منظمة  (Gast, 2005)دراسة فان ‘ االستثمار االجنيب املباشر
التعاون االقتصادي والتنمية اكدت على امهية عامل حجم السوق كمحدد مهم من حمددات جذب 

 االستثمارات االجنبية املباشرة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اليت اجريت هبدف معرفة حمددات االستثمار االجنيب يف ماليزاي خالل  (Ang, 2008)يف دراسة 
توصلت ايل ان من اهم حمددات االستثمار االجنيب املباشر يف ماليزاي  2005‘ايل  1960الفرتة من 

االنفتاح ‘ لبنية التحتيةتوفر ا‘ معدل النمو االقتصادي‘ تطور القطاع املايل‘ هي: حجم السوق
 الضرائب وخماطر عدم التأكد بشان وضع االقتصاد الكلي.‘ سعر الصرف‘ التجاري

ابن االستثمار االجنيب املباشر يكون  (Anwa & Nguyen, 2010)يف حني اوضحت دراسة 
تثمار املزيد من املوارد املالية يف التعليم له أتثري اجيايب على النمو االقتصادي يف فيتنام يف حالة اس

 تطوير السوق املايل وتقليص فجوة التقدم التكنولوجي ما بني الشركات احمللية واالجنبية. ‘ والتدريب
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ملعرفة احملددات اليت تدفع الشركات الصينية لالستثمار يف  (Daly & Zhang, 2011)يف دراسة 
توصلوا ايل وجود عالقة اجيابية ما بني االستثمارات  2009ايل  2003خالل الفرتة من  اخلارج

درجة االنفتاح ‘ معدل النمو االقتصادي‘ التجارة الدولية‘ الصينية اخلارجة وكال من حجم السوق
 اخلارجي وتوفر املوارد الطبيعية للدول املضيفة لالستثمارات اخلارجية الصينية.

 & Holtbrugge)قام هبا  (Daly & Zhang, 2011)ة لدراسة يف دراسة مشاهب
Kreppel, 2012)   هبدف معرفة حمددات االستثمار االجنيب املباشر اخلارج لكال من الشركات

‘ التكنولوجيا‘ اهلندية والصينية توصلت ايل ان هدف الدخول ايل اسواق جديدة‘ الروسية‘ الربازيلية
تشجيع الدولة حنو االستثمار يف اخلارج هي من اهم ‘ االجتاه حنو العاملية‘ معرفة اساليب االدارة

 ددات اليت تدفع الشركات من الدول االربعة لالستثمار يف اخلارج.احمل
ملعرفة  (2013)جباري و احلدد, الدراسة اليت اجريت بواسطة ‘ من الدراسات املرتبطة ابالقتصاد اللييب

مصر( ‘ ليبيا‘ ا )تونسمدى مسامهة االستثمار االجنيب املباشر يف النمو االقتصادي لدول مشال افريقي
. من النتائج اليت توصلت ايل اليها الدارسة هي التأثري االجيايب 2008ايل  1986خالل الفرتة من 

‘ والتأثري السليب ابلنسبة ملصر‘ لالستثمار االجنيب املباشر يف الناتج احمللى االمجايل لكل من ليبيا وتونس
الثالث ال يتعد كونه مكمل لالستثمارات احمللية وليس بديال االستثمار االجنيب املباشر الوارد اىل الدول 

حيث اظهرت نتائج التحليل عدم امهية ومعنوية معامل االستثمار االجنيب املباشر لدول الثالث ‘ عنها
 وذلك لصغر حجم تدفقات االستثمار االجنيب املباشر الوارد اليها مقارنة حبجم االستثمارات احمللية.

