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المستخمص:
وعىصر حساس
أغمب بمدان العالم تىظر إلى االستثهار عمى َّأىً ضرورة لمىهو االقتصادي،
ٌ
فعالـة لمىٍوض باقتصادتٍا ،لذا قاهت أغمبيً البمدان العربية بتطوير ىظاهٍا االستثهاروتحسين
واداة َّ
بيئة األعهال والهىاخ االستثهاري لديٍا والغاء القيود فيها بيىٍا الستقطاب االستثهارات  .يٍدف
البحث إلى بيان أثر االستثهارات العربية البيىية عمى التىهية االقتصادية في البمدان العربية لمهدة
( ،)2014-1995وتوصل البحث إلى َّ
أن أثر االستثهارات البيىية في البمدان العربية كان ضعيفاً
أثرت فيٍا االستثهارات البيىية في الىاتج الهحمي
عمى الىاتج الهحمي اإلجهالي وا ّن
أفضل هدة ْ
َ
اإلجهالي في البمدان العربية كان في عام  ،2005وقد توصمت الىتائج القياسيً إلى وجود عالقة
طردية بين االستثهار البيىي ،والىاتج الهحمي اإلجهالي في البمدان العربية ولكن ٌذي الىتائج كاىت
تعاىي هن هشكمة االرتباط الذاتي وبالتالي اليهكن االعتهاد عميٍا في التططي والتىبؤ لمهستقبل،
وبعد هعالجة الهشكمة باستطدام هتغير وٌهي أظٍرت الىتائج وجود عالقً عكسية بين االستثهار
البيىي والىاتج الهحمي اإلجهالي وٌذا هطالف لمهىطق والىظرية االقتصادية ،لذلك استطدم الباحث
هتغير إبطاء في هعالجة هشكمة االرتباط الذاتي وكاىت الىتائج تشير إلى وجود عالقة طرديً بين
االستثهار البيىي والىاتج الهحمي اإلجهالي وٌذا يتفق هع الهىطق ،إذ تشير ٌذي الىتائج إلى َّ
أن زيادة
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) هع1.126( االستثهار البيىي بهقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الىاتج الهحمي اإلجهالي بىسبة
 وأوصت الدراسة بضرورة توافر اإلرادة السياسية لدى هعظم البمدان العربية. ثبات العواهل األُطرى
 والعهل عمى رفع هعدالت االدطار واالستثهار الهحمي،في إقاهة تجهع تعاوىي اقتصادي عربي
 كها يىبغي عمى صاىعي السياسات، وضرورة تىويع هصادر اإليرادات األطرى غير الىفطية،والبيىي
 وتطوير البىى التحتية لتكون،االقتصادية العربية هتابعة هؤشرات االستثهار الدولية واإلفادة هىٍا
 وبالتالي زيادة،هالئهة لمهستثهر عمى إقاهة هشاريع تستىد عمى أسس وهرتكزات اقتصادية سميهة
. فرص ىجاح الهشاريع االستثهارية واستهرارٌا
 تىهية اقتصادية،  االستثهارات العربية البيىية:الكمهات االفتتاحية
The role of inter-Arab investments in promoting economic development in
the Arab countries for the period (1995_2014)
Prof. Dr. Abdul Razak Hamad Hussein, Muhannad Abed Jassam
Mohammed
Abstract:
Most countries of the world look at investment as a necessity for
economic growth, and sensitive, effective element for the advancement of
their economies, so most of these countries have developed their
investment and improve the business environment, investment climate and
remove its restrictions among themselves to attract investment.
The research aims to demonstrate the impact of inter-Arab investments
on economic development in the Arab countries for the period (19952014), the research found that the impact of inter-Arab investments on
GDP was weak ,and the best period has affected the GDP in Arab
countries was in 2005, and the results the result of the econometric study
found a positive relationship between the two-way investment, and GDP in
the Arab countries, but these results have been suffering from
autocorrelation problem , therefore cannot be Cannot be adopted in
planning and forecasting for the future.
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After addressing the problem by using a fictitious variable the results
showed an inverse relationship between the two-way investment and GDP,
and this is incompatible with economic logic of economic theory, so
researcher use a variable slow in addressing the autocorrelation problem
and the results indicate that there is a direct correlation between investment
and GDP , this is consistent with the economic logic, The results indicate
that increased with inter- investment by one unit leads to increased GDP
(1. 126) with the stability of other factors.
The study recommended the need for the political will of most of the
Arab countries in the Establishment of a cooperative Arab economic
cooperative , and work to raise the savings and domestic investment and
interconnection rates, besides the need to diversify the non-oil revenue
sources, and follow-up and utilization of international investment indicators
, the development of infrastructure to be suitable for the investor to
establish projects based on strong economic fundamentals, and thus
increase the chances of success and continuation of investment projects.
المقدمة :
لقد بدأ االٌتهام الهشترك لمبمدان العربية بتىهية االستثهارات العربية البيىية هىذ فترة السبعيىات،
إذ تم إىشاء الهؤسسة العربية لضهان االستثهار في عام  1975والتي تٍدف إلى تشجيع اىتقال
رؤوس األهوال عبر البمدان العربية ،وكذلك ههارسة أوجً الىشاط الهكهمة لتوفير الضهان والسيها
تىهية البحوث الهتعمقة بتحديد فرص االستثهار وأوضاعً في البمدان العربية ،وا َّن البمدان العربية
تواجً تحديات تىهوية كبيري تعيق ىٍوضٍا ىحو الىهو لذلك عميٍا رفع وتائر التىهية وتسريع هعدالت
الىهو وتىويع االقتصاد وذلك عبر تشجيع االستثهار سواء كان هحمياً أو أجىبياً عاهاً أم طاصاً ،لذا
قاهت أغمب البمدان العربية بتطوير ىظاهٍا االستثهاري وتحسين بيئة األعهال الستقطاب
االستثهارات ،وتحسين الهىاخ االستثهاري العربي والغاء القيود فيها بيىٍا و عمى الرغم هن هحاوالت
البمدان الىاهية هن تحسين هىاطٍا االستثهاري و هحاولتٍا اإلصالح َّ
فإن احتدام الهىافسة بين البمدان
الىاهية يجعل البمدان العربية قميمة االستقطاب لالستثهارات َّ
ألن الهىطقة ذات هطاطر هرتفعة بىظر
الهستثهرين األجاىب فضالً عن عدم توفر الهىاخ االستثهاري الهالئم في البمدان العربية وتواضع
الهشروعات االستثهارية ،لذلك يتطمب األهر جذب ٌذي األهوال إلى البمدان العربية ،فكمها كان
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الهىاخ االستثهاري أفضل كمها كان أثر االستثهارات الطارجية وهىٍا العربية عمى الىهو االقتصادي
أسرع وأقوى .
 مشكمه البحث  :تتهثل هشكمً البحث في عدم توفر الهوارد الهاليً الالزهة لتهويل عهميًالتىهية االقتصادية في عدد هن البمدان العربية وفي الوقت ىفسً توجد فوائض هاليً عربية
هتجً إلى األسواق الدولية والبمدان األجىبية تبحث عن هجاالت استثهاريً هؤهىً فضال عن
كوىٍا وسيمً لتحقيق التطور االقتصادي هها يضطرٌا إلى المجوء إلى هوارد أجىبيً لسد الفجوة
التي تركتٍا الهوارد الهحمية وهىٍا االستثهارات العربية البيىية .
 فرضيه البحث  :يقوم البحث عمى فرضيً هفادٌا َّالت ىسبتٍا ضعيفة
أن االستثهارات العربية هاز ْ

