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Abstract 

This study aims to obtain empirical evidence about foreign direct investment on some 

macroeconomic variables of the Jordanian economy for the period 1980-2013, using 

the model vector error correction; to indicate the direction of the causal relationship 

between the variables. The results of this study, evidence of a positive direction for 

the Grainger causality between FDI inflows, GDP, exports and imports on the long 

and short term. 
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 ملخصال

االستثمار األجنبي المباشر  تأثيراألدلة التجريبية حول على  إلى الحصولهذه الدراسة  تهدف

باستخدام طرق تحليل  2013-1980للفترة  على بعض المتغيرات الكلية لالقتصاد األردني

. بين المتغيراتاتجاه العالقة السببية  لبيان ؛تصحيح الخطأ متجهنموذج ك السالسل الزمنية

تدفقات االستثمار األجنبي  منغراينجر ي لسببية أدلة على اتجاه إيجابتوصلت إلى وجود و 

 على المدى الطويلالمستوردات إلى و الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي و إلى المباشر 

 .والقصير
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، الصادراتالناتج المحلي اإلجمالي، : االستثمار األجنبي المباشر، كلمات األساسيةال

 طأ، التكامل المشترك، االقتصاد األردني.، سببية غراينجر، متجه تصحيح الخالمستوردات
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 مقدمةال -1

على  ةمعتمدالنامية خلق المناخ المالئم لجذب االستثمار األجنبي المباشر  الدولمعظم حاولت 

افتراض أن االستثمار األجنبي المباشر يسهم بصورة مباشرة في تحسين الوضع االقتصادي في 

نحاول التعرف على أثر تدفق االفتراض سهذا من خالل ؛ و المستقبلة أو المضيفة الدول

 ،بعض المتغيرات الكلية األخرى على و االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي 

لتعرف على دور االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا، والعمالة، وتحسين ا ينمحاولو 

 .في األردن ةاالقتصادياألداء ميزان المدفوعات وغيرها من مؤشرات 

 ألنه أوالا  :عدة طرق ب لألردن ةاالقتصادي القدراتاالستثمار األجنبي المباشر  يقوي يمكن أن 

ألنه يزيد من  في االقتصاد. ثانياا  اتتمويل االستثمار  علىيساعد و  ،كمصدر لتمويل التنميةيعتبر 

في عملية التنمية  هماا م ، وهذا بدوره يلعب دوراا الدولة المضيفةمستوى التقدم التقني في 

االستثمار فإن لتمويل التنمية، وقناة لنقل التكنولوجيا  مصدراا  عن كونه فضالا  االقتصادية. ثالثاا 

كما يوفر مجموعة واسعة  ،األجنبي المباشر يحسن المعرفة والمهارات اإلدارية والكفاءة اإلنتاجية

األجنبي المباشر يعزز  االستثمارباإلضافة إلى أن من السلع والخدمات في االقتصاد. 

هناك باإلضافة إلى هذه المزايا  ميزان المدفوعات.على  اا إيجابي اا يكون له تأثير قد و  ،الصادرات

الفوائد. موازنتها بمشاريع االستثمار األجنبي المباشر يجب لبالطبع تكاليف اجتماعية واقتصادية 

الخارجية بسبب تراكم  يةديونمعلى ال سلباا تدفق االستثمار األجنبي المباشر ؤثر يومن المرجح أن 

 أزمة اقتصادية مستقبلية.وقد يسبب الديون 
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اإلصالح، ال تزال هناك تحديات خطيرة تعيق جذب أعداد كبيرة  مشاريعوعلى الرغم من 

هذا الوضع فهم الروابط بين هذه ، ويتطلب من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى األردن

العالقات التبادلية  علىالتعرف على تركيز هذه الدراسة سينصب ية الكلية. و المتغيرات االقتصاد

 بين االستثمار األجنبي المباشر والمتغيرات االقتصادية الكلية في األردن.

 مشكلة البحث -1-1

تحاول هذه الدراسة أن تبين طبيعة واتجاه العالقة السببية بين االستثمار األجنبي المباشر 

ا يسبب اآلخر؟ وزاد االهتمام والحديث هقتصادية الكلية، وتحاول اإلجابة عن أي منوالمتغيرات اال

عن االستثمار األجنبي المباشر خالل العقدين األخيرين، وعن دورة في تنمية دول العالم الثالث 

عن دور الكشف هذه الدراسة تحاول واألردن من ضمنها، فهل سيحقق األردن هذا الهدف؟ و 

نبي المباشر في زيادة اإلنتاج، ومن ثم التصدير وتقليص العجز في الميزان االستثمار األج

التجاري، ويقدم إضافة علمية في هذا الجانب لدولة اهتمت بتشجيع االستثمار األجنبي وساوته 

 باالستثمار الوطني ومنحته الحوافز المتعددة.

 أهمية الدراسة -1-2

ياسات االنفتاح االقتصادي خالل العقدين بالرغم من مشاريع اإلصالح واتباع األردن س

األخيرين وانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارية مع الواليات المتحدة 

يه سياسات وقوانين وأنظمة )كقوانين االستثمار تبن  و األمريكية واالتحاد األوروبي والدول العربية، 

وافزاا لالستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة قدم حو ، 1999األجنبي والمحلي( منذ عام 

والفنادق والنقل وغيرها من قطاعات، إضافة إلى إقامة مناطق اقتصادية خاصة كمنطقة العقبة 
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االقتصادية الخاصة )أسيزا( والمناطق الصناعية المؤهلة في إربد )مدينة الحسن الصناعية( وفي 

ثال. إال أنه ال تزال هناك تحديات خطيرة تعيق الكرك )مدينة الكرك الصناعية( على سبيل الم

 .جذب تدفقات كبيرة من االستثمار األجنبي المباشر إلى األردن

 اف الدراسةهدأ -1-3

الستثمار األجنبي المباشر العالقة بين االهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة 

 التالية: والمتغيرات الكلية في األردن

 (.GDPإجمالي الناتج المحلي )و ار األجنبي المباشر االستثمالعالقة بين  -أ

 .الصادراتو االستثمار األجنبي المباشر العالقة بين  -ب

 .المستورداتو االستثمار األجنبي المباشر العالقة بين  -ج

 منهجية البحث -1-4

لدراسة العالقة بين االستثمار األجنبي  (VECM)سيتم استخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ 

 .هماالذي يظهر بوضوح اتجاه العالقة السببية بينمتغيرات االقتصادية الكلية اشر والالمب
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 مخطط البحث -1-5

البحث بعد المقدمة، الخلفية النظرية والدراسات السابقة في الجزء الثاني، هذه عرض ستي

زء الرابع، وأخيراا والمنهجية القياسية والنتائج في الجومؤشرات االقتصاد األردني في الجزء الثالث، 

 الخالصة والتوصيات في الجزء الخامس.