)بريي اجلزائر واملغرب( قام هبا ‘ جريت على ثالث دول من دول مشال افريقيا )تونسيف دراسة اخري ا
حمددات لتفسري تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الداخلة  9مت فيها اختبار ‘ (2014و زرقني, 

معدل ‘ يعترب كمؤشر حلجم السوق احمللية‘ لتلك الدول وتلك احملددات هي: الناتج احمللي االمجايل للفرد
التكنولوجيا االتصاالت )عدد املشرتكني يف ‘ ويعترب كمؤشر ملدى سالمة السياسة النقدية‘ التضخم

مؤشر تطور القطاع املايل )معدل السيولة ‘ معدل النمو االقتصادي‘ فرد(100االنرتنت ابلنسبة اىل 
االستقرار ‘ سعر الصرف‘ ياطات الصرف مبا فيها الذهباحت‘ احمللية على الناتج احمللي االمجايل(

 السياسي وغياب العنف ومراقبة الفساد.
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توصلت الدراسة ايل وجود عالقة اجيابية ما بني  2012ايل  1996ابستخدام بياانت ممتدة من 
لت كما توص‘ معدل منو السوق وتطور القطاع املايل‘ االستثمار االجنيب املباشر وكال من حجم السوق

 الدراسة ايضا اىل وجود عالقة سلبية ما بني االستثمار االجنيب املباشر ومعدل التضخم.
من خالل العرض للدراسات السابقة ميكن القول ابن لالستثمار االجنيب املباشر أتثري اجيايب ومهم على 

حسب نتائج  وان من اهم احملددات أتثريا على االستثمار االجنيب املباشر وذلك‘ النمو االقتصادي
توفر اليد العمالة ‘ تطور القطاع املايل‘ معدل النمو االقتصادي‘ الدراسات السابقة هي: حجم السوق

املخاطر السياسية ووجود ‘ توفر املوارد الطبيعية او اخلام‘ مستوي التقدم التكنولوجي‘ الرخيصة واملدربة
 البنية التحتية.

 املنهجية. -3
متغريات ‘ الفرتة الزمنية اليت تغطيها الدراسة ومصادر احلصول على البياانتيف هذا اجلزء سيتم التطرق 

 والفروض الدراسة واالساليب االحصائية املستخدمة يف التحليل.
 الفرتة الزمنية اليت تغطيها الدراسة ومصادر احلصول على البياانت.  3-1

حيث مت ‘ 2008ايل  1986سنة متتد من  22البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة تغطي فرتة 
اختيار هذه الفرتة لتوفر البياانت حول املتغريات املستخدمة يف هذه الدراسة. اما عن مصادر احلصول 

‘ مصرف ليبيا املركزي‘ الصادرات واتمني االستثمار لضمان العربية على البياانت فهي تشمل :املنظمة
 للنفط )االوابك(. منظمة االقطار العربية املصدرة‘ صندوق النقد الدويل

 متغريات الدراسة والفروض املرتبطة هبا.  3-2
متغري واحد اتبع ويتمثل يف االستثمار االجنيب الداخل اىل ‘ متغريات 5تتكون متغريات الدراسة من 

متغريات مستقلة يتوقع ابن يكون هلا أتثري على تدفقات االستثمار االجنيب الداخل ايل ليبيا  4‘ ليبيا
 واالنفتاح التجاري.‘توفر املوارد الطبيعية ‘ توفر البنية التحتية‘ لسوقوهي حجم ا

)جباري و ولكون اغلب تدفقات االستثمار االجنيب املباشر الداخل لليبيا ترتكز يف القطاع النفطي 
فانه من املنطقي جدا اختيار املتغريات املستقلة اليت من  (KPMG, 2014) (2013احلدد, 

املتوقع ان يكون هلا ارتباط قوي ابالستثمارات االجنبية املباشرة يف قطاع النفط واليت سبق ذكرها وهي 
 واالنفتاح التجاري.‘ توفر املوارد الطبيعية‘ توفر البنية التحتية‘ حجم السوق
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ما بني املتغري التابع )االستثمار االجنيب املباشر( واملتغريات املستقلة اما فيما يتعلق بطبيعة العالقة  
 فيمكن توضيحها على النحو التايل.