وغير كافيً لسد فجوي الهوارد الهالية الهحمية الالزهة لتهويل عهميً التىهية االقتصادية  ،عمهاً

َّ
أن ٌذا الهستوى يهكن رفعً باإلفادة هن وفرة األهوال الهٍاجرة .
 أهمية البحث  :يعد االستثهار بهفٍوهً االقتصادي هن العواهل الهٍهة في تحقيق التىهيةاالقتصادية ،فٍو الهحرك األساسي لمىشاط االقتصادي الرتباطً بالتكوين الرأسهالي وزيادة
قدرات االقتصاد في اإلىتاج والتطوير والتجديد وها إلى ذلك هن اىعكاسات واضحة في تحقيق
هعدالت التىهية االقتصادية الهستٍدفة وزيادة فرص التوظف ،ورفع هستوى الهعيشة.
 هدف البحث  :يٍدف البحث إلى بيان تأثير االستثهارات العربية البيىية عمى التىهيةاالقتصادية هن طالل أطذ هؤشرات االستثهار في البمدان العربية.
 منهجيه البحث  :يعتهد البحث أُسموب الهزج بين الهىٍج الوصفي التحميمي العام والهىٍجالتطبيقي هن طالل دراسة البمدان العربية وصوال إلى إعداد ىهوذج لبيان أثر االستثهارات
العربية البيىية في التىهية االقتصادية باالعتهاد هجهوعً هن الهتغيرات الهىاسبة لٍذا الغرض
وهن ثم التعرف عمى الىتائج التي توصل إليٍا .
 هيكميه الدراسة  :قسم البحث إلى ثالثة هباحث وكالتالي : المبحث األول  :اإلطار الىظري لالستثهار . -المبحث الثاني  :أثر االستثهارات البيىية عمى التىهية االقتصادية في البمدان العربية .
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 المبحث الثالث  :أثر االستثهارات البيىية في الىاتج الهحمي اإلجهالي في البمدان العربية(دراسة قياسية) .

