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 امللخص:
 من يحققه ملا ,باالقتصاد للنهوض فّعالة وأداة حساس وعنصر ,االقتصادي للنمو ضرورةو  حتمية أنه على االستثمار إلى تنظر  الدول  أغلب ان           

 التنمية لخدمة يةرور الض والوجهة األساس ي ملفتاحيهه هو اوتوج االستثمار إدارة أن   إال ,البشرية للموارد واستغالل اإلنتاجية الطاقة في زيادة

  .االقتصادية

 اعتمادا على  ,العالقة السببية بين نمو االستثمارات البينية والنمو االقتصادي في االجلين الطويل والقصير اختبار إلى فسة تهدراالدفهذه               

وتم استخدام سببية كرانجر واختبار التكامل املشترك ومتجه نموذج تصحيح  ,(1981-2017)بيانات سنوية للمدة  الدراسة فغطت كالدور"  "فرضية

 اتجاه ذات سببية عالقة وجود إلى نتائجال وتوصلت ,تجاه العالقة بين املتغيرين وطبيعة العالقة التوازنية في االجلين الطويل والقصيرالخطأ لتحديد ا

ها إلى كافة يرجع لألزمة املالية التي امتدت أثار  املحتمل التفسير وكان ,الطويل األجل في الى نمو االستثمارات البينية االقتصادي النمو من تتجه ,واحد

 في اإلجمالي املحلي الناتج فإن   ذلك من الرغم وعلى ,القطاعات وعدم االستقرار السياس ي واالجتماعي في البلدان العربية املستمر واندالع الثورات العربية

خرى  متغيرات هناك أن   على مدة الدراسة حتى نهايتها وهذا يدل بداية من يتزايد كان العربية البلدان
ُ
 مثل اإلجمالي الناتج املحلي على تؤثر نتكا أ

 املكونة له. االقتصادية القطاعات مساهمة وكذلك النفط أسعار وارتفاع واملحلية األجنبية االستثمارات

 نجر.اكر   سببية ,متجه تصحيح الخطأ ,املشترك التكامل ,النمو االقتصادي ,االستثمارات البينية ,فرضية كالدور للنمو  الكلمات املفتاحية:

 

 : املقدمة
ل العربية تعد لالستثمارات العربية البينية دور كبير في النمو االقتصادي  في ظل بروز أفكار العوملة بمختلف جوانبها وتقارب املسافات بين الدو     

لذا بدأت البلدان  ,وليةادي والتجارة الدولم يعد لالستثمار جنسية بفعل سياسات التحرر االقتص ,بفعل التطور العلمي واملعرفي في وسائل االتصال 

رؤوس  النامية  تعمل جاهدة من أجل جذب االستثمار االجنبي بشكل عام واالستثمار االجنبي املباشر بشكل خاص عن طريق استبعاد القيود على حركة

 لتمويل ا ,وال ومنح حوافز مشجعة للمستثمريناألم
ً
 أو مكمال

ً
 بديال

ً
لتنمية االقتصادية فقط وانما في نقل القدرات كل ذلك ليس لكونه مصدرا

كما يشكل أداة لالندماج في الشبكات  ,لك من املدخالت الهامة من الخارجالتكنولوجية املتطورة أو املهارات التنظيمية واإلدارية والتسويقية وغير ذ

مع األخذ بنظر االعتبار ان هذه  ,القتصادي للبلدانكات واألداء االدولية لإلنتاج والتسويق والتوزيع وأداة لتحسين القدرة التنافسية الدولية للشر 

. لذا عملت الدول العربية على خططة وتستند الى اإلدارة الرشيدةاملنافع املرجوة من تدفقات االستثمار االجنبي هي عملية غير تلقائية ٕوانما عملية م

وتحقيق  والتشريعات املتحكمة باالستثمار الن اليكون على حساب التوسع في االستثمار املحلي تهيئة املناخ االستثماري املالئم وتحديث األنظمة والقوانين

                                                
1

ّد  
ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19ُعقد بتاريخ ) م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذيق
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 البينية لما كان أثر االستثمارات العربيةفكلما كان املناخ االستثماري في البلد املضيف )سواء كان محليا او اجنبيا( أفضل ك ,دوره في النمو االقتصادي

ووجود اسواق مالية متطورة وارتفاع مستوى التعليم والتدريب وانخفاض  رية االقتصادية وبساطة االجراءاتفالح ,وى على النمو االقتصادي أسرع وأق

 من مساهمة
ً
هات االستثمارات العربية وبذلك يصبح من االهمية بمكان تحليل اتجا ,االستثمارات في النمو االقتصادي مؤشرات الفساد تزيد كثيرا

 وفي تقدم وتطور الدو  ,مية االقتصادية والنمو االقتصاديفي عملية التن مكن أن تلعبهلذي يوبيان الدور ا ,البينية
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
كما  ,ل اقتصاديا

اثر على تراجع معدالت  مماتبين إن مناخ االستثمار يتحسس بشكل كبير لألوضاع السياسية والذي انعكس من التطورات األخيرة في البلدان العربية 

 .تثمار في املنطقةاالس

 دراسات أبرزها ومن ,العشرين القرن  بدايات منذ االقتصادية والتنمية االقتصادي النمو ومحددات آليات النظريات تفسير من حاولت العديد

 القوانين ألن , لعلميةا األوساط في كالدور  بقانون  االهتماموازداد  ,املتحدة اململكة في النمو تباطؤ لسبب" نموذجا يقدم أن حاول  الذي *كالدور 

 اللحاق طور  في التي تلك أو ,النامية الدول  في تطبيقها عند واضحا تحليال تقدم لم املنشود االقتصادي النمو لتحقيق الهادفة األخرى  والنماذج

 .املتوسط املدى في املتقدمة الدول  باقتصادات

 :مشكلة الدراسة
في هذه  العربية الدول  مساهمة مدى وما البينية العربية االستثمارات تواجه التي واملعوقات ةالعربية البيني واقع االستثمارات تناقش هذه الدراسة          

 اتجاه هذه العالقة وتحديد شكلها.وطبيعة وقياس  النمو االقتصادي,العربية و  البينية االستثمارات التي تربطوالعالقة  ,االستثمارات

 :فرضية الدراسة
إذا تمت معالجة معوقات االستثمار البيني في الدول  ,الستثمارات العربية البينية ان تمثل إطارا فاعال في تحقيق النمو االقتصادي العربييمكن ل          

 العربية وأداره االستثمارات باتجاه استغالل املوارد االقتصادية 

وفق  مفادها على لذا تنطلق هذه الدراسة من فرضية ,عية في الدول العربيةاملتاحة في مشروعات عمالقة مشتركة تخدم التنمية االقتصادية واالجتما 

 االتي:

 توجد عالقة بين نمو االستثمارات البينية والنمو االقتصادي .  .1

 تؤدي نمو االستثمارات البينية الى النمو االقتصادي. .2

 البينية االستثماراتيؤدي النمو االقتصادي الى نمو  .3

 االتجاه بين النمو االقتصاد وبين نمو االستثمارات البينية. توجد عالقة سببية ثنائية .4

 :لدراسةهدف ا
 :ةاالتي املحاور تهدف الدراسة الى بيان          

 لجعلها مستقرة. اختبارات جذر الوحدة واستخدام ,متغيرين مستقرة من عدمهابيان فيما إذا كانت السالسل الزمنية لل .1

  وفق قانون كالدور. ن متغيري الدراسةالكشف عن طبيعة واتجاه العالقة بي .2

  للسالسل الزمنية. لسببيةواختبارات ااختبار  براز اهمية استخدام منهجية التكامل املشترك ومتجه تصحيح الخطأا .3

 أهمية البحث:
ي للنشاط االقتصادي الرتباطه بالتكوين فهو املحرك األساس  ,يعد االستثمار بمفهومه االقتصادي من العوامل الهامة في تحقيق النمو االقتصادي          

 أهمية تكمنوهنا  ,وزيادة قدرات االقتصاد في اإلنتاج والتطوير والتجديد وما إلى ذلك من انعكاسات واضحة في تحقيق النمو االقتصادي ,الرأسمالي

 مما ,الحديثة القياس ي االقتصاد أساليب باستخدام ,همابين السببية وبيان العالقة ,الدراسة ري يمتغ بين للعالقة األجل الطويل التقدير في الدراسة

 تسلطوكذلك  , كما يقوي العالقات بين األقطار العربية الرتباطها بتلبية حاجات أساسية في الدول العربية ,االقتصادية السياسات وضع على يساعد

 .للعالقة بين االستثمار البيني والنمو االقتصاديباستخدام قانون كالدور  املتعلقة القياسية الدراسات ندرة على الضوء الدراسة

  :منهجية الدراسة
تخص اقتصاد الدول العربية )الناتج املحلي االجمالي واالستثمارات  حقيقية سنوية لبياناتالدراسة على بيانات السالسل الزمنية  اعتمدت         

) الناتج لدراسة العالقة بين االستثمارات العربية البينية والنمو االقتصادي حصائيةواال  األساليب القياسية ( واستخدمت1981-2017) البينية( للمدة