 للدراسة النظري  اإلطار -2

 نظريات االقتصاد الكلي لالستثمار األجنبي المباشر -2-1

االستثمار األجنبي التي أوضحت  اتالنظريمن أولى  نظرية النمو الكالسيكية الجديدة كانت

لنمو بدالة إنتاج بسيطة واستكشاف ل صياغة نموذج Solow (1956)فقد حاول  ؛المباشر

في نموذجه متغير محدد والتقط  ،المتغيرات الرئيسية التي يمكن أن توفر معدالت نمو ثابتة

واعتبر التقدم التكنولوجي ونمو العمل متغيران االستثمار األجنبي المباشر في معدالت النمو. 

معدل االستثمار، مما يؤدي إلى في ة خارجيان، وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر مجرد زياد

 تأثير طويل األجل على الديهت ليسإال أنها زيادة انتقالية في نمو نصيب الفرد من الدخل، 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بشكل  تسهمأقد ففي إطار نظرية النمو الداخلي، و النمو. 

. ويرى من خالل نقل التكنولوجيا في البلد المضيفمباشر أو غير مباشر في النمو االقتصادي 

Wang (1990)  من خالل على الدولة المحليةأن آثار نشاط االستثمار األجنبي المباشر إيجابية ،

تكثيف اإلنتاج ونقل المعرفة للموردين المحليين والتأثيرات غير المباشرة عن طريق رفع مستوى 

المباشر المصدر الرئيسي للنمو االقتصادي يعتبر االستثمار األجنبي و  ،جودة القوى العاملة لديها

. وقد وجدت دراسات أخرى أن االستثمار األجنبي (Barrell and Pain 1997) األقل نمواا  للدول
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 Feenstra) من خالل مدخالت جديدة الدولة المتلقيةالمباشر يؤثر على النمو االقتصادي في 

and Markusen, 1994) ثار غير المباشرة الالحقة للشركات التكنولوجيا الجديدة واآلمن ، و

ومكن . (De Mello and Sinclair, 1995) ومن خالل نقل المعرفة (Krugman, 1979)المحلية 

على المتوقع تعزيز النمو لالستثمار األجنبي المباشر لقنوات من  يظهور نظرية النمو الداخل

 .(Romer,1990; Barro & Sala-i-Martin, 1995) المدى الطويل

في األصل لشرح التدفقات يستخدم كان  الذينموذج الجاذبية  يوجدذلك، اإلضافة إلى ب

نموذج الجاذبية األساسي ويفترض التجارية الثنائية بين الدول في مقاربة لقانون نيوتن للحركة. 

الناتج المحلي اإلجمالي وعدد ب حجم اقتصاداتها مقاساا  دالة فيهي  الدولأن التجارة بين 

عدل العديد و ، وبعض االعتبارات التجارية التفضيلية. الدولتينوالمسافة الجغرافية بين السكان، 

ومع ذلك، هناك اختالفات كبيرة في من الباحثين هذه المواصفات بما يتماشى مع التقدم النظري. 

حالة االستثمار  فيينبغي أن يكون مفهوم السوق  أوالا  :تفسير هذه العوامل المتعلقة بالجاذبية

لشركات األجنبية ل اا أوسع مما كان عليه في حالة التجارة باعتبار األسواق فروع األجنبي المباشر

تعتبر المسافة في حالة عند استخدام نموذج الجاذبية  ثانياا  ،ةالمضيف الدولةتمتد إلى ما بعد 

 .حافزاا و مسافة عائقا التكون فقد  لالستثمار األجنبي المباشر، أما بالنسبة عائقاا  التجارة

باختصار، يحدد نموذج الجاذبية المتغيرات المرتبطة بالسوق، والمتغيرات المرتبة بالمسافة 

المرتبطة متغيرات والوالمتغيرات المرتبطة بالهبات كمحددات مهمة لالستثمار األجنبي المباشر. 

توى كمؤشر لحجم السوق، ومس ةالمضيف للدولةف الناتج المحلي اإلجمالي يالسوق، تم تعر ب

 الدولةوحجم السكان كمؤشر لحجم  ،ؤشر على درجة المفاضلة بين المنتجاتكمالتنمية 

المسافة الجغرافية بين عواصم المراكز  تتضمنمسافة لمتغيرات المرتبطة بالا. و ةالمضيف
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 الدولةوتشمل األجور في  ،الدولمسافة االقتصادية بين الاالقتصادية والعوامل التي تؤثر على 

والناتج المحلي الدولة المضيفة مهارات الموظفين في و مؤشرات تكلفة العمالة(، ) ةالمضيف

 التنمية العام.مستوى اإلجمالي للفرد الواحد كمؤشر على مستويات التكنولوجيا و 

ليات الشركات المتعددة الجنسيات سلوك آمن ناحية أخرى، توفر النماذج نظرة متبصرة في 

عالج التذبذبات )التقلبات( كمتغيرات خارجية وعزلها عن صنع القرار إال أن سعر الصرف ي

الصدمات االقتصادية الكلية التي تؤثر بشكل متزامن على الطلب. ونتيجة لذلك، يتم تقسيم 

نقص ي  زيد أو يما إذا كان سعر الصرف سوف فيالحجج النظرية على أساس هذه النماذج 

يؤكدون و ار الصرف االستثمار في الخارج تقلبات أسع؛ فقد تعزز االستثمار األجنبي المباشر

الرسوم تمنع للتجارة عندما  بديالا  يكون لحدود لبر اعالنتيجة في نظرية التجارة أن االستثمار 

 ;Goldberg and Kolstad, 1994, 1995)التدفق الحر للسلع العوائق األخرى الجمركية أو 

Cushman, 1985, 1988) . عمل يعلى أن سعر الصرف قد  توفر العديد من الدراسات دليالا و

على افتراض و أنه ينبغي زيادة االستثمار األجنبي المباشر.  مما يعني افتراضياا  ؛تجارةلل كمعوق 

لشركات متعددة الجنسيات االستفادة منها ا تستطيعالخارجية المتغيرات تذبذب أسعار الصرف و 

المدخالت أن تكاليف ملة المحلية فيها قيمة العتجعل التي  الدولعن طريق تحويل اإلنتاج إلى 

 أرخص، مع ثبات العوامل األخرى.
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 الدراسات السابقة -2-2

لعالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي حول المحة موجزة لألعمال السابقة سنستعرض 

البحوث المتاحة عن االستثمار األجنبي ، ونستطيع تصنيف المباشر والتجارة والنمو االقتصادي

تحليل العالقة بين تدفقات االستثمار ( 1) :ثالث بفئاتالتجارة والنمو االقتصادي و المباشر 

تحليل العالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي و  (2)، األجنبي المباشر والتجارة والنمو االقتصادي

تحليل العالقة بين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر و  (3)، المباشر والنمو االقتصادي

 ة.والتجار 

( أثر االستثمار األجنبي 2007أما ما يتعلق بالفئة األولى فقد بحثت دراسة مشعل وأبو ليلى )

المباشر والمستوردات على النمو االقتصادي األردني، باالعتماد على سالسل زمنية للفترة 

، وأظهرت الدراسة وجود (VAR)االنحدار الذاتي  واستخدمت منهجية متجه 1976-2003

متبادلة بين كل من االستثمار األجنبي المباشر والمستوردات وبين الناتج المحلي  عالقة سببية

اإلجمالي، كما وجدت نفس العالقة السببية المتبادلة بين االستثمار األجنبي والمستوردات، ودلت 

النتائج على وجود أثر غير مباشر لالستثمار األجنبي على رأس المال البشري من خالل اإلنتاج 

الي، كما أن أثر رأس المال البشري على االستثمار األجنبي غير مباشر أيضاا من خالل اإلجم

رأس المال المحلي والمستوردات. وأيدت النتائج فرضية دعم االستثمار األجنبي للنمو وفرضية 

 Jayachandran and Seilan (2010)دراسة  تبحثكما  دعم المستوردات لنمو االقتصاد األردني.