المبحث األول  :اإلطار النظري لالستثمار
لقد أصبحت أغمب البمدان هن دو ِن تَهييز تىظر إلى االستثهار عمى أىًَّ حتهية وضرورة لمىهو
فعالـة لمىٍوض باالقتصاد ،لهـا يحققـً هـن زيـادة فـي الطاقـة
االقتصادي ،وعىصر حساس وادارة ّ
اإلىتاجيـة واستغـالل لمهوارد البشريـة ،إال َّ
أن إدارة االستثهـار وتوجيًٍ ٌـو الهفتـاح األساسـي والوجٍـة
الضروريـة لطدهـة التىهيـة االقتصادية.
يعد االستثهار بشكل عام سبباً في تقدم الهجتهعات ورقيٍا وهن أٌم آليات التىهيـة ووسيٌمتٍا
لتحقيق الىهو االقتصادي في جهيع البمدان عمى اطتالف أىظهتٍا االقتصادية ،هها دعا العديد هن
البمدان إلى اعتهاد براهج وسياسات اقتصادية لتشجيع االستثهار والسيها االستثهار الهحمي وأطذت
ٌذي البمدان تشجع قطاعٍا الطاص في الهساٌهة في الىهو االقتصادي فضال عن األىفتاح عمى
رأس الهال األجىبي لسـد الفجوة فـي القـدرات واإلهكاىات الفىية واإلدارة الىاجهة عـن القطاع الطاص
الوطىي السيها في بمداىىا العربية.
اوالً  :مفهـوم االستثمـار  :االستثهار في المغة ٌو هصدر استَ ْث َهر َيستَثهر وٌو الطمـب بهعىى طمب
ظ ٍَر ثَ َهريُ أي َطرج هن
الشجر أي َ
االسِت ْثهار وأصم ًُ هن الثَهر ويقال  :ثَ َهر )بفتح الهيم( ثَ َهر َ
ْ
وىتاجٍا الذي َط َرج هىٍا وزاد عميٍا واىفصل هىٍا ولم
الشجرة وزادت عمى أصمٍا فٍو حهمٍا َ
َ
استَ ْث َهر الهال
يىقصٍا ،وأ ْث َهر الشيء أي أتى ىتجة وأ ْث َهر ْهاُلً )بضم الالم( أي َكثُر ،ويقال ْ
َوثَ َّه َري)بتشديد الهيم( أي استطداهً في اإلىتاج ،وكها يراد بة الزيادة و َّ
الىهاء ،وٌذا قد يكون بواسطة
التجارة أو بواسطة الزراعة أو بواسطة الصىاعة أو بغير ذلك ،وتفيد الهراجع المغوية ب َّ
أن

(االستثهار) يشيـر إلى استطدام الهال وتشغيمة أي توظيفً أو تفييدي أو تثهيري ،وتثهير الهال ٌـو
تكثيـري وىهـوي عمـى هـر الـزهـن (عموان. )29 : 2009 ،
َّ
إن هفٍوم االستثهار اتطذ اتجاٌات عدة ،اطتمفت باطتـالف وجٍات الىظر حول هاٌية
االستثهار وباطتالف الطريقة التي يىظر هن طاللٍا الفـرد أو الهؤسسة إلى رأسهالً وتعظيهً .
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يعرف االستثهار َّ
بأىً التعاهل باألهوال أو استطداهٍا هن أجل الحصول عمى األرباح هن طالل
التطمي عن األهوال اآلن وتحهل الهطاطر لغرض الحصول عمى عوائد في الهستقبل ،وهعىاي َّ
أن
الهستثهر يضحي باالستٍالك الحالي ألجل الحصول عمى استٍالك أكثر في الهستقبل ،وٌذي
التضحية باالستٍالك أو الثروة الحالية ٌي عهمية هقايضً  ،تحدث عبر الزهن ،يقوم بٍا األفراد
والهشروعات أهالً في عوائد هستقبمية (السعودي. )21 : 1999 ،
ثانياً  :االستثمارات العربية البينية  :يتهثل ٌذا الىوع هن االستثهارات بالتدفقات الفعمية لرؤوس
األهوال (الطاصة ،الحكوهية) التي تجتاز الحدود وتعبر هابين البمدان العربية لمتوظف والهساٌهة
في إقاهة هشاريع استثهارية ،تكون ههموكة لفرد واحد أو هجهوعة هن األفراد أو هقاهة كهشروع
هشترك عمى أساس ثىائي أو هتعدد األطراف ،وأصحابٍا هواطىون عرباً أو هؤسسات عربية هن
طارج البمدان الهضيفة (الزبيدي. )79 : 2005 ،
ويعد االستثهار البيىي ضهن أقاليم العالم عىص اًر هكهالً لالستثهار األجىبي ،فالهستثهرون
األجاىب يٍتهون بهعرفة دور الهستثهرين العرب ليطهأىوا ويكوىوا عمى يقين ويتجاوزوا الهطاطر،
أن يقرروا الهبادرة في االستثهار في ٌذي البمدان ،و َّ
ألن
وٌل يستثهرون في بالدٌم العربية ؟ قبل ْ