 حجم السوق
حسب ادبيات االستثمار فان البحث عن ودخول اسواق جديدة يعترب واحد من اهم الدافع وراء 

درته على استيعاب منتجات وعدم ق‘ فعند اشباع الطلب يف السوق الداخلي‘ االستثمار يف اخلارج
يتجه العديد من املستثمرين اىل االستثمار يف دول اخري هبدف البحث عن اسواق جديدة ‘ املشروع

ملنتجات مشاريعهم. اهلدف من وراء اقامة مشاريع يف الدولة املضيفة بدال من تصدير منتجات تلك 
ابإلضافة ايل ‘ بطة بعملية التصديراملشاريع اليها هو خفض العديد من التكاليف واملصروفات املرت

 التغلب على العديد من االجراءات احلماية اليت تضعها الدول املضيفة حلماية صناعاهتا احمللية.     
فاملستثمر عندما يفكر يف انشاء ‘ يعترب حجم السوق من اهم العوامل امهية ابلنسبة للمستثمر االجنيب

ل ما  يفكر فيه هو حجم الطلب املتوقع على منتجات املشروع مشروع معني يف دولة اجنبية ما فانه او 
قيد الدراسة. فعندما تظهر نتائج الدراسة التسويقية وجود طلب مرتفع على منتجات املشروع يقوم 
املستثمر ابستكمال ابقي جوانب دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع ووضعه قيد التنفيذ يف حالة ما 

 جدواه من الناحية االقتصادية والفنية. اذا اثبتت ابقي الدراسات
يتم قياس درجة الطلب على منتجات املشروع وخاصة ابلنسبة لالستثمارات االجنبية مبعدل النمو يف 

فكل كلما كانت الدولة املضيفة لالستثمارات االجنبية املباشرة تتميز ابرتفاع ‘ الناتج احمللى االمجايل
رتفاع مستوي الدخل فيها والذي يعترب عنصر اساسي لزايدة الطلب معدل الناتج احمللي كلما دل على ا

‘ على منتجات املشروع. وبذلك ميكن القول ابن الناتج احمللى اإلمجايل يعترب مؤشر لقياس حجم السوق
كما ميكن القول ايضا ابن حجم السوق )املعرب عنه ابلناتج احمللى االمجايل( له أتثري اجيايب على حجم 

وعليه ميكن صياغة الفرضية التالية ما بني حجم السوق واالستثمار االجنيب ‘االجنيب املباشر االستثمار 
 املباشر على النحو التايل:

 توجد عالقة طردية ما بني حجم السوق واالستثمار االجنيب املباشر. 
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 البنية التحتية.
حيث يفضل املستثمرين ‘ تعترب البنية التحتية حمدد مهم من حمددات جذب االستثمار االجنيب املباشر

االجانب والشركات املتعددة اجلنسيات االستثمار يف الدول اليت تتوفر فيها بنية التحتية املناسبة إلقامة 
‘ مواين ومطارات‘ حديديةوسكك ‘ املشاريع االستثمارية مثل توفر شبكات النقل واملواصالت من طرق

كما يعترب توفر ‘ ابإلضافة اىل شبكات االتصاالت والكهرابء واملياه‘ مناطق صناعية وجتارية حرة
 املؤسسات التعليمية والتدريبية مبختلف انواعها ومستوايهتا من ضمن العناصر االساسية للبنية التحتية.  

لتكاليف مما يعين اخنفاض تكاليف انتاج السلع توفر البنية التحتية تساهم بقدر كبري يف ختفيض ا
واخلدمات يف البلد املضيف لالستثمار االمر الذي يساهم بشكل مباشر يف زايدة القدرة التنافسية للتك 

هذه القدرة التنافسية ‘ السلع واخلدمات مقارنة مع السلع واخلدمات اليت يتم انتاجها يف دول اخرى
التحتية وأبسعار خمفضة تشجع املستثمرين على املزيد من االستثمار يف  الناجتة عن توفر خدمات البنية

 البلد املضيف.
بل ميتد ‘ وال يقتصر أتثري البنية التحتية على االستثمار االجنيب املباشر من حيث توفرها من عدمها