-1970بين التجارة واالستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي للهند خالل الفترة العالقة 

ظهر النمو ، وأالقة سببية بين المتغيراتع وجودغراينجر وأظهرت نتائج اختبار سببية ، 2007

اآلخر في إطار سياسة يعزز االقتصادي والتجارة واالستثمار األجنبي المباشر أن كل منهما 
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مساهمة االستثمار األجنبي  Olayiwolaand and Okodua (2013)دراسة  توبحث توح.الباب المف

أداء الصادرات غير النفطية في نيجيريا في إطار فرضية النمو الذي تقوده في المباشر 

األدلة أن الجزء األكبر من تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى داخل البالد وأكدت الصادرات. 

فرضية النمو الذي تقوده من مدى أهمية لتحقق تم او  ،ط في االقتصاديذهب لقطاع النف

التفاعل الديناميكي بين االستثمار األجنبي المباشر والصادرات غير النفطية الصادرات، ومن 

وكشفت النتائج أن السببية االستجابة؛ ل التباين وتحليل يوالنمو االقتصادي باستخدام مفهوم تحل

النتائج  تظهر وأمن االستثمار األجنبي المباشر إلى الصادرات غير النفطية. االتجاه تمتد  ةأحادي

أن تشجيع الصادرات غير النفطية أمر ضروري لفعالية االستثمار األجنبي المباشر في  أيضاا 

 .نيجيريا

العالقة بين االستثمار  Anfofum et al. (2013)دراسة بحثت وفيما يتعلق بالفئة الثانية فقد 

متغيرات المستخدمة في هذه الدراسة ، وكانت الالمباشر والنمو االقتصادي في نيجيريااألجنبي 

التكامل المشترك وتقنيات استخدم ، و ٪5 معنوية مستوى  عندفرق األول والثاني البعد  ساكنه

النتائج بينت و  ،نجر لتحديد العالقة بين النمو االقتصادي واالستثمار األجنبي المباشريراغسببية 

تكوين رأس المال الثابت والنمو و  ةالستثمار األجنبي المباشر يحفز الصادرات اإلجماليأن ا

االستثمار األجنبي المباشر خطوة إيجابية للنمو يعتبر االقتصادي في نيجيريا. وبالتالي، 

من النمو االقتصادي  تتجهاالقتصادي. وكشفت نتائج السببية وجود عالقة سببية وحيدة االتجاه 

ن البنية التحتية وخاصة يتحسأن يتم هذه الدراسة ، وأوصت ستثمار األجنبي المباشرالإلى ا

الطرق الجيدة وإمدادات الكهرباء حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى التنمية الذي سيقوم بدوره 
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لمستثمرين األجانب لمواتية أمنية بيئة ، وتوفير جذب المزيد من تدفق االستثمار األجنبي المباشر

 المجاورة. الدولالمستثمرين المحليين إلى عدم انتقال على زيادة االستثمار، و  همعشجلت

منها من اختبر العالقة والتجارة االستثمار األجنبي المباشر  العالقة بيندراسات ت عدة ناقشو 

قدمت التي  (2011دراسة السواعي )مثل السببية بين االستثمار األجنبي المباشر والصادرات، 

وجود اتجاه ثنائي إيجابي لسببية غراينجر بين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  أدلة على

بعض األدلة التجريبية حول إمكانية وجود عالقة والصادرات على المدى الطويل، وأظهرت 

كما  .إحالل أو عالقة تكامل بين تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والصادرات في األردن

طبيعة العالقة بين الصادرات واالستثمار األجنبي  Alguacil and Orts (2000)دراسة ت تناول

توقعت أن تكون العالقة عالقة إحالل، وتحرت فيما إذا و المباشر هل هي احاللية أم تكاملية، 

كانت األشكال المعولمة لها عالقة إحالل أم تكامل. ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت سالسل 

االنحدار  متجهمتعلقة باالقتصاد االسباني، وطبقت منهجية  1992-1970زمنية فصلية للفترة 

لتحليل التكامل المتعدد واختبرت سببية غراينجر الطويلة  (vector autoregressive model)الذاتي 

األجل من االستثمار األجنبي المباشر إلى الصادرات، ولم يتوصل الباحثان إلى عالقة باالتجاه 

وفي إطار تحليلهما ألثر االستثمار األجنبي المباشر  Seo and Suh (2006)المعاكس. أما دراسة 

حول االستثمار  2002-1987الخارجي لكوريا في منطقة األسيان على تجارة كوريا خالل الفترة 

استخدما نموذج بيانات و األجنبي المباشر: هل هو مكمالا لصادرات الدولة المحلية أم بديالا عنها، 

ولم ت ظهر  (Fixed effect)ونموذج األثر الثابت  (Panel data) المقطعيةية السالسل الزمن

نتائجهما أن لالستثمار األجنبي المباشر في منطقة األسيان أثراا إحاللياا على صادرات كوريا أو 

مستورداتها، إال أنهما وجدا ترابطاا متزامناا بين تدفق االستثمار األجنبي المباشر وصادرات كوريا. 
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( إلى تقييم أثر االستثمارات األجنبية المباشرة على أداء 2014دفت دراسة داود وآخرون )وه

باستخدام طريقة  2012-1995صادرات ومستوردات الصناعة التحويلية في األردن خالل الفترة 

وأشارت النتائج إلى عالقة موجبة بين االستثمارات  .االحتمال األعظم في تقييم هذا األثر

المباشرة وأداء صادرات ومستوردات الصناعة التحويلية في األردن؛ وأوضحت أن األجنبية 

العالقة بين االستثمارات األجنبية المباشرة وصادرات ومستوردات الصناعة التحويلية هي عالقة 

تكاملية، وليست إحاللية؛ بمعنى أن صادرات ومستوردات الصناعة التحويلية تنمو باالتجاه نفسه 

رات الحاصلة وأشارت النتائج أيضاا إلى أن التغي   .يه االستثمارات األجنبية المباشرةالذي تنمو ف

التي تحصل في معدالت نمو االستثمارات األجنبية المباشرة، التغي رات في نمو الصادرات سببها 

التي  التغي راتوأن اإلعانات لها دوراا مهماا. َبيد أن التغييرات الحاصلة في نمو المستوردات سببها 

ن إلبطاء المستوردات، ومعدالت كاتحصل في معدالت نمو االستثمارات األجنبية المباشرة، و 

 .التعريفة، واالنفتاح االقتصادي أدواراا مهمة

بين األنواع المختلفة وجاءت ملبية للنوع األول لشموله وتضمنه  تأما هذه الدراسة فقد جمع

والمستوردات في األردن، كما صادرات والي المباشر االستثمار األجنبللناتج المحلي اإلجمالي و 

وسعر الصرف، وغطت تضمنت متغيرات خارجية كعدد السكان بديالا عن العمل ورأس المال 

، واستخدمت أساليب السالسل الزمنية التكامل المشترك ومتجه تصحيح 2013-1980الفترة 

 الخطأ وتحليل دالة رد الفعل وتحليل التباين.