البمدان العربية تواجً هوقفاً ططي اًر هتهثالً في سعي الدول الكبيرة عمى تقسيهٍا وزعزعة األهن

واالستقرار وزيادة التبعية وارٌاقٍا بالديون وغيرٌا يحتم عميٍا تبىي سياسات جهاعية هىسقة وأىهاطاً
هشتركة هن التعاون دفاعاً عن هصالحٍا ،إذ َّ
أن يؤدي إلى هزيد
إن تعاهمٍا بشكل هىفرد هن شأىً ْ
هن االىقساهات والطسائر التي تتكبدٌا ،هها سبق يتضح أٌهية االستثهارات العربية البيىية ،إذ

تساٌم في تقويً اواصر العالقات بين البمدان العربية بها يكفل هواجًٍ التحديات الراٌىة ،وىقل
االقتصاد العربي هن حالة التجزئة والتبعية إلى حالة التكاهل والتقدم والتطور (العدل.)8 : 2003 ،
تعﺭﻑ ﺍالستثهارات ﺍلعﺭبية ﺍلبيىية بأّىٍا  :تدفقات رؤوس األهوال العربية إلى البمدان العربية أو

ٌي ﺍلتﺩفقاﺕ ﺍلﺭﺃسهالية ﺍلتي يﻜَو هصﺩﺭٌا هَﺍﻁىيين عﺭﺏ ﻁبيعييين ﺃَ هﺅسساﺕ عﺭبية

هعىَية هو طاﺭﺝ ﺍلبمدان ﺍلعﺭبية ﺍلهضيفة ،والتي تَﻅﻑ في هشاﺭيع ﺍستثهاﺭية عاهة أو طاصة
ﺃَ هطتمﻁة تﺩﺍﺭ عمى ﺃسﺱ تجاﺭية (قويدري وفرحي. )5 : 2004 ،
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وتتهيز االستثهارات العربية البيىية عن غيرٌا هن هصادر التهويل الطارجي األطرى في اآلتي :
(شكري )9-8 : 2009 ،
أَّ -أىٍا غير هىشأة لمهديوىية ،وعدم استطدام األرباح الهتولدة عىٍا في رفع هعدل التراكم الرأسهالي
الهحمي في القطاعات األُطرى .
ب -اىعدام االشتراطية التي الزهت الهساعدات الرسهية والتي قد تكون غير هالئهة هع ىه التىهية
االقتصادية الهستٍدف .
ج -األعباء التي تفرضٍا إعادة تحويل األرباح عمى هيزان العهميات الطارجية .
ولالستثهارات ﺍلعﺮبية ﺍلبيىية ﺃٌهية كبيرﺓ يهكن تمطيصٍا في ﺍلىقاﻁ ﺍلتالية (لوعيل: )131 : 2015 ،
 .1تطفيف اعباء ﺍلتىهية ﺍلعﺮبية  :تﺮجع ﺃٌهية ﺍالستثهارات ﺍلعﺮبية ﺍلبيىية ﺇلى ها تقدهً هﻦ
طدهات لمتىهية ﺍلعﺮبية ،فٍي تقون بتطفيف عبء ﺍإلهتىاع عﻦ ﺍالستٍالك لتوليد الهدطرات
عمى بمدان ﺍلعجﺰ ﺍلعﺮبية ،هﻦ طالل ﺇضافة الهدطرات ﺍلفائضة هﻦ بمدان الفائض ﺍلعﺮبية ﺇلى
الهدطرات ﺍلهحمية لبمدان ﺍلعجﺰ ﺍلعﺮبية ٌذا فضال عن ﺃ َّن ﺍىسياب ﺍالستثهارات العربية ﺍلبيىية
يهثل إضافة ﺇلى حجم الهوارد ﺍلهتاحً لالستطدام في ﺍقتصاﺩﺍﺕ ﺍلبلدﺍو ﺍلهضيفة لٍا ،كها
يتضهن ﺇهكاىية ﺯيادة كفاءة ﺍلهﻮﺍﺭﺩ ﺍلهحمية َﺭفع ﺇىتاجيتٍا.
 .2تحقيق ﺍلتﻜاهل ﺍلعﺮبي في هجال ﺍالستثهار ﺍإلىتاجي  :لقد اىصبت هعظم جٍود ﺍلتﻜاهل بين
ﺍلتﻜتالﺕ ﺍالقتصاﺩية لمبمدان ﺍلىاهية بقاراتٍا ﺍلثالﺙ (ﺁسياَ ،ﺃفﺮيقياَ ،ﺃهﺮيكيا الالتيىية) عمى
تحقيق ﺍلتﻜاهل في هجال ﺍلعالقاﺕ ﺍلتجاﺭية.
المبحث الثاني  :أثر االستثمارات العربية البينية في التنمية االقتصادية
سيتم استعراض بعض اٌم األوضاع والتي لٍا األثر الكبير عمى هىاخ االستثهار كاألوضاع
السياسية واالقتصادية واإلدارية والقاىوىية ،كها سيتم تحميل أثر االستثهارات العربية البيىية في
البمدان العربية .
اوالً  :واقع مناخ االستثمار في الوطن العربي