التحتية  أتثريها على االستثمار االجنيب املباشر من حيث قيام الدولة املضيفة بطرح مشاريع البنية
مما يعين مسامهة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بواسطة مستثمرين ‘ لتنفيذها بواسطة مستثمرين اجانب

اجانب يف جذب املزيد من االستثمارات االجنبية املباشرة. وبذلك ميكن القول ابن البنية التحتية 
اوعن طريق تنفيذ ‘ملضيفة تساهم يف جذب االستثمار االجنيب املباشر عن طريق توفرها يف الدولة ا

 مشاريعها بواسطة مستثمرين اجانب.   
وبناء على ما تقدم ميكن القول ابن توفر البنية التحتية املناسبة لالستثمار واليت ميكن قياسها عن طريق 
املصروفات احلكومة الرأمسالية )ميزانية التنمية او التحول( تؤثر بشكل مباشر على زايدة حجم 

االجنبية املباشرة للدولة املضيفة. وعليه فان الفرضية ما بني توفر البنية التحتية واالستثمار االستثمارات 
 االجنيب املباشر ميكن صياغتها على النحو التايل:

 .املباشر االجنيب واالستثمار توفر البنية التحتية بني ما طردية عالقة توجد
 .توفر املوارد الطبيعية )مواد اخلام(

بينما ‘ يف ادبيات االستثمار يعرف الرتكيز على عنصر حجم السوق ابالستثمار حنو اسواق جديدة 
يعرف الرتكيز على عنصر توفر املوارد الطبيعية او مواد اخلام ابالستثمار حنو عناصر االنتاج. االستثمار 
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الستثمار حنو يف حني يهدف ا‘ هبدف دخول اسواق جديدة يهدف يف االساس ايل زايدة االيرادات
 موارد االنتاج اليت ختفيض يف حجم النفقات والتكاليف.

الكثري من االستثمارات االجنبية املباشرة تكون متوجهة حنو االستثمار يف الدول اليت تتوفر فيها املوارد 
خرى. او مواد خام مثل النفط والغاز واملعادن األ‘ حيوانية‘ زراعية‘ الطبيعية سواء ان كانت موارد مائية 

فقرب تلك الصناعات من ‘ توفر هذه املوارد الطبيعية يسهم بشكل كبري يف اقامة العديد من الصناعات
مصادر توفر املوارد الطبيعية يساهم بدرجة كبرية يف ختفيض تكاليف االنتاج من نقل وختزين وضرائب 

 ورسوم مجركية وغريها من التكاليف االخرى.
غري توفر املوارد الطبيعية وذلك لكون اغلب االستثمار االجنبية املباشرة يف ويف هذه الدراسة مت اختيار مت

فاالستثمارات االجنبية املباشرة يف ليبيا هي يف االساس ‘ ليبيا هي استثمارات يف قطاع النفط والغاز
 استثمارات حنو البحث عن مصادر توفر موارد الطبيعية واالنتاج.

فانه ميكن القول ابن ‘ تجه حنو االماكن اليت تتوفر فيها املوارد الطبيعيةاذا كانت االستثمارات االجنبية ت
االستثمارات االجنبية املباشرة يتضاعف حجمها يف الدول اليت لديها احتياطات كبرية من املوارد 

ر الطبيعية. لكون املورد الطبيعي املتوفر يف ليبيا هو النفط فان عالقة ما بني االستثمار االجنيب املباش
 واالحتياطات النفطية كمؤشر على توفر املوارد الطبيعية تكون اجيابية وذلك بناءا على الفريضة التالية:

 .املباشر االجنيب واالستثمار املوارد الطبيعية )االحتياطات النفطية( توفر بني ما طردية عالقة توجد
 

 االنفتاح التجاري
من حيث مستوي التبادل التجاري )الصادرات  يعترب االنفتاح التجاري على دول العامل األخرى

والواردات( من اهم عوامل جذب االستثمارات االجنبية املباشرة. فاملستثمر االجنيب عندما يقرر 
االستثمار يف أي دولة ال ينظر ايل حجم السوق الداخلي لتلك الدولة فقط بل ينظر اىل امكانية 