 (.2017-1981)  للمد والعالقة السببية وتصحيح الخطأ واسلوب التكامل املشترك خدام اختبار جذر الوحدةوذلك باست ,املحلي االجمالي(
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 إلى االساليب القياسية التطبيقي, فيما تطرق الجانب عربية البينيةأملفاهيمي لالستثمار الاإلطار  النظري  سة إلى جانبين تناول الجانبتم تقسيم الدرا

 االستنتاجات والتوصيات. وتحليل النتائج واختتمت الدراسة ببعض 

 :
ً
 :: مفهوم وطبيعة وإشكال االستثمارات البينية النظري  الجانباوال
 ,التي تكون فيما بين الدول العربيةالخاصة والحكومية( ) االموالارات بالتدفقات الفعلية لرؤوس تمثل هذه االستثم مفهوم االستثمارات البينية: 1.1

 في  للتوظف ,على الرغم من أهمية االستثمارات العربية البينية بسبب الفوائض املالية التي تحققها الدول العربية
ً
 واضحا

ً
إال إن الواقع يكشف تدنيا

البالد العربية  ه إن هناك مشاكل تقف وراء ذلك لذا يجب البحث عن تلك املشاكل واملناخ االستثماري السائد فياالقتصادات العربية وهذا معنا

 قبل إن نتطرق إلى مفهوم االستثمار البيني يجب إن نتعرف على طبيعة االستثمارات البينية بصورة عامة.و . وإمكانية تطورها

 : طبيعة االستثمارات البينية2.1

 ,ل ,االستهالك ,االدخار واالقتراضيستمد االستثمار مفهومه من علم االقتصاد و هو على صله وثيقة بمجموعه أخرى من املفاهيم أهمها الدخ           

  ,تعينالم يكن االستثمار معروفا قديما و بالذات على املستوى الدولي حيث ازدهرت عمليات االستثمار في الفترة من الخمسينات و حتى بداية السب

متلك ثروات باعتبار إن اغلب دول العالم باستثناء الصناعية منها فهي دول سائرة في طريق النمو في فترة الخمسينات و الستينات من القرن العشرين ت

ثم تطورت نوعيه  ,(2012 ,) شقيري وآخرون طبيعيه هائلة و الدول الصناعية و شركاتها بالحصول على امتيازات استثماريه للتنقيب عن هذه الثروات

ى موال من مكان إلاالستثمار في الدول العربية بالشكل الذي نراه حاليا و ذلك عن طريق مشاركه رأس املال األجنبي لرأس املال الوطني أو انتقال وجذب األ 

ؤوس األموال التقنيات الفنية و اإلدارية منهم من عرفه لتوظيف املال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح و التعريف األكثر شيوعا انتقال ر آخر و 

ي اقتصاد ما األجنبية املتطورة إلحداث تطور اقتصادي واالستثمار القادم من الخارج املالك لرؤوس األموال و املساهم في إنشاء مشروعات استثماريه ف

تقوم الدول باتخاذها و ذلك لسد فجوة املوارد املحلية التي وتعد أيضا احد مصادر التمويل التي  ,(2014 ,حاتم)من قبل مؤسسه قائمه في اقتصاد أخر 

ستثمار فان تعاني منها مما يؤدي إلى زيادة االستثمار و تخفيف مشكله القروض الخارجية من جانبين مهمين هما الجانب املالي و التنموي و ألهمية اال 

ويمكن إن ينظر إلى االستثمار من جهة انه ذلك  ,صاديه و في الخطط التنموية الدول التي تولي له أهميه كبيرة و تقرر له ادوار في سياستها أالقت

ثمار إلى نوعين وينقسم االست ,يوفر فرص العمل جلب الخيرات و املهارات الفنية والتقنية ويسمح بتحويل التكنولوجيا و االستثمار الذي يعمل على 

مية و ثانيا الحكو اديه الخاصة و اإلرباح من األنشطة أالقتصلية الناجمة عن تراكم املدخرات و يعتمد في تمويله على رؤوس األموال املحأولهما املحلي و 

فيما يتعلق يله على رؤوس األموال األجنبية و يعتمد في تمو د الوطني )عربيا كان أم أجنبيا( و هو الذي يأتي من خارج االقتصااالستثمار األجنبي و 

 -التحكم في االستثمار الذي يصنف االستثمار إلى نوعين هما :ين أنواعها منها معيار السيطرة و مييز بباالستثمارات األجنبية هناك معايير للت

   االستثمار األجنبي  املباشر(FDI)  

  االستثمار األجنبي غير املباشر(FPI) 

  االستثمار األجنبي املباشر 

من طرف شركه متعادلة الحصص أو أعاده يس مؤسسه من طرف املستثمر وحده و تأسانه االستثمار الذي يتبع باملراقبة ملؤسسه ويأخذ شكل              

  ,و جزئيا ملؤسسه في الدول املضيفةشراء كليا أ
ً
كما يعرف بأنه التدفقات املالية الوافدة على دوله  (2006 ,موس ى.) لذلك اعتبر هذا االستثمار مباشرا

ويل من اجله باإلضافة إلى املشاركة في إدارة املشروع مع املستثمر األجنبي فضال عن قيام غير دولته األصلية واملستخدمة للغرض الذي يتم التح

ميع املجاالت إلى الدول املستثمر األجنبي بتحويل كميه من املوارد املالية و التكنولوجيا و الخبرات الفنية و املهارات اإلدارية و التسويقية و املالية في ج

ما منظمه االونكتاد تعرف االستثمار بأنه نوع من االستثمار الدولي في ظله يقوم مقيم في دوله ما باملساهمة فيه أو امتالك إ , (2009 ,محمد) املضيفة

 .(2009 ,)معاوية %10مشروع في دوله أخرى على إن تكون نسبه امللكية في األسهم 

%آو أكثر من أسهم رأس مال إحدى الشركات على إن ترتبط امللكية بالقدرة 10 أما صندوق النقد الدولي فيرى إن االستثمار األجنبي حين يمتلك املستثمر

اد الوطني كالصناعة على التأثير في إدارة الشركة . ويتبين إن االستثمار األجنبي املباشر هو استثمار طويل األمد في القطاعات اإلنتاجية والخدمية لالقتص

ويصنف االستثمار األجنبي املباشر استنادا إلى الدوافع واملحددات التي تؤدي إلى  ,(1999 ,عبد السالم)ا. والزراعة والطاقة واالتصاالت والسياحة وغيره

  (2005 ,حسين)حدوث االستثمار إلى األنواع اآلتية: 

دة من رخص العمال هاو البحث عن املصادر و يهدف إلى استغالل امليزات النسبية للدول والسيما تلك املواد األولية كالطاقة فضال عن االستفا .1

 وجود عماله منضبطة وكفؤه 

نت يت البحث عن األسواق ويهدف عاده إلى تلبيه املتطلبات االستهالكية في أسواق الدول املضيفة لالستثمارات األجنبية والسيما الدول التي كا .2

 التصدير إليها في الفترات السابقة .

 رات في الدول املتقدمة واألسواق اإلقليمية املتكاملة.البحث عن الكفاءة ويحدث هذا النوع من االستثما .3
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ويتعلق هذا النوع من االستثمارات األجنبية بقيام الشركات املتعددة الجنسيات بعمليات تملك أو شراكه لخدمه  االستراتيجيةالبحث عن األصول  .4

ملباشر في إمكانات الربح لالستثمار املباشر إذ أنها اكبر على املدى أهدافها أالستراتيجيه. و تختلف فرص ربح االستثمار املباشر عن االستثمار غير ا

ملدى الطويل نظرا ألنه يتجه عاده إلى فروع اإلنتاج أو الخدمات التي تحقق ربحا في حين تكون إمكانات الربح لالستثمارات غير املباشر على ا

 القصير.

  االستثمار األجنبي غير املباشر 

هذا النوع من االستثمار على تقديم رأس املال إلى جهة معنية دون ان يكون لصاحب املال )املستثمر( إي نوع من الرقابة او املشاركة  يقتصر دور              

ن و من صور االستثمار غير املباشر شراء سندات األسهم و شهادات اإليداع املصرفية الدولية و شراء سندات الدي,تنظيم وإدارة املشروع االستثماري 

 ,(2013 ,أياد وصالح ) العام و الخاص و شراء القيم املنقولة و اإليداع في املصارف املحلية و شراء الذهب و املعادن ويطلق عليه االستثمار أملحفظي

سواق املالية يتملك إفراد ويطلق عليه باستثمار املحفظة نظرا لتعلق هذا النوع من االستثمار بشراء األسهم و السندات إي إن هذا االستثمار تركز في األ 

حاله  أو شركات لألسهم والسندات الخاصة و الحكومية و التداول بها بهدف الربح و تعد بعض املؤسسات املالية الدولية االستثمار غير مباشر في

  (2013 ,عال) %10حيازته على نسبه من األسهم في السوق املالية اقل من 

ما يقوم البلد املضيف بالعديد من  لبلد املضيف له عدد من األهداف والدوافع وغالباإن لكل مستثمر و ا :دوافع االستثمار البينيأهداف و  3.1

  (1999 ,حسين) اإلجراءات منها اإلدارية ولقانونيه لترغيب املستثمرين في القيام بعمليه االستثمار و فيما يلي ابرز هذه األهداف و الدوافع:

 الدول املستثمر فيها ألجل استخدامها من صاحبها.الحصول على املواد الخام من  .1

عمالت االستفادة من القوانين التي تمنحها الدول املضيفة للمستثمرين من اجل جذب االستثمارات األجنبية إليها و امتيازات تحويل األموال وال .2

 الصعبة.