172

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد –2017/ 37

 .1األوضاع السياسية  :يعد االستقرار السياسي عىص اًر ٌاهاً هن عىاصر جذب االستثهارات
وتشجيعٍا ،إذ يجب توفير األهن واالستقرار وىشر الطهأىيىة بين أفراد الهجتهع وتٍيئة الرأي العام
لمتعاهل هع الهستثهر ،وهن طالل الواقع السياسي العام يالحظ َّ
أن بعض البمدان العربية تىعم
باالستقرار السياسي هها يعتبر دعاهة قوية لجذب االستثهارات وتشجيعٍا ،وبمدان عربية أُطرى
هازالت تعاىي هن عدم استقرار سياسي داطمي وطارجي هها يؤثر عمى هىاخ االستثهار ويؤدي إلى
طروج الكفاءات وٌروب رؤوس األهوال (الهجذوب. )124 : 2000 ،
َّ
إن تطور الهؤشر الهركب لمهطاطر القطرية يوضح تحسن بعض البمدان العربية وتراجع بمدان
أُطرى ،ففي اإلهارات والكويت وعهان والسعودية وليبيا وقطر تحسن همحوظ بتقدم السىوات واستقرار
هتواصل إذ صىفت َّ
أها البحرين فكاىت
بأىٍا بمدان ذات درجة هطاطر هىطفضة جداً لعام َّ ،2010
تتفاوت بين البمدان ذات الهطاطر الهىطفضة والهىطفضة جداً ،بيىها الجزائر وتوىس والهغرب
أها األردن فكاىت تتباين بين الهعتدلة والهىطفضة الهطاطر،
فكاىت فيٍم درجة الهطاطر هىطفضةَّ ،
أها
وكذلك سوريا بسبب أوضاعٍا في الوقت الراٌن ازدادت درجة الهطاطر لتكون هرتفعة جدا ،و َّ
هصر واليهن فبقين يحافظن عمى هكاىتٍن فكان تصىيف هطاطرٌها بكل السىوات هعتدلة ولكن بعد
األوضاع التي جرت أطي اًر أي الحراك الشعبي والثورة ،وتغيير الىظام في هصر ،والصراعات
أن يحدث
الداطمية والتدطل الدولي َّ
لحل ىزاعات اليهن كمٍا اسباب تجعل الهطاطر تزداد إلى ْ
االستقرار السياسي لتمك البمدان  ،وفي عام  2014تغير لهكاىة عدة بمدان في الهؤشر وأولٍا ليبيا

التي اهتازت بدرجة هطاطر هىطفضة جداً في عام  2010شٍدت أحداثاً غير هسبوقة في عام
 2011إذ وصمت إلى حد التدطل العسكري ،وبالتالي اعتبرت بمدان ذات درجة هطاطر هرتفعة،
وٌذي الحالة شٍدتٍا بعض البمدان العربية ولكن بدرجات هتفاوتة كهصر ىتيجً اىدالع الثورة
وفمسطين واستهرار الصراع هع اإلحتالل الصٍيوىي ،وأتت السعودية في درجة البمدان ذات
الهطاطر الهعتدلة بعدها كاىت األقل ططوري وذلك بسبب اإلرٌاب ولهجاورتٍا اليهن التي شٍدت
صراعات داطمية وطارجية ،وٌىاك عدد هن البمدان هعتدلة الهطاطر كالبحرين ولبىان واألردن
وتوىس ولكن بسبب ازدياد الهٍاجرين والالجئين العراقيين السوريين أصبحت ٌذي البمدان درجة
الهطاطر فيٍا هرتفعة ،واحتل كل هن العراق وسوريا والصوهال الهرتبة األطيرة كبمدان ذات هطاطر
هرتفعة جداً ،وبمدان اُطرى حافظت عمى هكاىتٍا وٌي (قطر ،اإلهارات ،الكويت ،عهان) بهطاطر
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هىطفظة جداً ،و(الهغرب ،الجزائر) بهطاطر هىطفظة ،و(اليهن ،لبىان) ذات هطاطر هعتدلة ،وأطي اًر
(السودان) بدرجة هطاطر هرتفعة كها في الجدول التالي .
جدول ( : )1تطور المؤشر المركب لممخاطر القطرية لمفترة من ()2014-1990
السنوات