 2013-1980خالل  األردنالقتصاد الكلي في مؤشرات ا -3

الصادرات والمستوردات والحساب التجاري وتدفقات الحاصلة على رات تغي  لا سيتم استعراض

ابتداءا مقسمة إلى عدة عقود  2013-1980خالل الفترة االستثمار األجنبي والنمو االقتصادي 
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يتبعه عقد العشرية األولى من هذا ، من القرن العشرين من عقد الثمانينات ثم عقد التسعينات

البنك المركزي األردني البيانات التي ينشرها على معتمدين القرن، وما مضى من العشرية الثانية، 

 على موقعه، والبنك الدولي على موقعه، إضافة إلى ما تنشره دائرة اإلحصاءات العامة األردنية.

 صادراتال -3-1

في  مليون دينار 534.2إلى  1980في عام دينار  مليون  120.1من  األردننمت صادرات 

 وفي هذا العقد ؛مراتأربع ( بأكثر من 1989-1980هذا العقد )وتضاعفت خالل  1989عام 

 متوسطوكان  نتيجة تخفيض العملة آنذاك، 1989في عام ٪ 64.5كان أعلى معدل نمو سنوي 

نمت و  ٪.21.3سط النمو مليون دينار خالل هذا العقد، وبلغ متو  284.5قيمة الصادرات 

واقتربت من  1990مليون دينار في عام  612.3من  (1999-1990)في العقد صادرات ال

وبلغ متوسط قيمة الصادرات ومعدل النمو السنوي في ، 1999مليون دينار في عام  1051.4

 العشرية األولىخالل ونمت سنة على التوالي. في ال ٪7.3 و مليون دينار 853.9 هذا العقد

في  مليون دينار 1080.8ارتفعت قيمة الصادرات من ؛ حيث بمعدل متسارع (2009 -2000)

بلغ متوسط قيمة الصادرات ومعدل النمو و ، 2009في عام  مليون دينار 3579.2إلى  2000

العشرية خالل و على التوالي.  سنوياا  ٪14.2و  مليون دينار 2466.5السنوي في هذا العقد 

في  مليون دينار 4216.9من تها ارتفعت قيمو  األردنصادرات نمت  (2013- 2010)الثانية 

ه ومعدل النمو السنوي في هذ هاوبلغ متوسط، 2013في عام  مليون دينار 4805.2 إلى 2010

 على التوالي. سنوياا ٪ 10.2 و مليون دينار 4644.4العشرية 
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 المستوردات -3-2

في  مليون دينار 716من تها قيم ارتفعتو  المستورداتنمت ( 1989-1980العقد )خالل 

 1017.3معدل نمو سنوي بو ها متوسطبقيمة  1989في عام  مليون دينار 1230إلى  1980

ارتفعت و  المستورداتنمت قيمة الذي يليه في العقد و على التوالي.  سنوياا  ٪7.6و  مليون دينار

قيمة  متوسط وبلغ، 1999في عام  دينار 2635.2إلى  1990في  مليون دينار 1725.8من 

خالل و على التوالي.  ٪ سنوياا 8.9و  مليون دينار 2435.8ومعدل النمو السنوي  المستوردات

 المستورداتارتفعت قيمة و بشكل كبير  األردن ( نمت مستوردات2009-2000العشرية األولى )

. وبلغ 2009في عام  مليون دينار 10107.7إلى  2000في  مليون دينار 3259.4من 

على  سنوياا ٪ 15.4و  مليون دينار 6770.5سنوي النمو الومعدل  المستورداتة متوسط قيم

( نمت مستوردات األردن بشكل كبير وارتفعت 2013-2009وخالل العشرية الثانية )التوالي. 

مليون دينار في عام  15667.3إلى  2009مليون دينار في  11050.1قيمة المستوردات من 

٪ 11.7مليون دينار و  13722.9سنوي النمو الوردات ومعدل . وبلغ متوسط قيمة المست2013

 سنوياا على التوالي.

 عجز التجارة الخارجية -3-3

الذي كان أدنى مستوى له في ( 1989-1980خالل العقد )الميزان التجاري العجز عرض 

على  مليون دينار 956.9مليون دينار و  595.9من  1982في عام مستوى وأعلى  1980

٪ وهي 27.2 خالل هذا العقد المستوردات( إلى الصادرات نسبةنسبة التغطية ) تكانو  التوالي.

كونهما عامي مشكلة الصرف  1989و  1988بعد استثناء عامي  1987أعلى معدل في عام 

في المتوسط  ٪24.1بمعدل و  ٪14.5حيث كان  1983أدنى مستوى في عام وكان ، في األردن
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 كان أدنى مستوى  الميزان التجاري عجزاا  حقق (1999-1990) ليالعقد التافي و . لكامل الفترة

مليون  2003.8و  مليون دينار 1111.8 أي ؛1996في عام مستوى وأعلى  1991في  له

األعلى  (ستيراداال ىإل تصديرال نسبةنسبة التغطية ) تالعقد كان هذا خاللو على التوالي.  دينار

على التوالي،  ٪28.2و  ٪39.9والتي كانت  1993و أدنى مستوى في عام  1999في عامي 

 الميزان التجاري عجزاا  ( حقق2009-2000العشرية األولى )خالل و . ٪34.9بلغ متوسطها و 

 مليون دينار 2101.4بمقدار 2008مستوى في عام وأعلى  2001كان أدنى مستوى له في عام 

عقد من أعلى المعدالت في خالل الوكانت نسبة التغطية على التوالي.  مليون دينار 7629.8و 

بلغ متوسطها و على التوالي،  ٪32.7 و ٪39.8والتي كانت  2007في عام نسبة وأدنى  2002

كان أدنى مستوى له  الميزان التجاري عجزاا  حقق 2013 - 2010. وخالل الفترة من 37.2٪

 نارمليون دي 10862.1و  مليون دينار 6833.2بمقدار  2013وأعلى في عام  2010في عام 

وأدنى مستوى في  2010خالل الفترة من أعلى المعدالت في نسبة التغطية  توكانعلى التوالي. 