من السلع الراكدة و التي ال تستطيع هذه الشركات تسويقها  إيجاد أسواق جديدة املنتجات وبضائع الشركات األجنبية خاصة تسويق فائض كبير .3

 في موطنها.

تكون  االستفادة من ميزة هامه في الدول النامية و اغلب الدول املستثمرة فيها حيث إن كلفه األيدي العاملة  واملواد الخام  والنقل عاده ما .4

 مشجع لالستثمار . منخفضة بالنسبة للدول املتقدمة وبالتالي تعد هذه الجوانب عامل

 تحقيق الربح في الدول املضيفة بمستويات تفوق بكثير إرباحها من عملياتها داخل موطنها. .5

 أنواع الخدمة. جوده اإلنتاج و انخفاض األسعار و سهوله قيام الشركات األجنبية بمنافسه الشركات املحلية من حيث  .6

 تجنب املخاطر املختلفة والسيما املخاطر للدولة إالم.  .7

 العالقة بين االستثمارات العربية البينية  والنمو االقتصادي 1.1

حيث يعد  االقتصادية واإلدارية والقانونيةهناك أوضاع عديدة تؤثر على وضع االستثمارات في الدول العربية منها األوضاع السياسية واألوضاع             

عدم توفر األمن واالستقرار لغرض جذب املستثمر فهناك بلدان عربيه تعاني من االستقرار السياس ي عنصرا هاما على جذب االستثمارات و يجب 

فمثال الكويت واإلمارات وعمان والسعودية و قطر تحسن  ل و خروج الكفاءاتهذا يؤدي إلى هروب رؤوس األموااالستقرار السياس ي الداخلي والخارجي و 

والبحرين من ضمن الدول ذات املخاطر املنخفضة إما , 2017منخفضة جدا لعام ملحوظ في االستقرار و تصنف ضمن البلدان ذات درجه مخاطر

اع السائدة الجزائر وتونس واملغرب و كانت درجه املخاطر منخفضة جدا واألردن كانت تتباين بين املعتدلة و املنخفضة املخاطر إما سوريا بسبب األوض

اليمن وبسبب الحراك الشعبي والثورة والصراعات الداخلية والتدخل الدولي في اليمن كلها فقد ازدادت درجه املخاطرة لتكون مرتفعه جدا إما مصر و 

لدخول  أسباب تجعل املخاطر تزداد إما العراق فيعد من البلدان ذات املخاطر املرتفعة جدا  أيضا العوامل االقتصادية تعد من العوامل األساسية

ف القاعدة اإلنتاجية والهياكل االقتصادية واعتمادها على مصدر أو مصدرين للدخل وتفاقم املديونية االحتماالت وتعاني االقتصادات العربية من ضع

إما األوضاع اإلدارية فتعاني البلدان العربية من مشاكل إدارية عديدة مثل ,الخارجية والفجوة التقنية والفقر والبطالة والتبعية االقتصادية واملالية 

ي اإلجراءات وانجاز املعامالت إي عدم تطوير انظمه املعلومات وعدم دقه البيانات إما األوضاع القانونية والتشريعية حيث الروتين والبيروقراطية ف

 .(2017 ,ملؤسسة العربية)ا تتمثل بعدم استقرار القوانين وتغيرها املفاجئ والذي يضر باملستثمر وهذا يؤدي إلى زعزعه الثقة لدى املستثمر

 ة:الدراسات السابق 1.1

 نستعرض في هذه الفقرة بعض الدراسات التي تناولت موضوع االستثمارات البينية وعالقتها بالنمو االقتصادي ومن هذه الدراسات هي:               

ات التجارة وتهدف الدراسة الى تقدير محدد ,( دراسة محددات التجارة البينية للدول االسالمية باستخدام منهج تحليل البانل2010 ,قدم ) عابد

وظفت  ,باستخدام التقنيات القياسية الحديثة لبيانات البانل (2006-1970)خالل الفترة  -اعضاء منظمة املؤتمر االسالمي -البينية للدول االسالمية

املربعات الصغرى املدمجة  الدراسة منهج تحليل البانل لتقدير محددات التجارة البينية للدول االسالمية في اطار التحليل الساكن باستخدام ونماذج

وتوصلت النتائج بيانات البانل  ,االثار الثابتة والعشوائية وفي اطار التحليل الديناميكي باستخدام طريقتي وسط املجموعة ووسط املجموعة املدمجة
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صير سلبا بمعدل التضخم والصادرات وايجابا في املدى الق تتأثروان التجارة البينية االسالمية  ,متكاملة من الدرجة االولى وفق اختبار جذر الوحدة

وايجابيا بالناتج املحلي االجمالي  ,سلبا في املدى الطويل بمعدالت التضخم والصادرات ومعدل تذبذب سعر الصرف تتأثربينما  ,بالناتج املحلي االجمالي

 والواردات. 

واعتمدت في دراستها على املنهج الوصفي التحليلي  ,في تحقق التكامل االقتصادي( دراسة االستثمارات الببينية ودورها 2010 ,تناولت الباحثة ) فايزة 

ي للدول اضافة الى استخدام بعض االساليب االحصائية لتحليل الواقع  االقتصادي في الدول العربية وتحليل املدى الذي وصل اليه االستثمار البين

واهم ما توصلت الدراسة ان االستثمارات البينية سجلت زيادة مضطرة خالل  ,توى العالميواجراء املقارنات بينهما من اوضاع على املس ,العربية

اال انه هذه االستثمارات لم  ,السنوات العشر االخيرة نتيجة عوامل داخلية وخارجية ادت على اتجاه بعض رؤوس االموال العربية نحو الدول العربية

يتناسب حجمها مع حجم االموال العربية املتاحة لالستثمار مما  كما ان هذه االستثمارات  ال ,القتصاديتلعب الدور املطلوب منها في تحقيق التكامل ا

 يجعل بعض الدول العربية تفضل االستثمار خارج حدودها القومية.

تصادي في الجزائر باستخدام نموذج ( العالقة بين االستثمار االجنبي املباشر واالنفتاح التجاري والنمو االق2016 ,و بلوكاريف قدمت دراسة )رعاد

ARDL االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي كما دلت النتائج ان اثر  ,وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة طويلة االجل بين االستثمار االجنبي املباشر

اشر وان للتراكم االجمالي لرأس املال ايضا ثر ايجابي على االنفتاح التجاري ذات داللة احصائية وايجابي واكبر من االثر االيجابي لالستثمار االجنبي املب

 النمو االقتصادي. 

( الى معرفة اثر االستثمارات االجنبية املباشرة على النمو االقتصادي في الدول العربية كفضاء اقتصادي واحد واستخدمت 2017 ,هدفت دراسة )هند

 تأثير وتوصلت الدراسة وجود ,نحدار املتعدد كما استخدمت التكامل املشترك وتصحيح الخطأالبانل واملؤشرات االحصائية لال  بيانات نماذجالدراسة 

 النمو على املباشرة األجنبية االستثمارات أثر من أكبر هو ولكن النفطية العربية البلدان في االقتصادي النمو على املباشرة األجنبية لالستثمارات  ايجابي

  .النفطية غير العربية البلدان في االقتصادي

من خالل اخذ  (2014-1995)االستثمارات العربية البينية على التنمية االقتصادية للمدة  تأثيرلبيان  ) 2017 ,هدفت دراسة  )عبد الرزاق و مهند

وتوصلت الدراسة الى  ,يقيالدراسة اسلوب املزج بين املنهج الوصفي التحليلي العام واملنهج التطب واعتمدتمؤشرات االستثمار في البلدان العربية 

فضال عن توصل النتائج الى وجود عالقة عكسية  ,كما توصلت النتائج الى وجود عالقة طردية  ,ضعف اثر  هذه االستثمارات على الناتج املحلي االجمالي

 بين االستثمارات البينية والناتج املحلي االجمالي. 