ىل دول اخري قريبة او حيت بعيدة من الدولة املقام تصدير منتجات او خدمات مشروعه االستثماري ا
فيها مشروعه. االمر الذي يعكس مدى امهية االنفتاح التجاري على الدول األخرى ابلنسبة للمستثمر 

والذى يف حقيقة االمر يبحث عن االستثمار يف الدول اليت ال تفرض اجراءات وقيود على ‘ االجنيب
 ضا هبا مناطق جتارة حرة.واي‘ عمليات التصدير واالسترياد
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وختفيض او االعفاء من الرسوم املفروضة على ‘ كما يعترب تسهيل اجراءات االسترياد من اخلارج
الواردات سواء كانت االت او مستلزمات التشغيل الالزمة لعمل املشروع من اهم العوامل امهية ابلنسبة 

 للمستثمر االجنيب.
فان عامل ‘ ر االجنيب املباشر فيها يف قطاع استخراج النفط والغازيف حالة ليبيا واليت يرتكز االستثما

االنفتاح التجاري يعترب من العوامل الرئيسية املشجعة على جذب االستثمار االجنيب يف هذا القطاع. 
فاملستثمر االجنيب يتطلع اىل تصدير نفط اخلام اىل االسواق اخلارجية هبدف تصريف االنتاج الزائد عن 

وايضا احلصول على العملة الصعبة. اما من وجهة نظر الدولة فان تصدير ‘ وق الداخليحاجة الس
النفط والغاز الزائد عن حاجة السوق احمللى يساهم بشكل كبري يف زايدة ايرادات ومتويل خزينة الدولة 

القتصادي واحتياطاهتا من العملة الصعبة االمر الذي يكون له الدور االجيايب يف زايدة مستوي النمو ا
 بشكل العام.

كما تشري التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي ابن صادرات النفط والغاز تشكل النسبة االكرب 
 % من االيرادات العامة هي ايرادات يساهم هبا قطاع النفط والغاز95وان ‘ ابلنسبة لصادرات ليبيا

. وأتسيسا على ما سبق ميكن صياغة (2010-2009-2008-2007)مصرف ليبيا املركزي, 
 العالقة ما بني معدل االنفتاح التجاري واالستثمار االجنيب على النحو التايل:

 توجد عالقة طردية ما بني االنفتاح التجاري )الصادرات والواردات( و االستثمار االجنيب املباشر.
الدراسة وطريقة قياسها وعالقتها ابملتغري التابع وذلك ( املتغريات املستخدمة يف 1يوضح اجلدول رقم )

 على النحو التايل:
 قياسها وعالقتها ابملتغري التابع‘ ( يوضح املتغريات املستخدمة يف الدراسة من حيث نوعها1جدول رقم)

 اسم املتغري نوعه طريقة قياسه عالقته ابملتغري التابع
 االستثمار االجنيب املباشر اتبع قيمة االستثمار االجنيب املباشر الداخل 
 حجم السوق مستقل قيمة الناتج احمللي االمجايل موجبة
 البنية التحتية مستقل قيمة خمصصات ميزانية التنمية )التحول( موجبة
 توفر املوارد الطبيعية مستقل االحتياطات من النفط ابملرت املكعب موجبة
 االنفتاح التجاري مستقل قيمة الصادرات +الواردات موجبة
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 االساليب االحصائية املستخدمة يف التحليل. 3-3
االساليب االحصائية املستخدمة يف التحليل هي حتليل االرتباط وحتليل االحندار املتعدد. اهلدف من 
اجراء حتليل االرتباط هو التأكد من عدم وجود مشكلة االرتباط ما بني املتغريات املستقلة للدراسة واليت 

 تؤثر على دقة نتائج االحندار.
اما اهلدف من اجراء حتليل االحندار املتعدد هو التأكد من قدرة املتغريات االربعة املستقلة وهي: )حجم 

توفر املوارد الطبيعية واالنفتاح التجاري( على تفسري التغري احلاصل يف املتغري ‘ البنية التحتية‘ السوق
( االحصائية اكرب من قيمتها tباشر. فكل ما كانت قيمة اختبار )التابع وهو االستثمار االجنيب امل