 ٪.34.2بلغ متوسطها و على التوالي،  ٪30.7و  ٪38.2 التي كانتو  2013عام 

 األردنتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى  -3-4

-1980خالل الفترة  األردنإلى وبالنظر إلى بيانات تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

 859.1إلى  مليون دينار 280.5بين  تمنخفضة للغاية حيث تراوحتها كانت قيم، فقد 1989

متوسط قيمة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ومعدل النمو السنوي في هذا  وبلغ .مليون دينار

 1999-1990الل الفترة خو على التوالي.  سنوياا ٪ 14.5و  مليون دينار 476.8بمقدار العقد 

في  مليون دينار 906.7من  تهازادت قيمو  األردنتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى نمت 

قيمة تدفقات االستثمار  وبلغ متوسط ،1999في عام  مليون دينار 1575.3 إلى 1990
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على ٪ 6.5مليون دينار و  1095.7هذا العقد  خالل لها األجنبي المباشر ومعدل النمو السنوي 

ارتفعت قيمة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  الذي يليه )العشرية األولى(في العقد و التوالي. 

قيمة تدفقات  وبلغ متوسط ،مليون دينار 14719.8 وبلغت 2009في  إلى أعلى مستوى 

 ٪27.2و  مليون دينار 7796.8االستثمار األجنبي المباشر ومعدل النمو السنوي في هذا العقد 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى  ارتفعت 2013-2010الفترة  على التوالي، وخالل

 مليون دينار 17565.5أعلى مستوى إلى  2010في عام  مليون دينار 15526.1من  األردن

. وبلغ متوسط قيمة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والنمو السنوي في هذه 2012في عام 

 على التوالي. سنوياا  ٪6.1 و مليون دينار 16554.2الفترة 

 النمو االقتصادي الحقيقي -3-5

تراوحت بين فقد  ،1989-1980خالل الفترة  الناتج المحلي الحقيقيوبالنظر إلى بيانات 

وبلغ  على التوالي، 1988و  1980لعامي  مليون دينار 3840.8 ومليون دينار  2818.1

مليون دينار و  3497.5ومعدل النمو السنوي في هذا العقد الناتج المحلي الحقيقي متوسط قيمة 

 3419.3من  زاد الناتج المحلي الحقيقي 1999-1990٪ سنوياا على التوالي. وخالل الفترة 2.5

الناتج ، وبلغ متوسط قيمة 1999مليون دينار في عام  5198إلى  1990مليون دينار في 

٪ على 4.3مليون دينار و  4383.3العقد  ومعدل النمو السنوي خالل هذاالمحلي الحقيقي 

إلى الناتج المحلي الحقيقي التوالي. وفي العقد الذي يليه )العشرية األولى( ارتفعت قيمة تدفقات 

 الناتج المحلي الحقيقي، وبلغ متوسط قيمة 2009مليون دينار في  9759.9أعلى مستوى 

٪ على التوالي، وخالل الفترة 6.5و مليون دينار  7326.3ومعدل النمو السنوي في هذا العقد 

إلى  2010مليون دينار في عام  9985.5من  الناتج المحلي الحقيقيارتفع  2010-2013
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 الناتج المحلي الحقيقيوبلغ متوسط قيمة  ،2013مليون دينار في عام  10812.8أعلى مستوى 

 التوالي. ٪ سنوياا على2.6مليون دينار و  10389.4والنمو السنوي في هذه الفترة 

 واالستثمار األجنبي المباشر متغّيرات االقتصاد الكلياختبار العالقة بين  -4

 مواصفات النموذج -4-1

 استخدامسيتم  متغي رات االقتصاد الكليعلى وأثره االستثمار األجنبي المباشر  لبيان سلوك

مسبقة  اا قيود ضعتال  وهي ،Sims (1980) التي اقترحها (VAR)االنحدار الذاتي  متجه منهجية

بيان لغراينجر مفهوم سببية ستخدم يو  .خارجية مأ داخليةالمتغيرات مسبقاا فيما إذا كانت د تحد الو 

بناءا و  .والمستوردات الصادراتالنمو االقتصادي و و الوارد العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر 

 (Vector autoregressive)لذاتي االنحدار ا متجه نموذجتم تضمين فقد على الدراسات السابقة 

 األجنبي المباشر االستثمارهي: و معبراا عنها بصيغة اللوغاريتم الطبيعي رئيسية متغي رات  بأربعة

(fdi) السلعية صادراتوال (x)  والمستوردات السلعية(m)  محلي الدخل الو(gdp) إضافة إلى ،

 .(K)ورأس المال  (L) عملوال (REER)ال سعر الصرف الحقيقي الفع  متغيرات خارجية ك

 سبببببعةمببببن  autoregressiveاالنحببببدار الببببذاتي متجببببه نمببببوذج  وحسببببب مببببا ورد أعبببباله يتكببببون 

( m)والمسببببتوردات ( x)( والصببببادرات fdi)تضببببمن االسببببتثمار األجنبببببي المباشببببر الببببوارد تمتغي ببببرات 

بال وسبعر الصبرف الحقيقبي (gdp)والدخل المحلي  المعببر  (k)ل ورأس المبا (l)والعمبل ( reer) الفع 

 .(1عنها جميعاا بصيغة اللوغاريتم الطبيعي كما يظهر أدناه في النموذج )
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معلمببببات، ويتبببوزع حببببد الخطببببأ المصببببفوفات  Biو  Aiمصببببفوفة الحببببد الثاببببت و  A0حيبببث أن 

 .العشوائي بوسط حسابي صفر ومصفوفة تباين 

في نموذج االنحدار  ةالمثالي فترة اإلبطاء تحديد طولنحتاج السببية  قةحليل العالتعند و 

 سكون وب. الداخلة في النظام بين المتغي رات طويلة المدى المحتملة العالقات تحديد، و الذاتي

(stationarity) وإذا . الحصول على "انحدار زائف"إمكانية تنتفي سل في النموذج السال جميع

 error correctionتصحيح الخطأآلية  استخداميتم س ((cointegrated ةمتكامل هاجميعكانت 

mechanism (ECM) التوازني  سارمالمن القصير انحرافات األجل  إلزالةساكن النموذج لل

يوضح بين المتغي رات ال التكامل المشترك  فإن إثباتفي الحقيقة، و . الطويل األجل فيللسالسل 

الذي  (VECM) الخطأ تصحيح متجهنموذج  يتم تقديرهذه الحالة في و  ؛العالقة السببية اتجاه

وعند غياب  .الطويلو  القصير يناألجل فيغراينجر سببية ز بين مي  ويالسببية،  باتجاه يوحي

على نتائج اختبار سببي ة غراينجر للفرق نسعى للحصول  (cointegration)التكامل المشترك 

 .(VAR) األول لنموذج مصفوفة االنحدار الذاتي
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 التطبيقيةتائج الن -4-2

 ةالمتغي رات متكامل أن تكون جميعيفترض  ،ةالعالقات الطويلة المدى المحتمل ل تعريفقب

 اختباري  استخدمفقد  غير كاف،إال أنه ضروري  شرط التكامل المشترك بما أنو ، نفس الرتبةمن 