   العربية  البلدان في االقتصادي النمو في البينية العربية االستثمارات تحليل أثر  6.1 

 في وارتفعت ,( مليون دوالر7105627475.630) 1981حيث بلغت في عام  ,(2017-1981العربية للمدة) البلدان في البينية االستثمارات بلغت           

 ترويج سياسات واستخدام اإلداري  التحسن بسبب املدةوكانت اعلى قيمة لها خالل هذه  , دوالر مليون  (72111305591.05) يقارب إلى ما 1991 عام

 التعريفات تخفيض في كبير دور  الكبرى  العربية الحرة التجارة ملنطقة كان كما ,الخصخصة برامج واستكمال ,عدة بلدان في تطبيقها يتم والتي االستثمار

 عن  ,(2010 ,عبد الحميد)ي السنة االولى لتطبيق االتفاقية وه 1997املطبق خالل عام  املعدل %( عن60) بنسبة العربية للبضائع الكمركية
ً
فضال

 البلدان العربية الناجمة عن تطوير وتحديث اتفاقية تسوية منازعات  االستثمار بين البلدان املضيفة بين االستثمار منازعات تسوية اتفاقية

خرى واملقرر  العربية البلدان مواطني وبين لالستثمارات العربية
ُ
 , 2000/ 12 /6( بتاريخ  72د/ /1138  رقم ) االقتصادية الوحدة مجلس قرار وجببم األ

أما الناتج املحلي اإلجمالي  ,%(14.26خالل هذه املدة ) املركب بلغ معدل النمو وقد , األعضاء دول  (10الـــــــ ) وجمعت القاهرة في العربية باللغة حررت إذ

وقد بلغ معدل النمو املركب خالل هذه  ,( مليون دوالر719113ليصل إلى ) 1991( وارتفع في عام 112345ما يقارب ) 1981فقد بلغ في عام 

 .(AON,2014 البريطاني  املوقع) ويتبين إن زيادة االستثمارات البينية أدت إلى زيادة الناتج املحلي اإلجمالي خالل هذه املدة ,%(6.12املدة)

( مليون دوالر وتميزت هذه املرحلة بزيادة حجم االستثمارات البينية وبشكل 2646.9العربية البينية لتصل إلى )فقد بلغت االستثمارات  2000أما في عام 

 عن استخدام ,ملحوظ ويعود السبب في ذلك إلى توافر السيولة بسبب النمو في اإليرادات النفطية وبالتالي زيادة تراكمية للثروات النقدية
ً
فضال

انخفضت االستثمارات البينية لتصل إلى ما يقارب  2017أم في عام ,وإنشاء املدن الصناعية املتكاملة ,والخصخصةسياسات ترويج االستثمار 

البلدان  ( مليون دوالر والسبب في ذلك يعود إلى األزمة املالية  التي امتدت أثارها إلى كافة القطاعات وعدم االستقرار السياس ي واالجتماعي في3276.12)

%( من 73.3تمر واندالع الثورات العربية وظهرت أثارها على حجم االستثمارات العربية البينية حيث وصل مقدار االنخفاض إلى ما يقارب) العربية املس

  2016إلى عام  2014عام
ً
كما إن هناك تحديات تنموية أخرى مثل معدالت البطالة املرتفعة  وزيادة عدد السكان  ,وتعد نسبة انخفاض كبيره جدا

 2017( مليون دوالر عام 794320إما الناتج املحلي اإلجمالي فقد وصل إلى ) ,%(29.41( )2017-2000وقد بلغ معدل النمو املركب خالل املدة ) ها .وغير 

البينية أدى %( ويالحظ انخفاض االستثمارات العربية 8.80إما معدل النمو املركب فقد بلغ ما يقارب ) 2000عام  ( مليون دوالر2754000بعد إن كان )

 البيانات خالل من يتضح ,إلى زيادة الناتج املحلي اإلجمالي  مما يدل على وجود عالقة بين االستثمارات البينية والناتج املحلي اإلجمالي خالل األمد الطويل 

  ضعيفة كانت اإلجمالي املحلي الناتج على العربية البلدان في البينية االستثمارات أثر إن  
ّ

 كان لها مستوى  وأدنى 2005 عام في كان لها مستوى  علىأ أن   إال
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 هناك أن   على مدة الدراسة حتى نهايتها وهذا يدل بداية من يتزايد كان العربية البلدان في اإلجمالي املحلي الناتج فإن   ذلك من الرغم وعلى 1995 عام في

خرى  متغيرات
ُ
 االقتصادية القطاعات مساهمة وكذلك النفط أسعار وارتفاع واملحلية األجنبية ماراتاالستث مثل اإلجمالي الناتج املحلي على تؤثر كانت أ

 املكونة له.

 ( )مليون دوالر(2017-1981االستثمارات العربية البينية والناتج املحلي اإلجمالي للمدة): (1جدول)
 االستثمار  البيني العربي السنة

(1) 
 معدل النمو السنوي

(2) 
 ماليالناتج المحلي االج

(3) 
 معدل النمو السنوي

(4) 

1981 7105627475.63001 - 112345 - 

1982 11798713438.7079 39.8 112456 9.8 

1983 5638970585.79482 -52.2 116245 3.4 

1984 6246719369.37016 10.8 116249 3,2 

1985 2016875674.73326 67.7 520050 5.43 

1986 2323239876.12081 15.2 574467 6.54 

1987 28047556.8856191 98.8 609295 7,9 

1988 1632039427.10903 57.2 587646 6.8 

1989 1313650828.2652 -19.5 640059 7.8 

1990 2778949076.94373 11.54 730783 8.2 

1991 2111305591.05692 24.02 719113 8.4 

1992 3466824028.79316 83.6 724855 8.9 

1993 4324148897.17106 24.7 818121 9.4 

1994 3368155276.06928 22.3 959479 9.6 

1995 1430.1 57.5 1179756 9.8 

1996 2093.5 46.39 1398632 10.6 

1997 1598.6 23.64-  1638681 1.4 

1998 2314.2 44.76 2099996 1.6 

1999 2138.4 7.60 2493428 1.7 

2000 1817.4 15.01 2754000 1.5 

2001 2646.9 45.64 2827557 1.2 

2002 2912.3 10.03 2845788 1.6 

2003 3834.6 31.67 3357321 1.7 

2004 5957.7 55.37 3337654 2.4 

2005 37006.8 50.3 3465782 2.7 

2006 16504 53.94 3888432 2.9 

2007 14040 56.58 3479872 2.7 

2008 35940.3 52.1 474123 3.3 

2009 19247.6 55.3 5134532 3.8 

2010 12575 45.3 5783421 3.5 

2011 6816 55.4 6334563 2.8 

2012 3400 50.1 6014598 2.9 

2013 3563 47.9 5696543 2.7 

2014 2005.6 43.7 6770987 2.8 

2015 3967.39 67.9 7498765 2.5 

2016 3105.27 66.9 7705432 2.7 

2017 3276.12 78.9 794320 -0.89 

صفحات مختلفة.  بيانات متاحة على  ,2011-1981أعداد مختلفة للمدة  ,نشرة ضمان االستثمار ,املؤسسة العربية لضمان االستثمار (3)الحقول  :املصدر

 https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart املوقع

 بيانات متاحة على املوقع ,في الدول العربية االستثمار مناخ تقرير , 2017,املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات :)2017 ,2016) توالسنوا

https://dhaman.net/ar/news.2017 
 ر اعاله. ( من احتساب الباحث باالعتماد على املصد2.4الحقول )

 :
ً
 الجانب التطبيقي: تحليل ومناقشة نتائج الدراسةثانيا

  الطريقة اإلحصائية املستخدمة. 1.2

 قبل البدء بتحليل النتائج البد لنا من إلقاء الضوء على االجراءات اإلحصائية املستخدمة في هذه الدراسة وهي على وفق االتي:     

 رفة درجة التكامل املشترك بينهما.اختبار استقرارية السالسل الزمنية  ومع 

  .اختبار التكامل املشترك لتحديد وجود عالقة بين املتغيرين في االجل الطويل 

 .نموذج متجهات تصحيح الخطأ ملعرفة اتجاه العالقة السببية في االجل الطويل 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart
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 .اختبار سببية جرانجر ملعرفة وجود العالقة في االجل القصير 

  سل الزمنية:السال  استقراريهاختبار   

  (1999 ,فاضل )عندما تكون متوسطاتها وتبايناتها وتغايراتها ثابتة عبر الزمن أي أن:  Stationary تكون السلسلة الزمنية ساكنة )مستقرة(     
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غالبا مايكون زائفا  على انحدار فة االستقرارانعدام صباالستقرار)السكون( ونحصل في حالة  الزمنية السالسل التطبيقية تتصف ففي الدراسات

Spurious (. 2005 ,عطيه) الزمنية السلسلة يراتمتغ بين 

 Unit)الوحدة  جذر ومن هذه االختبارات اختبار ,السالسل الزمنية استقراريه الختبار استخدامها يمكن التطبيقي اختبارات على املستوى  هناك عدة

Root Test) تاختبارااال راكث لكونه يعتبر من  
ً
)ˆ(يتم استخدام جذر الوحدة ملعرفة استقرارية البواقي  ,العملية التطبيقات في استخداما t  اذ ترتكز

 .الذاتي االرتباط مشكلة حدوث الى يؤدى الفرض ومخالفة هذا جوهري  بشكل مترابطة البواقي ليست ان فرضية على الوحدة جذور  اختبارات

 هي كاالتي: الختبارات املستخدمة في معالجة البيانات التي تعاني من جذر الوحدةومن اهم ا

 Dickey and Fuller (DF)  (1979.) فوللر  لديكي الوحدة جذر اختبار .1

 Augmented Dickey and Fuller .   (ADF)وسع فوللر امل لديكي  الوحدة جذر اختبار .2

 GLSفوللر املعمم  لديكي  الوحدة جذر اختبار .3

 Phillips – Perron .بيرون   -فيلبس اختبار .4

 KPSS مضاعف الغرانج اختبار .5

  Phihhips and Perron (PP)اختبار فيليبس وبيرون و  Augmented Dickey and Fuller (ADF) وسع سيتم تطبيق اختبار جذر الوحدة امل

 .في دراستنا الحالية على بيانات السالسل الزمنية 

وهو اختبار يحمل نفس خصائص اختبار (.    2012 ,)كنعان وانسام  Augmented Dickey and Fuller (ADF) :سع و امل الوحدة جذر اختبار .1

  (DF) فوللر لديكي الوحدة جذر
ً
 ه وفق االتي:كون صيغمشكلة االرتباط الذاتي ويوتضاف اليه متغيرات متباطئة الزالة  ,اال انه اكثر تطويرا

)1()1(
1

1 t

h

i

ititt YYY  


  

 يمثل مدة التباطؤ االعظم والتي تحدد وفق الصيغة التالية: h حيث ان 

 /1

max )100/(12int Nh  

int = integr , N العينة حجم , α مستوى املعنوية . 