 اجلدولية يعكس ذلك امهيته يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع والعكس صحيح.
وأتخذ معادلة االحندار املتعدد ما بني املتغري التابع واملتغريات االربعة املستقلة الصيغة التالية: الصيغة 

 التالية: 
  44332211 XXXXY 

=Y .املتغري التابع االستثمار االجنيب املباشر 
α.قيمة املقدار الثابت = 

 =X1.حجم السوق 
=X2.البنية التحتية 
X3.توفر املوارد الطبيعية = 
X4.االنفتاح التجاري = 

β.)معامالت املتغريات املستقلة )بيتا = 
µ.قيمة اخلطأ العشوائي= 
 التطبيقية.نتائج الدراسة  -4

حيث يتم عرض نتائج حتليل ‘ هذا اجلزء من البحث يعرض النتائج اليت توصلت اليها الدراسة التطبيقية
االرتباط ما بني املتغريات املستقلة اوال وبعد ذلك يتم عرض نتائج حتليل االحندار وذلك على النحو 

  -التايل:
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 نتائج حتليل االرتباط. 4-1
‘ نتائج حتليل االرتباط ما بني املتغريات املستقلة االربعة وهي: حجم السوق( ايل 2يشري جدول رقم )

 االنفتاح التجاري. ‘ توفر املوارد الطبيعية‘ البنية التحتية
 ( يوضح نتائج حتليل االرتباط ما بني املتغريات املستقلة2جدول رقم )

OPE NAR INS MSI  
- - - 1.0000 MSI 
- - 1.0000 0.3603 INS 
- 1.0000 -0.0010 0.1315 NAR 

1.0000 0.1972 0.5107 0.1766 OPE 
 (MSI)=حجم السوق. (INS)=البنية التحتية .(NAR)= املوارد الطبيعية .(OPE)= االنفتاح التجاري 

 
‘ ( اىل عدم وجود عالقة ارتباط قوية ما بني املتغريات االربعة املستقلة2تشري النتائج يف جدول رقم )

وذلك ابستثناء العالقة ما بني متغري البنية التحتية ومتغري االنفتاح التجاري حيث بلغت درجة االرتباط 
حصائيون يعتربون درجة االرتباط اال‘ ( وهي تعترب درجة ارتباط قوية نوعا ما0.5107ما بني املتغريين )

(. وبناءا عليه ميكن القول ابن متغريات الدراسة 0.50تكون قوية ايل حدا ما يف حالة اذا ما جتاوزت )
املستقلة االربعة ال تعين من مشكلة وجود ارتباط قوي فيما بينها مما قد يؤثر على قدرهتا على تفسري 

( 3وهو ما يكشف عنه جدول رقم )‘ الستثمار االجنيب املباشرالتغري احلاصل يف املتغري التابع وهو ا
الذي يوضح نتائج حتليل االحندار ما بني االستثمار االجنيب املباشر واملتغريات االربعة املستقلة وهي: 

 املوارد الطبيعية و االنفتاح التجاري. ‘ البنية التحتية‘ حجم السوق
 نتائج حتليل االحندار املتعدد. 4-2

( ايل وجود عالقة اجيابية او طردية ما 3تشري نتائج حتليل االحندار املتعدد املوضحة  يف اجلدول رقم )
وهذه % ‘ 1بني متغري حجم السوق واالستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا وذلك عند مستوي معنوية 

السوق واالستثمار  النتيجة تتفق مع الفرضية النظرية القائلة ابنه توجد عالقة طردية ما بني حجم
كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات التطبيقية اليت اكدت على ‘ االجنيب املباشر

وجود عالقة طردية ما بني االستثمار االجنيب املباشر وحجم السوق من هذه الدراسات دراسة       
(Tsai, 1994) (Carstensen & Toubal, 2003)  ,(2004)اهلجهوج (Ali & 
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Guo, 2005) (Gast, 2005) (Ang, 2008) (Zhang & Daly, 2011) 
(Holtbrugge & Kreppel, 2012)  ,(2014)بريي و زرقني. 