 Augmented Dickey Fuller (ADF) test كي فولر يد(Dickey and Fuller, 1979, 1981)، 

 .(Philips and Perron, 1988)  الوحدة جذرلPhillips-Perron (PP) واختبار 

 (1الجدول رقم )
 للمتغيراتاختبار جذر الوحدة 

 PPإحصائية   ADF-GLSإحصائية  المتغير
 المستوى 

 1.528151-  1.318776- االستثمار األجنبي المباشر
 3.176252-  *3.112441- الصادرات السلعية

 2.045953-  1.928558- المستوردات السلعية
 ***5.158299-  2.118508- الناتج المحلي اإلجمالي

 1.000536-  1.815148- سعر الصرف الحقيقي الفع ال
 ***10.96468-  *2.915986- القوى العاملة

 1.748481-  1.689870- رأس المال
    
 الفرق األول 

 ***4.371938-  ***4.350291- نبي المباشراالستثمار األج
 ***9.928133-  ***6.095547- الصادرات السلعية

 ***5.273064-  ***4.492684- المستوردات السلعية
 ***10.76215-  ***10.11830- الناتج المحلي اإلجمالي

 **3.580089-  ***3.909796- سعر الصرف الحقيقي الفع ال
 ***6.359407-  ***5.828291- القوى العاملة

 ***4.669114-  ***4.898343- رأس المال
    
 اخذ اللوغاريتم الطبيعي لجميع المتغيرات أعاله -
 ٪ على التوالي.10٪ و 5، و ٪1تشير إلى أن المتغيرات ساكنة عند مستوى معنوية  *** و ** و * -

 -عند المستوى حسب ديكي( أن الصادرات والقوى العاملة ساكنة 1نتائج الجدول ) بينت

 -ن نمو الناتج المحلي اإلجمالي والقوى العاملة ساكنة عند المستوى حسب فيليبسأفولر، و 

 أي أنبيرون، وبعد أخذ الفرق األول للسالسل الزمنية أصبحت متكاملة من الدرجة األولى، 

تالي، يمكننا تطبيق للمتغيرات التفسيرية، وبال I(0)و  I(1)خليط من  هي( 1النتائج في الجدول )

ARDLأن تكون المتغيرات متكاملة في نفس الدرجة، ويمكن تطبيقها إذا كانت  ؛ ألنها ال تشترط
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، أو مزيج منهما، كما توفر أسلوباا لتقييم اآلثار قصيرة I(1)أو  I(0)المتغيرات هي جميعها 

القصيرة والطويلة آخر بشكل متزامن، ويفصل اآلثار متغي ٍر متغير على ثر وطويلة األجل أل

 ،ARDLوسيتم الكشف عن وجود عالقة توازنية طويلة األجل بينها باستخدام منهجية  األجل.

( هي معنوية عند مستوى 7.758803)المحسوبة  F حصائيةإأن ( 2وبينت نتائج الجدول )

د ٪ وهذا يعني أن الفرضية األساسية لعدم التكامل المشترك ال يمكن قبولها حتى عن1معنوية 

 ٪ وبالتالي يوجد عالقة تكامل المشترك بين المتغيرات.10مستوى معنوية 

 (2الجدول رقم )
 ARDLالتكامل المشترك حسب اختبار 

ARDL Bounds Test   
Date: 01/31/16   Time: 19:32   
Sample: 1983 2012   
Included observations: 30   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  7.758803 7   
     
          

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 1.92 2.89   

5% 2.17 3.21   
2.5% 2.43 3.51   
1% 2.73 3.9   

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: D(G)   
Method: Least Squares   
Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(G(-1)) -0.059336 0.125784 -0.471728 0.6456 

DLOG(FDI/GDP) -8.788574 3.919347 -2.242357 0.0446 
DLOG(MS) 27.40974 13.53853 2.024572 0.0658 
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DLOG(REER) -4.734026 17.87509 -0.264839 0.7956 
DLOG(REER(-1)) 20.79008 28.16555 0.738139 0.4746 

DLOG(KFORMATION) 2.825796 8.744253 0.323160 0.7521 
DLOG(KFORMATION(-1)) 3.469671 5.188454 0.668729 0.5163 

DLOG(POP) -138.9627 72.89831 -1.906255 0.0808 
DLOG(POP(-1)) 58.70348 101.8485 0.576381 0.5750 

C 97.13145 90.39379 1.074537 0.3037 
LOG(FDI(-1)/GDP(-1)) 4.709145 5.487061 0.858227 0.4076 

LX(-1) -7.379981 6.192164 -1.191826 0.2564 
LM(-1) 19.46806 16.94768 1.148715 0.2731 

LOG(MS(-1)) 46.99399 20.98738 2.239154 0.0449 
LOG(REER(-1)) -33.63140 11.55023 -2.911751 0.0130 

LOG(KFORMATION(-1)) -10.49302 11.15015 -0.941065 0.3652 
LOG(POP(-1)) -47.57628 27.10187 -1.755461 0.1046 

G(-1) -1.489909 0.273386 -5.449832 0.0001 
     
     R-squared 0.957116     Mean dependent var -0.220570 

Adjusted R-squared 0.896363     S.D. dependent var 7.866035 
S.E. of regression 2.532287     Akaike info criterion 4.979832 
Sum squared resid 76.94972     Schwarz criterion 5.820550 
Log likelihood -56.69748     Hannan-Quinn criter. 5.248785 
F-statistic 15.75432     Durbin-Watson stat 2.708773 
Prob(F-statistic) 0.000011    

     
     

استخدام منهجية توازنية طويلة األجل بين المتغيرات سيتم العالقة الولمزيد من تأكيد 

Johansen and Juselius (1990) ( الذي يبين نتائج اختبار الجذر الكامن3كما في الجدول رقم ) 

Maximum-eigenvalue test واختبار األثر Trace test  للكشف عن وجود عالقة طويلة األجل؛

في النموذج  على األقلوأشارت النتائج إلى قبول الفرضية القائلة بوجود متجه تكاملي واحد 

كاشفة عن وجود عالقات طويلة المدى بين المتغيرات، وبناءا عليه، سيتم اضافة حد تصحيح 

لفصل العالقة الطويلة المدى بين  VARلجميع معادالت الفرق األول في نموذج  ECMالخطأ 

المتغيرات االقتصادية عن أي اختالل في األجل القصير وقياس سرعة الوصول إلى حالة 

 ن.التواز 
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 (3الجدول رقم )
 اختبار التكامل المشترك للمتغيرات

 الفرضية
Hypothesized 

 اختبار األثر
Trace 

 اختبار الجذر الكامن
Max-Eigen 

No. of 
CE(s) 

Eigenvalue Statistic 5 Percent 
Critical Value 

Statistic 5 Percent 
Critical Value 

None *  0.795854  0.795854  0.795854  49.25647  27.58434 
At most 1*  0.535152  0.535152  0.535152  23.74739  21.13162 
At most 2*  0.394467  0.394467  0.394467  15.55101  14.26460 
At most 3  0.027003  0.027003  0.027003  0.848616  3.841466 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5٪(1٪) level 
 Trace test and Max-eigenvalue test indicate 1 cointegrating equation(s) at the 5٪ level 