 (  بدون حد ثابت واتجاه زمني.1واملعادلة )

 ( بدون اتجاه زمني.   2وتكون املعادلة )

)2()1(
1

1 t

h

i

ititt YYY  


  

   لحد الثابت واالتجاه.            ( يوجد ا3اما املعادلة )
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ititt YYTY  


  

 PP (1988 )Phihhips and Perron test اختبار فيليبس وبيرون .1

 ADFو  DFنفس التوزيعات املحدودة الختباري   Phihhips and Perronفقد اعتمد  ,ياخذ هذا االختبار بعين االعتبار التباين الشرطي لالخطاء

 . (1999 ,قبلي)



 ساهرة الثعلبي وآخرون                                               دراسة قياسية - (1981-2017)للمدة  نمو االقتصادياالستثمارات العربية البينية ودورها يف حتقيق ال 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
349 

 

 ويكون هذا االختبار على اربعة مراحل وهي كاالتي:     

 واستخراج االحصائيات املرافقة. , Dickey and Fullerللنماذج الثالثة الختبار  OLSيتم التقدير بطريقة  .1

تقدير التباين ذو املدى القصير وفق:  .2



N

t

t
N 1

22 ˆ
1

ˆ . 

تقدير التباين ذو املدى الطويل  .3
2

1S,  ويتم استخراجه وفق الصيغة التالية:  ,والذي يسمى املعامل املصحح              
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 ويكون وفق االتي:  Nيمثل عدد التباطؤات املقدرة بداللة عدد املشاهدات  pحيث ان 

9/2
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 وفق االتي:  وتكون صيغتها (PP)ثم يتم حساب احصاءة فيليبس وبيرون 
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2حيث ان :     

1

2ˆ

S
h


,  وتقارن هذه االحصاءة مع القيم الجدولية لجداول ماك كينونMackinnon     . 

 Co-integratingاملشترك:  التكامل

 هو الوحدة جذر إجراء اختبار من لذا فالهدف ,الرتبة نفس من متكاملة للمتغيرات الزمنية السالسل تكون  عندما املشترك التكامل اختبار يجرى 

 تكامل تكون درجة أن البعض ت كما يشترطرااملتغي هذه بين املشترك التكامل اختبار تطبيق يمكن حتى ترااملتغي من متغير لكل التكامل رتبة تحديدل

 .(2015 ,قص ي)ينطبق  الزمنية للمتغيرات في درجة التكامل قد ال املستقلة أي يرى شرط تساوي السالسل املتغيرات من أي التتجاوز  التابع املتغير

طريقة تعديل تمنع الزيادة في خطأ عالقة  إيجادفيشير التكامل املشترك الى طريقة يتم الحصول على عالقة طويلة املدى بين متغيرات غير مستقرة او 

 املدى الطويل.

  (d)اذ كانت السلسلتين متكاملتين من نفس الدرجة  Y و Xويمكن تلخيص فكرة التكامل املشترك بين سلسلتين 
Xt ~ I (d) 

Yt ~ I (d) 

 Yt= a0+ a1 Xt +Ut:                       اآلتيويرتبط هذين املتغيرين بعالقة على وفق 

 Yt:                                اآلتيوتكتب على وفق  (d,b)من الدرجة   Xtو  Ytلذا يوجد تكامل بين  (b < d)بحيث  (b)فالعالقة اعاله تكون متكاملة من الدرجة 

~ CI (d, b) ,  Xt 
 (. 2012 ,)كنعان وانسام بدالة انحدار التكامل املشترك. Yt= a0+ a1 Xt +Ut  ويطلق على العالقة االتية:

 املشترك التكامل اختبارات: 

 :رحلتينيتضمن هذا االختبار م Engel Granger testنجر راوج انجل اختبار .1

 .الدرجة نفس نم متكاملة الزمنية السالسلكون يجب ان ت  :املشترك للتكامل الضروري  الشرط -املرحلة األولى

 البعيد املدى في املستقلة واملتغيرات التابع املتغير بين العالقة تقديريتم   الضروري  بتحقق الشرط : الطويل املدى في العالقة تقدير -املرحلة الثانية

  .(2011 ,بهلول  (صفر الدرجة من مستقرة املقدر النموذج بواقي تكون  بحيث الصغرى  املربعات بواسطة

   Durbin Waston test دربن واتسن إختبار  .2

 يمة ق نستخدم(DW Test) إختبار لتطبيق و املستقلة واملتغيرة  التابع املتغير بين املشترك التكامل تحقق مدى ملعرفة اإلختبار يستخدم هذا       

(DW)تم وتعتمد هذه الطريقة على املقارنة بين القيمة املحسوبة والجدولية وي , املدى الطويل معادلة أو املشترك التكامل إنحدار معادلة في املقدرة

 .(2011 ,بهلول  ( الرفض والقبول وفق ملستوى الداللة املحدد مسبقا.

  Johansen Juselius test:جيسلس – جوهانسن إختبار  .3
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 صغيرة للعينات الصغيرة أي انه يصلح العينات في القياس أخطاء من الناتج التحيز يعالج أنه في السابقين االختبارين هذا االختبار على يتفوق          

  ) 2007 ,عابد)دما تكون عدد املتغيرات اكثر من متغيرين مستقلين.نالحجم وكذلك ع

 ةدراستنا الحالي في االختبار هذا اعتماد وسيتم

 على وفق االتي: VAR)) ذاتي انحدار متجه ويكون نموذج

)6(
1

1

11 




 
p

i

tttitt DYYY  

 بحيث ان:

Π مصفوفة تحتوي على معلومات عن العالقة طويلة االجل ذات رتبة :(r)      والتي تساويП = 𝛼𝛽 ́ فيمثل𝛼   سرعة التكيف للمعامالت و𝛽 ́  مصفوفة

 معامالت العالقة طويلة االجل.

  ) 2012 ,و انسام )كنعان تحديد عدد متجهات التكامل يتم استخدام اختباريين احصائيين هما على وفق االتي: ومن اجل

 The trace test األثر اختبار - أ

 يحسب على وفق الصيغة االتية:   

)7()ˆ1ln()(
1





n

ri

itrace Nr  

),,(تمثل ni   الذاتية املقدرة ملصفوفة و  القيمn أو املشترك اقل متجهات التكامل عدد أن العدم فرضية تشير و , اهداتتمثل عدد املش 

 r  املشترك تساوي  متجهات التكامل عدد أن البديلة الفرضية مقابل rتساوي 

 .املشترك عدد متجهات التكامل  يمثل  r  حيث

 طويلة العالقة وجود يختبر املشترك التكامل اختبار أن إال ت الدراسةرااملتغي بين األجل طويلة عالقة وجود يعني املشترك للتكامل متجهات ووجود

 نموذج خالل من وذلك املشترك التكامل معادلة تقدير من لنا البد جوهانسن اختبار باستخدام األجل طويلة العالقة وجود التحقق من وعند ,األجل

  .الخطأ تصحيح

 The lambda-max testالعظمى  اإلمكانية اختبار - ب

 لصيغة االتية:يحسب على وفق ا

)8()ˆ1ln(),(max iNir   

 التكامل متجهات عدد البديلة التي تنص على أن الفرضية مقابل (r)يساوي  املشترك التكامل متجهات التي تنص على ان عدد العدم فرضية وتختبر

معين دل ذلك على رفض فرضية العدم التي  اكبر من القيمة الحرجة بمستوى معنوية LRفعندما تكون القيمة املحسوبة  ,( (i=r+1 يساوي  املشترك

واذا كان اقل فيدل ذلك على قبول فرضية العدم التي تنص على وجود متجه واحد على االقل للتكامل  ,تشير الى انعدام اي متجه للتكامل املشترك

 املشترك.

عندما تكون السالسل الزمنية   حالة خدام هذا االختبار فييتم است( و ARDL) Bound Test اختبار منهج الحدود كما يوجد اختبار اخر للتكامل يدعى 

 ,ر معروفةلنموذج الدراسة يحوي متغيرات مستقرة من الدرجة الصفر والدرجة االولى أي متكاملة بدرجات غير متساوية او عندما تكون رتبة التكامل غي

  .(Narayan, 2005) كما تصلح هذه الطريقة للعينات الصغيرة.