بمدان ذات درجة مخاطر

بمدان ذات درجة

مخاطر منخفضة

معتدلة

1990

ال توجد

عهان

توىس،اليهن،سوريا ،االهارات،

منخفظة جداً

2001

بمدان ذات درجة مخاطر

االردن ،قطر السعودية ،ليبيا،

بمدان ذات

درجة مخاطر

مخاطر مرتفعة

مرتفعة

جداً

هصر ،لبىان

هوريتاىيا،

البحرين الكويت ،الهغرب

2002

االهارات ،الكويت

2003

االهارات ،الكويت ،عهان

2004

االهارات ،الكويت ،عهان

الهغرب،قطر ،توىس

2005

االهارات ،الكويت ،ليبيا

البحرين

هصر ،سوريا اليهن

عهان ،قطر ،ليبيا
السعودية ،توىس،

التوجد

االردن ،الهغرب

هصر ،اليهن

البحرين ،ليبيا ،قطر
الهغرب ،توىس

بمدان ذات درجة

لبىان ،السودان

السودان

العراق ،السودان

لبىان ،الصوهال

العراق ،الصوهال

السعودية ،سوريا
هصر ،اليهن ،سوريا

لبىان ،السودان

العراق ،الصوهال

عهان ،السعودية البحرين

الهغرب ،قطر ،توىس
االردن

هصر ،اليهن ،سوريا

لبىان ،السودان

العراق ،الصوهال

2006

االهارات ،الكويت ،عهان

الهغرب ،قطر ،توىس

هصر ،اليهن ،سوريا

لبىان ،السودان

العراق ،الصوهال

2010

االهارات ،الكويت ،قطر

الهغرب ،الجزائر،

هصر،اليهن،االردن ،سوريا

العراق،

الصوهال

2014

قطر ،االهارات الكويت،

الهغرب ،السعودية

االردن ،البحرين ،لبىان ،توىس

السودان ،هصر

السعودية

السعودية ،البحرين ،ليبيا
عهان ،السعودية ،ليبيا
عهان

سوريا ،ليبيا ،البحرين

االردن

توىس ،البحرين
الجزائر

لبىان

اليهن

السودان
فمسطين ،ليبيا

سوريا ،الصوهال
العراق

الهصدر هن إعداد الباحث باالستىاد إلى:
 -الهوقـ ــع البريطــاىــي

) ،2014 ،)AONطـريطـة األطـطـار السيــاسيـة واألهىيـة الهتعـمقـة بـاالرٌـاب ،لىـدن :

http://www.wikinvest.com

 .2األوضاع االقتصادية  :تتسم البمدان العربية ببعض الطصائص الهشتركة ،إذ يعاىي االقتصاد
العربي هن ضعف القاعدة اإلىتاجية والٍياكل االقتصادية واعتهادٌا عمى هصدر أو هصدرين
لمدطل ،وتفاقم الهديوىية الطارجية والفجوة التقىية ،والفقر والبطالة والتبعية االقتصادية والهالية،
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وغياب التصور الشهولي والتىسيق بين السياسات االقتصادية لمبمدان العربية ..الخ ،إذ يٍيهن قطاع
السمع األولية هىذ عقود عمى الٍيكل القطاعي لمىاتج الهحمي اإلجهالي العربي والسيها قطاع
الصىاعات االستطراجية الذي يساٌم بىسبة ( )%39.6ىتيجً لتزايد أسعار الىف  ،إذ يشكل أكثر هن
ثمث الىاتج الهحمي اإلجهالي (صىدوق الىقد العربي. )27 : 2014 ،
أها قطاع الصىاعات التحويمية فعمى الرغم هن أٌهيتٍا في التىهية وتوفير فرص العهل ،إال
َّ
َّ
أن أعمى ىسبة لً ( )%11عام  1999وذلك لها بذلتً البمدان العربية هن جٍود إلقاهة الهشاريع
ودعم الصىاعات األساسية ،إال َّ
أن أداء ٌذا القطاع بدأ يىطفض تدريجياً وال يزال دون هستوى
الطهوح وذلك لصغر حجم الهىشاة الصىاعية بسبب ضئالة رؤوس األهوال الهستثهرة ،وصغر حجم
األهر كذلك فيها يتصل بهساٌهة قطاع
األسواق العربية وتىافس الصىاعات فيها بيىٍا ..إلخ ،و ُ