عالقة ب تتسماألساسية  األربعة أن المتغيرات بينالتكامل المشترك ت تحليل تائجأن  نوحيث 

ج على النتائ تحليلسيتم ، غراينجرجاه سببية تعن ا يءأي  شتخبر ال هي و  طويلة األجلتوازنية 

  Johansen and Juselius (1990)منهجيةبإتباع  VECM نموذج تصحيح الخطأ مصفوفة أساس

بعين  آخذين ،غراينجرنتائج اختبار سببية  (4)رقم ويعرض الجدول  .لبيان اتجاه السببية

 .يةالمتغيرات االقتصادو  fdiبشكل خاص العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر  االعتبار

 VECMعلى غراينجر اختبار سببية ( 4جدول )

  مصدر السببية

ECM  قصير المدى  

1t  all itm  itx  itfdi  itgdp   

Coeff   .coeff  .coeff  .coeff  .coeff  .coeff  

-0.364***   12.487*** 0.069452 10.512**  2.720* - gdp 
 0.568  0.929 0.388  0.265 -  0.286 fdi 
0.881  16.813***  0.037 -  10.693***  0.022 x 
-0.050  8.191** - 0.361 2.902*  0.644 m 

 ٪ على التوالي.10٪ و 5٪ و 1*** و ** و * إلى درجة معنوية تشير 
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 :نتائج السببية أظهرت

المدى  فييتم تصحيحه اإلجمالي الناتج المحلي ر في التغي   أنعلى المدى الطويل  -1

 داخل ةواضحداللة إحصائية له و ؛ 0.364الطويل للوصول إلى حالة التوازن بسرعة 

٪ من 36.4يعني أن هذا ، و الناتج المحلي اإلجماليمعادلة لنموذج تصحيح الخطأ 

 أنشير إلى وي، ثالث سنواتيتم خالل  التصحيح نحو الوضع التوازني طويل األجل

الستثمار ا ف حسبيتكي  على المدى الطويل  الناتج المحلي اإلجمالي التوسع في

 .للوصول إلى حالة التوازن المستوردات الصادرات و و األجنبي المباشر 

 :(4أظهرت نتائج الجدول )و  -2

 (fdi)متجهة من االستثمار األجنبي المباشر وجود عالقة سببية قصيرة المدى  -أ

وهذا يظهر العالقة اإليجابية بينها، . (gdp)اإلجمالي  إلى الناتج المحلي (x) والصادرات

وأن الصادرات هي محرك للنمو االقتصادي، إضافة إلى أن زيادة التكوين الرأسمالي 

 األجنبي تزيد كذلك من النمو االقتصادي.

؛ رات الحاصلة في الصادرات في األجل القصيراالستثمار األجنبي المباشر التغي  يفسر  -ب

الستثمارات األجنبية إلى زيادة اإلنتاج المحلي وتحسين اإلنتاجية، إضافة حيث تؤدي ا

إلى أن بعض المشاريع هي موجهة أصالا نحو التصدير، وبالتالي تكون النتيجة زيادة 

 .الصادرات الوطنية

، وجد أن االستثمار األجنبي المباشر يفسر التغيرات في المستوردات في األجل القصير -ج

االستثمارات األجنبية تمثل انتقال رأس المال المادي، كما تحتاج وبما أن بعض 
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المشاريع االستثمارية إلى استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، فكل هذا يؤثر على 

 .مستوى المستورات ويزيدها

لتحليل الخصائص الحركية للنموذج، عندما تكون عالقة التكامل المشترك عالقة تفاعلية و 

 مكونات وتحليل Impulse Responses لرد الفعلستجابة االدالة فقد تم تقدير ات، بين المتغير 

وأعطت دالة االستجابة . VECMلمختلف المتغيرات بنموذج  Variance decompositionالتباين 

الفورية مسارات االستجابة لكل متغير لصدمات المتغيرات األخرى، وتأخذ في االعتبار أيضاا 

ير للوصول إلى التوازن على المدى الطويل للمتغير التابع. ويوفر أسلوب تكي ف األجل القص

 تحليل التباين من ناحية أخرى معلومات حول كيفية حدوث االستجابة بسرعة.

( 1) الشكل يبينهااالستثمار األجنبي المباشر  ةلصدم الناتج المحلي اإلجمالياستجابة 

الناتج المحلي اإلجمالي، مار األجنبي المباشر على يشير إلى أثر إيجابي لزيادة في االستثالذي 

عود إلى يو بعد فترتين، الناتج المحلي اإلجمالي زيد ينتيجة لصدمة االستثمار األجنبي المباشر و 

، حيث ECMهذا يتفق إلى حد كبير مع نتائج تقدير و  ،الثالثةمن الفترة التوازن في المدى الطويل 

 .الناتج المحلي اإلجماليين االستثمار األجنبي المباشر العالقة اإليجابية طويل المدى ب
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 ( استجابة الناتج المحلي اإلجمالي لصدمة انحراف معياري واحد1شكل )

االسببببتثمار لزيببببادة مفاجئببببة فببببي الصببببادرات والمسببببتوردات مسببببار اسببببتجابة  (2)ويبببببين الشببببكل 

تسببببتجيب و ، هبببذا المتغيببببر للصببببدمات فببببي النظبببباماسببببتجابة ار يعكببببس آثببببالببببذي  ؛األجنببببي المباشببببر

االسبببتثمار األجنببببي فبببي الفتبببرات األولبببى بعبببد حبببدوث صبببدمة فبببي  الصبببادرات والمسبببتوردات ايجابببباا 

 إلى مستوى ما قبل الصدمة في نهاية المطاف. ثم يعود ، المباشر
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 لصدمة انحراف معياري واحد داتالصادرات والمستور ( استجابة 2شكل )

تحليل التباين األثبر الكمبي لالسبتثمار األجنببي  يعملللصدمة باإلضافة إلى تحليل االستجابة 

أوضببحت نتببائج الجببدول حيببث  ؛المسببتورداتالصببادرات و النبباتج المحلببي اإلجمببالي و المباشببر علببى 

وإلببى  النبباتج المحلببي اإلجمبباليوجبود تكي ببف سببريع نسبببياا مببن االسببتثمار األجنبببي المباشببر إلببى  (5)

 فتبرات ارببع، وبعبد هباخطأ توقع تباين فترة واحدة مقبلة تفسبر تحركاتالصادرات وإلى المستوردات، و 

االسببببتثمار تفسببببر بصببببدمات النبببباتج المحلببببي اإلجمببببالي ٪ مببببن الصببببدمة فببببي 11.35حببببوالي  فببببإن

٪ مببن خطببأ 1أقببل مببن ، و ٪25.37زادت هببذه النسبببة إلببى  فتببرات ثمببانيبعببد ، و األجنبببي المباشببر