 رة االبطاء املثلى لنموذج متجه تصحيح الخطا اختبارات فتVECM.  (Cromwell, 1994) 

 لتحديد فترة االبطاء املثلى سيتم اختيار ثالثة اختبارات وهي على وفق االتي:

 (  تكون صيغته على وفق االتي:Akaike information) (AIC)اختبار اكايك  .1

  )9(
2

det
2

2 
n

pk
LnAIC   

 تكون صيغة هذا املعيار على وفق االتي (Schwarz Criterion) (SC)معيار شوارز  .2
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  )10(
)(2

det)(
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2 
N

NpLnk
LnpSC   

 وصيغته حسب القانون االتي:  (Hannan & Quinn Information Criterion): ( HQمعيار املعلومات ) .3

  )11(
)(2

det)(
2

2 
N

NLnpLnk
LnpHQ


  

 حيث ان:
2 اقي.: مصفوفة التباين والتباين املشترك املقدرة للبو 

N عدد املشاهدات :, kعدد املعلمات :, pعدد االبطاء : 

اي توضح ان القيم الصغرى هي القيم املفضلة عند اختيار  ,األدنى قيمتها للحد يخفض الذي بالشكل املتباطئة يختار جميع هذه املعايير عدد الفجوات

 نموذج املعني.

  املوجه الخطأ تصحيح نموذج Vector Error Correction Model (VECM) 

وعندما تكون  ,ان نموذج متجه تصحيح الخطأ هو نموذج انحدار ذاتي الذي يوظف لوصف العالقة الديناميكية التبادلية بين املتغيرات املستقرة          

 .الخطأ تصحيح نموذج متجه لخال تحديده من العالقة يتم  هذه اتجاه فإن ,الطويل األجل في توازنيه عالقة وجود إلى املشترك تشير التكامل نتائج

(VECM) بمعنى هذا  ,ي معرفة متى تقترب السلسة الزمنية من التوازن في املدى الطويل وتغيرات السلسلة ديناميكية املشتركة في املدى القصيرا

اسية الناجمة عن يتفادى املشكالت القيكما انه  ,القدرة على اختبار وتقدير العالقة في املدى الطويل والقصير بين متغيرات النموذج االختبار له 

 (William, 2003)  (.Spurious correlation)االرتباط الزائف

 فروق هيئة على (Vector Autoregressive Model) (VAR)انحدار ذاتي متجه نموذج تصميم إمكانية يعني املتغيرات  بين املشترك التكامل وجودو 

اذ يقيس سرعة تكيف االختالالت في االجل القصير للتوازن في االجل   ect-j)) حد تصحيح الخطأ  متباطئة زمنية فجوة إضافة مع للمتغيرات أولى

 في السببية العالقةاثر  بينما املستقلة املتغيرات في للتغير زمنيا املتباطئة القيم القصير تمثلها األجل في السببية العالقةاثر  ان جوهانسن ووضح ,الطويل

 (2015)نبيل وعادل طأ الخ تصيحيح حد هال يمث الطويل األجل

كما يمكن تطبيقه في  ,الجل( بين املتغيراتللتأكد من اتجاه العالقة التوازنية ) الطويلة والقصيرة ا (VECM) الخطأ  تصحيح يستخدم نموذج متجه

 قة جوهانسن.واهم شروط هذا التطبيق وجود تكامل مشترك ملتغيرات الدراسة وفقا لطري ,حال العينات الصغيرة

وفق قانون كالدور ملتغيري دراستنا الحالية )النمو  القصير واألجل الطويل األجل في العالقة اتجاه الختبار (VECM)الخطأ  تصحيح نموذج متجه وان

 ) 2015 ,: )قص يسيتم تقديره على وفق االتي ,(IFواالستثمارات البينية  , GDP االقتصادي

 وعلى وفق االتي ,االقتصادي النمو االستثمارات البينية إلى نمو من عالقة وجود نموذج اختباريتم في هذا الالنموذج االول: 
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 وعلى وفق االتي ,االستثمارات البينية  نمو االقتصادي إلى من النمو عالقة وجود يتم في هذا النموذج اختبارالنموذج الثاني: 
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 :حيث ان

D تمثل الفرق االول :, n , m .عدد الفجوات الزمنية : 
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 معامل التصحيح.: θ1  او  θ2  ,املتغير العشوائي:  Vt او Ut ,االجل الطويل
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  هناك أن تعني الخطأ تصحيح ملعامل السالبة اإلشارة إن
ً
  أي ,قصيرة تعديالت لحدوث آلية وجود يتطلب مما ,املوجب التوازن  في اختالال

ً
 في انخفاضا

 هذا قيمة فإن ولذلك ,مستوى التوازن  من أعلى السابقة الفترة في املتغير قيمة أن يعني ذلك فإن آخر بمعنى أو ,الطويل املدى في للتوازن  للعودة الخطأ

 سرعة إن حيث .األجل طويل التوازن  إلى والعودة الخطأ (speed of adjustment) لتصحيح  وذلك ,التالية الفترة في االنخفاض في تبدأ راملتغي

 .الخطأ تصحيح معامل بقيمة قاس التعديالت

 :لحاالت االتيةبين متغيرات الدراسة وفق ا الطويل األجل في العالقة من تحقق اإلحصائية ومعنويته املعامل وقيمة هذا

 كانت قيمة إذا θ1   سالبة ومعنوية فان العالقة السببية ذات االجل الطويل تكون احادية االتجاه منIF إلى GDP,  بمعنى ان املتغيرIF  يكون ذو

 .GDPالمتغيرعلى  تأثير

     كانت قيمة إذا θ 2    االتجاه من سالبة ومعنوية فان العالقة السببية ذات االجل الطويل تكون احاديةGDP   الىIF ,  بمعنى ان املتغيرGDP 

 IF يؤثر على املتغير 

 كل من  كانت قيمة إذاθ 1  وθ 2 األجل  الطويلة السببية فالعالقة ,في كال املعادلتين سالبة ومعنوية  
ً
 .)تبادلية( االتجاه ثنائية تحديدا

  أنه أي للتفسير قابل املعامل غير هذا يجعل ذلك فأن   موجبةللمعادلتين معا من املعادلتين كال على حدة او  ألي املعامل هذا قيمة كانت إذا 

 .إحصائي معنى أي بدون 
 

  سببية كرانجراختبار Granger’s Causality test 

 اتجاهها تحديدو  القصير األجل فيالتبادلية   السببية العالقة وجود باختبار بين املتغيرات نقوم مشترك تكامل عالقة وجود من التأكد بعد    

  وذلك باجراء الخطوات ااالتية: Granger نجركرا سببية اختبار باستخدام

 ويكتب على وفق االتي: pودرجة التأخير  GDP , IF. نعتبر ان نموذج متجه االنحدار الذاتي املكون من متغيري الدراسة1`
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 حيث ان:

        0011211121 ,,,,,  لنموذج : معلمات ا, (i=1,2, . . . , p) 

 العدمية على وفق االتي: الفرضيات اختبارويتم   

(IF) :H01  يسبب ال (GDP)  

(GDP) :H02  يسبب  ال (IF)  

 0.05 من أقل االحتمالية قيمة كانت إذا العدم فرضية رفض يتم حيث ,اإلحصائية (F)قيم  على اعتمادا العدم فرضية رفض أو قبول  ويتم

 . (2016 ,بوشنه)

 :االختبارات القياسية واالحصائية وتحليل النتائج 

 قبل تفسير نتائج االختبارات والطرق االحصائية والقياسية البد من توضيح متغيرات الدراسة وهي على وفق االتي:

 :املختلفة والخدمات لسلعا قيمة مجموع يرصد أو يقيس معيارمعدل النمو االقتصادي )الناتج املحلي اإلجمالي( وهو  النمو االقتصادي 

 .(GDP)ويرمز له بالرمز  ,ةنمعي زمنية فترة خالل والعامة الخاصة املقدمة

 و أ عرب مواطنينالى  تعود التي الرأسمالية تعني التدفقات أو العربية دول إلى ال العربية األموال رؤوس تدفقات االستثمارات البينية: تعني

 ( (IFويرمز لها بالرمز  ,املضيفة عربيةاللدول  ا خارج معنوية  عربية مؤسسات

 اختبارات االستقرارية للسالسل الزمنية ملتغيري الدراسة: .1
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  الزمنية لبيانات الدراسة السالسل ( الستقراريةPPو ) (ADF) الوحدة جذر اختبارات نتائج: )2)جدول 

 (Eviews v.7)املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج 
 

النمو االقتصادي ) الناتج  نالحظ ان املتغيرين(2) جدول  في يهايال التوصل تم التي الزمنية السالسل لسكون  الوحدة جذر اختبارات نتائج خالل من

 ADF فولر اختبار دوكي نتائج بینته ما هذا األول  الفرق  اخذ بعد واصبحت مستقرة مستویاتها في مستقرة غير املحلي االجمالي( واالستثمارات البينية

ي كال االختبارين وللمتغيرين قيد الدراسة عند االصلي للبيانات ف املستوى  في الجدولیة قیمتها من اقل املحتسبة t قیمة جاءت اذ ,PP بيرون  وفیلیبس

 tللبیانات اصبحت قيمة  األول  الفرق  وبعد اخذ ,على عدم استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرين في مستوياتها االصلية %( مما يدل5مستوى معنوية )

مما يؤكد ان السلسلتين الزمنيتين للمتغيرين مستقرة  (5%)مسبقا الداللة املحدد  مستوى  عند االختبارین كال وفي الجدولیة قیمتها من اكبر املحتسبة

 اال انهااملستوى  مستقرة في غير تكون  الكلية أغلب املتغيرات االقتصادية أن تفترض التي .القياسية النظرية مع ة تتفقنتيجال وهذه ,عند الفرق االول 

 .(Gujarati, 2003)الثاني أو األول  الفرق  في مستقرة تصبح

 يعني امكانية تطبيق اختبار جوهانسن للتكامل املشترك ونموذج متجه تصحيح الخطأ للكشف عن طبيعة العالقة املتبادلة بينهما. مما

 Co-integration Test املشترك  التكامل اختبار .2

 املدى في بينهما التوازن  عالقة وطبيعة تجهاتامل عدد ومعرفة بين معدل النمو واالستثمارات البينية األجل طويلة عالقة وجود وتقييم الختبار         

 (3)وكما موضح في جدول  جوهانسن بطريقة املشترك التكامل اجراء اختبار تم ,الطويل

 املشترك للتكامل جوهانسن اختبار نتائج ( 3جدول )

 (Eviews v.7)املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج               

املقترح فنالحظ ان كال االختبارين يمكن من خاللهما معرفة وجود التكامل املشترك بين  للنموذج العظمى اإلمكانيةو األثر  اختبارات (3) الجدول  ويبين

 (0.5)مستوى الداللة ة االثر اكبر من القيم الحرجة عند مستوى داللة اقل منائيفنجد قيمة احصمعدل النمو واالستثمارات البينية للدول العربية. 