كما تشري النتيجة ايضا اىل ان حجم السوق احمللي يف ليبيا واملقاس مبستوي الناتج احمللي االمجايل وكما 
هو معروف ابلنسبة للدراسات السابقة اليت اختربت حمددات االستثمار االجنيب املباشر ميثل احد اهم 

وخاصة ابن معظم ‘ ن االجانبالعوامل املؤثرة على اختاذ قرار االستثمار يف ليبيا من قبل املستثمري
االستثمارات االجنبية املباشرة يف ليبيا ترتكز يف قطاع استخراج النفط وان استهالك السوق احمللي من 

%. كما ميثل االستهالك احمللي من املشتقات النفطية للمنتج منها حمليا 20.3هذا املنتج ميثل ما نسبته 
% من 70نفط والغاز واالنشطة املتعلقة هبما مبا نسبته %. كما يساهم قطاع استخراج ال73ما نسبته 

 الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي.  2010الناتج احمللي االمجايل وذلك طبقا إلحصاءات سنة 
فان نتائج كال من حتليل االحندار والدراسات السابقة واالحصاءات الرمسية ‘ وأتسيسا على ذلك كله

عم الفرضية القائلة ابنه توجد عالقة طردية حجم السوق واالستثمار الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي تد
 االجنيب املباشر يف ليبيا.

( ايل وجود عالقة طردية ومعنوية ما بني متغري البنية التحتية واالستثمار 3وتظهر النتائج يف اجلدول رقم )
فريضة النظرية اليت تقر بوجود وهذه النتيجة هي ايضا تتفق مع ال%‘ 1االجنيب املباشر عند مستوى معنوية 

وايضا مع نتائج عدد من الدراسات التطبيقية ‘ عالقة طردية ما بني البنية التحتية واالستثمار االجنيب املباشر
)بريي و زرقني,  (Ang, 2008) (Ali & Guo, 2005) (Asiedu, 2002)مثل دراسة 

واليت اكدت على وجود عالقة اجيابية ما بني توفر البنية التحتية و االستثمار االجنيب الداخل  (2014
 للدول املضيفة.

 ان نسبة كما تتفق هذه النتيجة مع االحصاءات الرمسية الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي واليت تشري ايل
% يف املتوسط من نسبة  54.4االنفاق على البنية التحتية )ميزانية التحول او التنمية( تبلغ ما نسبته

-2008-2007)مصرف ليبيا املركزي,  2010ايل  2007االنفاق العام خالل السنوات من 
2009-2010) . 

( وجود عالقة طردية ما بني توفر املوارد الطبيعية و االستثمار االجنيب املباشر يف 3تظهر نتائج جدول رقم )
وهي نتيجة تتفق مع الفرضية النظرية القائلة بوجود عالقة طردية ما بني % ‘ 5ليبيا عند مستوي معنوية 

فق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات توفر املوارد الطبيعية وحجم االستثمار االجنيب املباشر. كما تت
 Carstensen)التطبيقية اليت اختربت حمددات االستثمار االجنيب املباشر من هذه الدراسات دراسة  
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& Toubal, 2003)  ,(2004)اهلجهوج (Daly & Zhang, 2011)   وتوصلت نتائجها
اىل الدور االجيايب الذى يلعبه توفر املوارد الطبيعية يف جذب االستثمارات االجنبية املباشرة. كما تتفق هذه 

واليت تشري اىل ان ليبيا متلك رابع ‘ النتيجة ايضا مع احصاءات منظمة االقطار العربية املصدرة للنفط
الكويت. هذا ما يعزز القول ابن اغلب ‘ االمارات‘ عد كال من السعوديةاحتياط من النفط عربيا وذلك ب

)منظمة االقطار العربية  االستثمارات االجنبية املباشرة يف ليبيا هي استثمارات يف قطاع النفط والغاز
 .(2016املصدرة للنفط, 