اسببتمرت النسبببة . و االسببتثمار األجنببي المباشببربسبببب تغيببرات  النبباتج المحلببي اإلجمباليتبباين توقببع 

 .على الجانب اآلخرسنة،  20بعد  35.74بالتزايد إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة 

 Variance decomposition( تحليل مكونات التباين 5جدول رقم )
 Percentage of forecast variance explained by innovations: يفسر من خالل الصدمة فينسب توقع التباين الذي 

in 
 t S.E. gdp fdi x m 

Variance Decomposition of gdp       
  1  0.038402  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

  4  0.065662  77.72696  11.35122  8.533953  2.387865 

  8  0.074215  62.91272  25.37399  7.359040  4.354247 

  1
2  0.083039  53.68303  32.94356  8.733827  4.639582 

  1
6  0.091130  49.94766  35.28286  10.36190  4.407583 

  2
0  0.097073  48.61362  35.74606  11.47938  4.160932 

  2
4  0.100966  48.14640  35.70878  12.15586  3.988960 

  2
8  0.103359  47.98434  35.58397  12.54996  3.881739 

  3
2  0.104774  47.92985  35.47648  12.77575  3.817922 

       

       

Variance Decomposition of x:       
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  1  0.150167  18.94912  20.95538  60.09550  0.000000 

  4  0.169656  19.42443  26.67098  51.59886  2.305725 

  8  0.182000  17.97144  32.72812  46.24766  3.052782 

  1
2  0.195300  19.13293  35.26995  42.41822  3.178902 

  1
6  0.206136  20.89265  35.93076  40.05353  3.123055 

  2
0  0.213643  22.28965  35.97910  38.68310  3.048149 

  2
4  0.218410  23.21939  35.88496  37.90434  2.991301 

  2
8  0.221286  23.79366  35.78701  37.46512  2.954217 

  3
2  0.222965  24.13438  35.71529  37.21874  2.931595 

       
Variance Decomposition of m:       

  1  0.107009  3.884513  21.24594  27.02084  47.84871 

  4  0.137891  4.403301  29.31268  36.44935  29.83468 

  8  0.144432  5.735790  31.91511  34.63697  27.71213 

  1
2  0.150520  7.877619  32.99672  33.36312  25.76254 

  1
6  0.155088  9.699447  33.32187  32.58031  24.39837 

  2
0  0.158124  10.95617  33.38285  32.12001  23.54097 

  2
4  0.160006  11.74749  33.36884  31.85518  23.02849 

  2
8  0.161124  12.22217  33.34233  31.70483  22.73066 

  3
2  0.161769  12.49858  33.32038  31.62032  22.56072 

 الخالصة والتوصيات -5

البوارد الصبادرات االسبتثمارات األجنبيبة المباشبرة غراينجبر ببين اتجباه سبببية دراسبة ال ههذ بينت

باسببتخدام  ،2013 -1980للفتببرة إلبى األردن والنبباتج المحلببي اإلجمببالي والصببادرات والمسببتوردات 

االسبتثمار سبببية مبن عالقبة  تبم التوصبل إلبى وجبود الفوريبة االسبتجابة دالبةوتحليل  VECMتقدير 

إلببببببى النبببببباتج المحلببببببي اإلجمببببببالي وإلببببببى الصببببببادرات وإلببببببى  ألردنإلببببببى االببببببوارد األجنبببببببي المباشببببببر 
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، وأظهرت أثراا ايجابياا لالستثمار األجنبي المباشبر علبى زيبادة النباتج المحلبي اإلجمبالي المستوردات

اكتشبباف تببأثير قصبببير المببدى وعالقببة سببببية إيجابيببة علببى المبببدى تببم . و والصببادرات والمسببتوردات

تبببدو هببذه النتيجببة و  ،النبباتج المحلببي اإلجمبباليمار األجنبببي إلببى الطويببل متجهببة مببن تببدفقات االسببتث

 األجنبي المباشر في األردن. االستثمارمتسقة مع تزايد أهمية 

ن االسببببتثمارات األجنبيببببة لتببببوطيمناسبببببة يتوجببببب تببببوفير بيئببببة اسببببتثمارية وتبعبببباا لهببببذه النتيجببببة 

ببدالا مبن ت اإللكترونية والكهربائيبة كصناعة المعداالمباشرة، وإقامة مشاريع صناعية دائمة اإلقامة 

علببى معببدات بسببيطة وعمالببة أجنبيببة، وتوسببيع  اعتمببدتمشبباريع المنبباطق الصببناعية الخفيفببة التببي 

التركيز علبى العمبل العرببي المشبترك الحقيقبي غيبر الخاضبع ألي اعتببارات إال المصبلحة األسواق ب

 ة البينيبببة وتوسبببيع السبببوق العربيبببة المشبببتركةتنافسبببية وتحريبببر التجبببارة العربيبببزيبببادة قبببدرتها الالعربيبببة ل

 .جاذبةق بيئة استثمارية يحقلت ومحاربة الفساد



ة|  91 ح ف ص ل  ا

 

 المراجع
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قملح  

 المستوردات السلعية الصادرات السلعية االستثمار األجنبي المباشر الناتج المحلي اإلجمالي السنة

1980 1164.8 280.5 120.1 716.0 
1981 1448.7 354.4 169.0 1047.5 
1982 1649.9 393.3 185.6 1142.5 
1983 1786.6 426.3 160.1 1103.3 
1984 1909.7 493.0 261.1 1071.3 
1985 1970.5 460.7 255.3 1074.4 
1986 2240.5 438.7 225.6 850.2 
1987 2286.7 434.1 248.8 915.6 
1988 2349.5 628.3 324.8 1022.5 
1989 2425.4 859.1 534.2 1230.0 
1990 2760.9 906.7 612.3 1725.8 
1991 2958.0 920.5 598.6 1710.5 
1992 3610.5 962.1 633.8 2214.0 
1993 3884.2 956.7 691.3 2453.6 
1994 4357.4 960.0 793.9 2362.6 
1995 4714.7 977.7 1004.5 2590.3 
1996 4911.3 988.7 1039.8 3043.6 
1997 5137.4 1244.6 1067.2 2908.1 
1998 5609.9 1464.4 1046.4 2714.4 
1999 5778.1 1575.3 1051.4 2635.2 
2000 5998.6 2222.8 1080.8 3259.4 
2001 6363.7 2430.6 1352.4 3453.7 
2002 6794.0 2810.5 1556.7 3599.2 
2003 7228.8 3548.0 1675.1 4072.0 
2004 8090.7 5895.8 2306.6 5799.2 
2005 8925.4 9379.2 2570.2 7442.9 
2006 10675.4 9013.6 2929.3 8187.7 
2007 12131.4 13480.0 3183.7 9722.2 
2008 15593.4 14467.7 4431.1 12060.9 
2009 16912.2 14719.8 3579.2 10107.7 
2010 18762.0 15526.1 4216.9 11050.1 
2011 20476.6 16570.8 4805.9 13440.2 
2012 21965.5 17565.5 4749.6 14733.7 
2013 23851.6   4805.2 15667.3 
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