 املحدد مسبقا.مما يدل على ان هناك معادلتي تكامل مشترك بين معدل النمو واالستثمارات البينية للدول العربية عند مستوى الداللة 

 م
ً
 رضيةفال رفض ما يعنيكما نجد ان اختبار القيمة العظمى املحسوبة اكبر من القيم الحرجة عند مستوى داللة اقل من مستوى الداللة املحدد مسبقا

 . األقل للتكامل املشترك على متجهين وجود  ظاملشترك ويالح ملتكالل متجه أي بانعدام الدالة العدمية

 طبيعة يحدد لم أنه معدل النمو واالستثمارات البينية للدول العربية إالبين   )األجل )طويلة توجد عالقة للتكامل املشترك (3)نستنتج من خالل الجدول 

 .VECM الخطأ  تصحيح متجه تقدير نموذج من البد ذلك ولتحديد ,العالقة ذهه

  الحالة

 املتغيرات

 

 املستوى  الفرق األول  االختبار

 ثابت ثابت واتجاه ثابت ثابت واتجاه

 t قيمة االحتمالية t قيمة االحتمالية t قيمة االحتمالية t قيمة االحتمالية

0.029 -3.869 0.001 -4.529 0.866 -1.306 0.99 1.710 Y  

 ADF 0.002 -4.985 0.001 -4.641 0.970 -0.607 0.087 -2.679 X اختبار

0.048 -3.517 0.014 -3.633 0.106 -3.171 0.294 -1.980 Y  

 PP 0.000 -10.049 0.000 -9.114 0.279 -2.607 0.109 -2.612 X اختبار

 Trace Testاختبار االثر 

P-value 
 االحتمالية

Critical Value 0.05 
 القيم الحرجة

Trace Statistic 
 احصائية االثر

Eigenvalue(λ)     الجذور

 املميزة

Hypothesized 

No. of CE (s) 

 الفرضيات

0.000 15.495 31.939 0.539 None* 

0.028 3.841 4.802 0.128 At most 1 * 
 The lambda-max Test العظمى اإلمكانية اختبار

P-value 
 االحتمالية

Critical Value 0.05 
 القيم الحرجة

Max  Eigen Statistic 
 احصائية االمكان االعظم

Eigenvalue(λ)     الجذور

 املميزة

Hypothesized 
No. of CE (s) 

 الفرضيات

0.000 14.265 27.137 0.539 None* 

0.028 3.841 4.802 0.128 At most 1 * 
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 فترة االبطاء  .3

 :(4)البد من تحديد فترة االبطاء املثلى للنموذج وكما في جدول  الخطأقبل التطرق الى تقدير نموذج متجه تصحيح             

 اإلبطاء فترة طول  اختيار معايير نتائج (:1)جدول 

 

 

 

 
 (Eviews v.7) املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج                                                          

 املعايير. لهذه قيمة اذ اعطى أقل (HQ)  و (SBC) و  (AIC)اختبارات حسب  (Lag=1)طاء املثلى ان فترة االب( 4)يتضح من نتائج الجدول 

 في سببية عالقة وجود يتضمن والذي ,الدراسة متغيري  بين املشترك التكامل وجود اختبار بعد VECM:الخطأ  متجه تصحيح تقدير نموذج  .1

وفق قانون  الخطأ تصحيح نموذج اختبار لذا تم ,والقصير الطويل, األجل في السببية قةالعال هذه اتجاه تحديدالبد من األقل  على واحد اتجاه

 ." كالدور"

 VECM متجه تصحيح الخطأ  نتائج (:1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Eviews v.7) املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج                                              

 واظهرت نتائج اختبار تصحيح الخطأ ان تقدير معادلة  تصحيح الخطأ للنمو االقتصادي تكون على وفق االتي:

8141610)(004.0)(000.1 111   ttt IFGDPect 

 على وفق االتي: VECMتقدير 

47.87184))(*000009.0

)((*303)3670.8141610)(*004.0)((*011.0)(

1

111









IF

GDPIFGDPGDPD
 

وهي قيمة سالبة  (0.011-)فنالحظ ان قيمة املعلمة املقدرة ملتجه تصحيح الخطأ بلغت  VECM الخطأنتائج نموذج متجه تصحيح  (5)يتضح من جدول 

على التصحيح للخل الناجم عن عدم استقرار السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة تصل له قدرة  (GDP)واقل من الواحد الصحيح وهذا يشير ان متغير 

مما يشير الى عدم وجود عالقة طويلة االجل االستثمارات البينية الى النمو االقتصادي.  tاال انه ال يوجد هناك داللة احصائية حسب اختبار  ,1%)الى) 

تؤدي الى زيادة في النمو االقتصادي  D(IF)(-1)بوحدة واحدة ملتغير  الزيادة أن حيث متغيرات الدراسة بين طردية عالقة وجود إلى النتائج تشير كما

. كما tحسب معنوية اختبار  األجل قصيرة سببية انعدام إلى شيرت اختبار نتائج فإن ,القصير األجل في بالعالقة يتعلقتقريبا.  اما فيما  (0.004)بمقدار 

HQ SC AIC رة االبطاء فت(Lag) 
77.282 77.340 77.251 0 

75.824* 75.998* 75.732* 1 

75.923 76.214 75.769 2 

  (GDP )معدل النمو IF)االستثمارات البينية )

-0.448 -0.011 CointEq1 

0.075 0.031 

-5.944 -0.346 

35.051 -0.303 D(GDP(-1)) 

164.939 0.278 

0.213 -1.091 

-0.243 9.90E-06 D(IF(-1) 

(0.098) (0.0002) 

-2.474 0.059 

-3.94E+08 87184.47 C 

1.7E+08 278869 

-2.379 0.313 

0.640 0.040 R2 

0.605 -0.053 2R 

-771.057 -547.511 Log likelihood 

18.361 
(0.000) 

0.433 
 (0.731) 

F-statistic 
Prob( F-statistic) 
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وهي ليس لها داللة احصائية عند مستوى اكبر من مستوى الداللة املحدد مسبقا وهذا يدل على انعدام عالقة  (0.433)بلغت اذ  (F) نالحظ احصاءة

  سببية قصيرة االجل من نمو االستثمارات البينية الى نمو االقتصادي.

 االتي: اما فيما يتعلق لتقدير نمو االستثمارات البينية فان صيغة معامل التصحيح تكون على وفق

200000000)(619.245)(000.1 111   ttt GDPIFect 

 على وفق االتي: VECMتقدير 

39400000))(*051.35

)((*243.0)45.1999737320)(*619.245)((*448.0)(

1

111









GDP

IFGDPIFIFD
 

وهي قيمة سالبة  (0.448-)فنجد قيمة املعلمة املقدرة ملتجه تصحيح الخطأ بلغت  VECM الخطأنتائج نموذج متجه تصحيح  (5)كما نالحظ في جدول 

 عندما أنه أي ,44%)يصحح من اختالل قيمته التوازنية املتبقية من كل فترة بنحو)  (IF) واقل من الواحد الصحيح ومعنوية وهذا يشير ان متغير

 االختالل هذا من  44%))  يعادل ما تصحيح يتم فإنهالطويل  املدى في التوازنية عن قيمته  (t-1)الفترة  في القصير املدى في االستثمارات البينية ينحرف

عند مستوى معنوية اقل  tعامل الى وجود عالقة طويلة االجل بين واالستثمارات البينية والنمو االقتصادي وفق اختبار ودلت معنوية امل , (t-1) الفترة في

 D(GDP)(-1)بوحدة واحدة ملتغير  الزيادة أن حيث متغيرات الدراسة بين طردية عالقة وجود إلى النتائج تشير كمامن مستوى املعنوية املحدد مسبقا. 

 سببية انعدام إلى شيرت اختبار نتائج فإن ,القصير األجل في العالقةتقريبا. اما بخصوص  (245.619)دة في نمو االستثمارات البينية بمقدار تؤدي الى زيا

لة وهي ذات داللة معنوية عند مستوى دال (18.361)قد بلغت  (F) . كما نالحظ احصاءةtحسب معنوية اختبار  (IF)الى  (GDP)تتجه من  األجل قصيرة

 اقل من مستوى الداللة املحدد مسبقا. 