الزراعة في الٍيكل القطاعي لمىاتج الهحمي اإلجهالي لتكن ىسبتً ( )%13عام ٌ 1995ي األعمى
وذلك لزيادة االٌتهام بالقطاع الزراعي وتحسن اإلىتاجية وزيادة الهساحات الزراعية والهراعي،
واستطدام األسهدة الكيهياوية والبذور الهحسىً ..إلخ (صىدوق الىقد العربي )28 : 2003 ،ليبدأ
باالىطفاض تدريجياً فبالرغم هن هساٌهتً في توفير عدد كبير هن فرص العهل ولكن ليس

بالهستوى الهطموب ألٌهية القطاع الزراعي الكبيرة طاصة في توفيري الغذاء وسد الحاجة الهعيشية،
أها القطاعات اإلىتاجية األُطرى فقد اىطفضت وعادت هرة أُطرى في عام  2013بىسبة ()%8
و َّ
أن سجمت أعمى قيهة لٍا بىسبة ( )%49عام  1999اىطفضت
وكذلك القطاعات الطدهية بعد ْ
بسبب الظروف واألوضاع السياسية واالقتصادية في الهىطقة العربية وسجمت عام  2013ىسبة

( )%40ىتيجة لالىتفاضات العربية التي طرجت ضد الفقر والجٍل واىتشار االهراض فزادت اٌتهام
حكام البمدان الهىتفضة في الصحة والتعميم وغيرٌا ليالحظ تحسىٍا تدريجياً ،وٌذا ها ىأهمة لجهيع
القطاعات لتحقيق أعمى ىاتج قوهي هحمي إجهالي (عبد القادر. )96-95 : 2003 ،
 .3األوضاع اإلدارية  :هازالت بعض البمدان العربية تعاىي هن هشاكل إدارية عديدة تتهثل في
البيروقراطية والروتين في اإلجراءات واىجاز الهعاهالت أي اىعدام التطوير والتحديث في
األجٍزة اإلدارية وعدم تطوير أىظهة الهعموهات وعدم دقة البياىات ،كها ٌىاك قمة في القيادات
اإلدارية ذات الهٍارة الالزهة في إدارة الهشاريع االستثهارية وىقص الطبرات والكوادر الفىية
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الهتطصصة وفقدان الهوارد البشرية ىتيجة الحروب الهتتالية ،فضال عن تعدد األجٍزة الهشرفة
عمى االستثهار في هعظم البمدان العربية هها يؤثر سمباً عمى العهل ،وضعف اإلهكاىات الهادية
والفقر واىحرافات سموكية لدى بعض البمدان هتهثمة بالرشوة واالطتالس ،وعدم توفر فرص
استثهارية جاٌزة وطرائ