وجود عالقة طردية ما بني االنفتاح التجاري  ( ايل3كما تشري النتائج الظاهرة يف جدول رقم )
هذه النتيجة منسجمة متاما مع الفرضية %‘ 1واالستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا عند مستوي معنوية 

ونتائج عدد ‘ النظرية اليت تقر بوجود عالقة طردية ما بني االنفتاح التجاري واالستثمار االجنيب املباشر
 & Zhang) (Ang, 2008) (Ali & Guo, 2005)ثل دراسة من الدراسات التطبيقية م

Daly, 2011) . 
وهذه النتيجة ايضا تتطابق مع واقع االقتصاد اللييب الذي يعتمد على االيرادات النفطية االتية من 

ومشتقاته والذي يعترب القطاع االقتصادي االول الذي تتوجه معظم االستثمارات االجنبية تصدير النفط 
 املباشرة.

امجاال ميكن القول ابن نتائج الدراسة التطبيقية تتفق مع فرضياهتا املرتبطة ابملتغريات املفسرة لالستثمار 
فر املوارد الطبيعية واخري االنفتاح تو ‘ توفر البنية التحتية‘ االجنيب املباشر يف ليبيا وهي: حجم السوق

% من التغريات 91.63التجاري. وان املتغريات االربعة املستقلة يف جمملها تفسر ما نسبته 
 االستثمارات االجنبية املباشرة يف ليبيا.  

 ( يوضح نتائج حتليل االحندار املتعدد3جدول رقم )
OPE NAR INS MSI α  

3.0844 1.0731 5.5703 0.7154 -8744.37 β 
2.94*** 2.09** 3.03*** 14.51*** -2.89*** T-Test 

    0.95 R2 

    91.63 F-Test 
 (MSI=)السوق حجم( .INS=) التحتية البنية(.NAR=)  الطبيعية املوارد(.OPE=)  التجاري االنفتاح

 %5ذات داللة احصائية عند مستوى **%‘  1ذات داللة احصائية عند مستوي *** 
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 النتائج والتوصيات
 النتائج.

 -من النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة هي:
االنفتاح ‘ البنية التحتية‘ وجود عالقة طردية ما بني ثالثة متغريات مستقلة وهي حجم السوق -1

 %.1التجاري واالستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا عند مستوى معنوية 
الطبيعية واالستثمار االجنيب املباشر يف ليبيا عند مستوي معنوية وجود طردية ما بني توفر املوارد  -2

5.% 
توفر املوارد الطبيعية واالنفتاح التجاري ‘ البنية التحتية‘ املتغريات االربعة املستقلة وهي حجم السوق -3

% من التغريات يف حجم 91.63واليت متثل حمددات االستثمار االجنيب يف ليبيا تفسر ما نسبته 
 ار االجنيب املباشر يف ليبيا.االستثم

االستثمارات االجنبية املباشرة يف ليبيا ترتكز بشكل اساسي يف قطاع النفط. حجم السوق املقاس   -4
متويل االنفاق احلكومي %‘ 70ابلناتج احمللى االمجايل يساهم فيه قطاع النفط والغاز مبا نسبته 

احتياطي ليبيا من النفط يشكل ‘ لنفطيةعلى البنية التحتية ميول بشكل اساسي من االيرادات ا
كما يشكل تصدير النفط اجلزء االكرب من ‘ عامل جذب لالستثمارات االجنبية املباشرة يف ليبيا

 الصادرات الليبية.
 

 التوصيات 
  -استنادا على النتائج السابقة توصي الدراسة ابلتايل:

تطور القطاعي املايل وسعر ‘لتضخم اضافة متغريات اقتصادية اخري للنموذج احلايل مثل معدل ا -1
 الصرف ملعرفة مدى قدرهتا على حتسني القدرة التفسريية الكلية للنموذج السابق.

 دراسة العالقة ما بني االستثمار االجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف ليبيا. -2
 دراسة أتثري االستثمار احمللي املباشر على مستوى النمو االقتصادي يف ليبيا. -3
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