للدول العربية  مما سبق نستنتج بقبول فرضية الدراسة االولى والثالثة بوجود عالقة احادية االتجاه تتجه من النمو االقتصادي الى االستثمارات البينية

ك يعود إلى األزمة املالية  التي امتدت أثارها إلى كافة القطاعات وعدم والسبب في ذل ,القصيرفي اآلجل الطويل وانعدام اي عالقة بين املتغيرين في االجل 

 العربية البلدان في اإلجمالي املحلي الناتج فإن   ذلك من الرغم وعلى ,العربية االستقرار السياس ي واالجتماعي في البلدان العربية املستمر واندالع الثورات

خرى  متغيرات هناك أن   على ها وهذا يدلمدة الدراسة حتى نهايت بداية من يتزايد كان
ُ
 األجنبية االستثمارات مثل اإلجمالي الناتج املحلي على تؤثر كانت أ

 .املكونة له االقتصادية القطاعات مساهمة وكذلك النفط أسعار وارتفاع واملحلية

  Granger’s Causality test سببية كرانجراختبار  .5

وعدم وجود اية عالقة لالجل القصير باستخدام نموذج متجه تصحيح   , IFالى  GDP ادية طويلة االجل من بعد التوصل الى وجود عالقة سببية اح

 (6)والنتائج موضحة في جدول  ,األجل القصير في السببية العالقة واتجاه وجود الختبار كرانجر سببية الخطأ فتم اجراء اختبار

 (Granger test)   جرانجر سببية اختبار نتائج (:6)جدول  
 (Eviews v.7) املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج     

  (F=0.002)إحصائية  قيمةعدم رفض فرضية العدم االولى اذ بلغت  القصير األجل في السببية للعالقة (6)الجدول  في Granger اختبار  نالحظ نتائج

 يسبب الى نمو االستثمارات البينية.  عند مستوى داللة اكبر من مستوى الداللة املحدد مسبقا وهذا يعني ان النمو االقتصادي ال

 ,وهي غير معنوية عند مستوى داللة اكبر من مستوى الداللة املحدد مسبقا(0.048) بلغت  Fءة كما يتضح قبول فرضية العدم الثانية الن قيمة احصا

 تسبب النمو االقتصادي.  مما يؤدي عدم رفض بان االستثمارات البينية ال

ستثمارات البينية في االجل لذا نستنتج انعدام اية عالقة سببية بين النمو االقتصادي ونمو اال  ,طابق نتيجة متجه تصحيح الخطأوهذه النتيجة ت

  القصير.

 االستنتاجات والتوصيات:
 سلطت الدراسة الحالية الضوء على بعض االستنتاجات يمكن ادراجها على وفق اآلتي: 

دة االستثمار تعد االستثمارات احد مصادر التمويل التي تقوم الدول باتخاذها وذلك لسد فجوة املوارد املحلية التي تعاني منها مما يؤدي إلى زيا .1

وتخفيف مشكله القروض الخارجية من جانبين مهمين هما الجانب املالي والتنموي وتلجا الدول إلى املدخرات األجنبية في حاله عدم كفاية 

ستخدام وا,املدخرات املحلية لتحقيق املعدالت املطلوبة لالستثمار وفي كل األحوال فان املستثمر يهدف إلى تحقيق معدل مقبول من العائد 

 فرضية العدم ملشاهداتعدد ا  Prob( F-statistic) F- statistic النتيجة

 H0: GDP →  IF  35 0.002 0.964 قبول 

 H0: IF →  GDP 35 0.048 0.834 قبول 
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نت أمواله و ضمان استرداد أمواله بدون مخاطر أو بأقل قدر منها و هنا يتطلب أن يكون مناخ االستثمار مالئما أو مشجعا للمستثمر وكلما كا

و الذي يأتي من الظروف الداخلية مستقرة كانت أكثر جذبا لالستثمار األجنبي وينقسم االستثمار إلى نوعين هما املحلي وثانيا االستثمار األجنبي وه

األجنبي   االستثمارخارج االقتصاد الوطني )عربيا كان أم أجنبيا( ويعتمد في تمويله على رؤوس األموال األجنبية ويصنف االستثمار إلى نوعين هما 

 املباشر واالستثمار األجنبي غير املباشر.

تؤدي إلى حدوث االستثمار إلى االستثمار الذي يبحث عن املصادر يصنف االستثمار األجنبي املباشر استنادا إلى الدوافع واملحددات التي  .2

ويتعلق هذا النوع من  االستراتيجيةواالستثمار الذي يبحث عن األسواق واالستثمار الذي يبحث عن الكفاءة  واالستثمار الذي يبحث عن األصول 

 .االستراتيجيةشراكه لخدمه أهدافها  االستثمارات األجنبية بقيام الشركات املتعددة الجنسيات بعمليات تملك أو

 ما يقوم البلد املضيف بالعديد من اإلجراءات منها اإلدارية  .3
ً
لترغيب  والقانونيةإن للمستثمرين والبلد املضيف عدد من األهداف والدوافع وعادة

االستفادة من  ,ملنتجات وبضائع الشركات األجنبيةوإيجاد أسواق جديدة  ,املستثمرين في القيام بعمليه االستثمار منها الحصول على املواد الخام 

توفير رؤوس األموال التي تحتاجها عملية التنمية االقتصادية في هذه البلدان  ,االستفادة من التكنولوجيا الحديثة ,العاملة الرخيصة األيدي

 والسيما املخاطر للدولة إالم.وتجنب املخاطر املختلفة  ,أكثر من الدولة األم األرباحوتحقيق  ,املضيفة لالستثمارات

 يستقران أنهما اال العام في املستوى  غير مستقران للمتغيرين يكونان الوحدة جذور  باستخدام االستقرار اختبارات اظهرت النتائج القياسية ان .4

 التي .القياسية النظرية مع ة تتفقجنتيال وهذه I~ (1) األولى الدرجة من متكاملتان أنهما يعني وهذا ,عند اجراء الفروقات من الدرجة االولى

 .الثاني أو األول  الفرق  في مستقرة تصبح اال انهااملستوى  مستقرة في غير تكون  الكلية أغلب املتغيرات االقتصادية أن تفترض

 تكامل عالقة وجود جهنتائ أعطت الذي لجوهانسون  املشترك التكامل تطبيق من مكننا (1) الدرجة نفس من وتكاملها في السالسل جميع استقرار .5

 .الطويل جلاال  على املتغيرات بين مشترك

من النمو االقتصادي الى االستثمارات البينية وهذا يتطابق مع فرضية الدراسة الثالثة.  واحد فقط اتجاه في طويلة االجل سببية عالقات وجود  .6

 كل في يصحح االجل الطويل في التوازن  عن االقتصادي النمو دابتعا حيث ,إحصائيا ومعنوية سالبة إشارة ذا الخطأ تصحيح حد فيكون معامل

 44 % .بنسبة  زمنية فترة

 يدعو لرفض فرضية الدراسة الثانية. من االستثمارات البينية الى النمو االقتصادي وهذا ماة سببية طويلة او قصيرة االجل عدم وجود عالق  .7

 ثنائية ) تبادلية( بين متغيري الدراسة في االجلين الطويل والقصير. رفض فرضية الدراسة الرابعة اي عدم وجود عالقة سببية .8

توجد اية عالقة سببية في االجل القصير بين متغيري الدراسة اعتمادا على  توصلنا اليه من نتائج متجه تصحيح الخطأ انه ال اكدت النتائج على ما .9
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Abstract: Most countries consider investment to be an imperative and necessity for economic growth, a 

sensitive component and an effective tool to promote the economy because of the increase in production 

capacity and exploitation of human resources, but the management and direction of investment is the key and 
the necessary destination to serve the economic development   

         This study aims to test the causal relationship between the growth of the growth of intermediation 

investments and economic growth in the long and short term, based on the "Caldor" hypothesis. The study 
covered annual data for the period (2017-1981). And the nature of the equilibrium relationship in the long and 

short term. The results reached a one-way causal relationship, which tends from economic growth to long-

term investment growth. The possible explanation was due to the financial crisis which spread to all sectors 
Political and social instability in Arab countries and the outbreak of Arab revolutions. Nevertheless, the GDP 

in the Arab countries was increasing from the beginning of the study period to the end 

 of this study. This indicates that there were other variables that affected GDP, such as foreign and domestic 

investments ,As well as the contribution of its constituent economic sectors. 
  

Keywords: Kaldor’s Engine-of-Growth ,Inter-investments,  economic Growth, Co-integrating ,Vector Error 

Correction, Granger’s Causality.  
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 االجماليالسلسلة الزمنية االصلية ملتغير الناتج املحلي  السلسلة الزمنية االصلية ملتغير االستثمارات البينية

 املحلي االجمالي السلسلة الزمنية بعد اخذ الفرق االول ملتغير الناتج السلسلة الزمنية بعد اخذ الفرق االول ملتغير االستثمارات البينية

 : السلسلتين الزمنيتين غير مستقرتين(1)شكل

 :السلسلتين الزمنيتين مستقرتين :(2)شكل