استثهارية هعدة عمى أسس عمهية وىقص هعظم الهشاريع لدراسات

الجدوى االقتصادية (سالم. )9 : 2012 ،
 .4األوضاع القانونية والتشريعية َّ :
إن األوضاع القاىوىية والتشريعية السائدة في غالبية البمدان
العربية تتهثل بعدم استقرار القواىين وتغيرٌا الهفاجئ الذي قد يضر الهستثهر ، ،كها َّ
إن
تضارب بعض البىود في قواىين بعض البمدان العربية ،أي غياب عىصر التفصيل والتدقيق
فيٍا ،واالعتهاد عمى االجتٍادات في التفسير يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى الهستثهر ،وغياب
بعض التشريعات الهٍهة كهىح حق هفاوضة الهستثهر األجىبي بشأن الهزايا في حالة
االستثهارات الضطهة ذات العائد اإليجابي (هؤسسة ضهان االستثهار. )17-3 : 2015 ،
ثانياً  :أثر االستثمارات العربية البينية في التنمية االقتصادية في البمدان العربية :
 .1المدة األولى (  : ) 2004-1995بمغت االستثهارات البيىية في البمدان العربية في عام
 )1430.1( 1995هميون دوالر ،وارتفعت في عام  2004إلى ( )5957.7هميون دوالر وكاىت
أعمى قيهة لً طالل ٌذي الهدة بسبب التحسن اإلداري واستطدام سياسات ترويج االستثهار والتي يتم
تطبيقٍا في بمدان عدة ،واستكهال براهج الطصطصة ،كها كان لهىطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
دور كبير في تطفيض التعريفات الكهركية لمبضائع العربية بىسبة ( )%60عن الهعدل الهطبق
طالل عام  1997وٌي السىة األولى لتأسيس االتفاقية (بوطاري )75-74 : 2010 ،فضال عن
اتفاقية تسوية هىازعات االستثهار في البمدان العربية الىاجهة عن تطوير وتحديث اتفاقية تسوية
هىازعات االستثهار بين البمدان الهضيفة لالستثهارات العربية وبين هواطىي البمدان العربية األُطرى
والهقرر بهوجب قرار هجمس الوحدة االقتصادية رقـم (1138د )72/بتـاريخ  ،2000/12/6إذ
حـررت بالمغـة العربية فـي القاٌـرة وجهعت الـ( )10دول االعضاء  ،وقد بمغ الىهو الهركب لً طالل
أها الىاتج الهحمي اإلجهالي فقد بمغ في عام  )520050(1995هميون
ٌذي الهدة (َّ ، )%14.26
دوالر،وازداد في عام  2004إذ بمغ( )959479هميون دوالر ،وقد بمغ هعدل الىهوالهركب لً طالل
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ٌذي الهدة( ،)%6.12ويالحظ َّ
أن زيادة االستثهارات البيىية العربيةأدت إلى زيادة الىاتج الهحمي
اإلجهالي طالل ٌذي الهدة(الهوقع البريطاىي .)2014:1،AON
 .2المدة الثانية ( : )2014-2005بمغت االستثهارات البيىية في البمدان العربية في عام
 2005أعمى قيهة في تاريخ االستثهارات العربية البيىية وٌي ( )38006.8هميون دوالر إذ تهيزت
بزيادة حجم االستثهارات البيىية وبشكل همحوظ ألسباب عدة أٌهٍا توافر السيولة بسبب الىهو في
االيرادات الهرتبطة بالقطاع الىفطي الذي أدى إلى تراكم ثروات ىقدية ،واستطدام سياسات ترويج
االستثهار والطصطصة ،واىشاء الهدن الصىاعية الهتكاهمة ،واىطفضت في عام  2014إلى
( )2005.6هميون دوالر ،سبب األزهة الهالية العالهية عام  2008التي اهتدت آثارٌا ،وعدم
األستقرار السياسي واالجتهاعي في البمدان العربية الهستهر واىدالع الثورات العربية وظٍرت آثارٌا
عمى حجم االستثهارات العربية بيىية لتسجل هقدار االىطفاض بىسبة  %73͵3هن  2011الى عام
 2012وٌي ىسبة اىطفاض كبيرة جداً ،وتحديات أُطرى وهىٍا تىهويً كتفاقم هشكمة البطالة وت ازيـد
السكان ..إلخ (الهؤسسة العربية ،)26 : 2013 ،وقد بمغ الىهو الهركب لً طالل ٌذي الهدة (-
أها الىاتج الهحمي اإلجهالي في فقد بمغ في عام  )1179756( 2005هميون دوالر،
َّ ،)%29.41
وازداد في عام  2014إذ بمغ ( )2845788هميون دوالر ،وقد بمغ الىهو الهركب لً طالل ٌذي
الهدة ( ،)%8.80ويالحظ َّ
أن اىطفاض هستوى االستثهارات البيىية أدى إلى زيادة الىاتج الهحمي
اإلجهالي هها يدل عمى عدم وجود عالقة بين االستثهارات البيىية العربية والىاتج الهحمي اإلجهالي،
وهها سبق يتضح َّ
أن الهدة الثاىية ٌي أفضل هدة إذ بمغ هعدل الىهو الهركب فيٍا (،)%8.80
اىظر جدول (. )2
يتضح هن طالل البياىات َّ
إن أثر االستثهارات البيىية في البمدان العربية عمى الىاتج الهحمي
اإلجهالي كاىت ضعيفة ّإال َّ
أن أعمى هستوى لٍا كان في عام  2005وأدىى هستوى لٍا كان في
عام  1995وعمى الرغم هن ذلك َّ
فإن الىاتج الهحمي اإلجهالي في البمدان العربية كان يتزايد هن
بداية هدة الدراسة حتى ىٍايتٍا وٌذا يدل عمى َّ
أن ٌىاك هتغيرات أُطرى كاىت تؤثر عمى الىاتج
الهحمي اإلجهالي هثل االستثهارات األجىبية والهحمية وأرتفاع أسعار الىف
القطاعات االقتصادية الهكوىة لً .
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جدول ( : )2االستثمار البيني في البمدان العربية والناتج المحمي اإلجمالي
لممدة (( )2014-1995مميون دوالر)
االستثمار البيني

معدل النمو

معدل النمو

الناتج المحمي

معدل النمو

معدل النمو

السنة

العربي

السنوي

المركب

اإلجمالي**

السنوي

المركب

1995

1430.1

-

520050

-

1996

2093.5

46.39

574467

10.46

1997

1598.6

-23.64

609295

6.06

1998

2314.2

44.76

587646

-3.55

1999

2138.4

-7.60

640059

8.92

2000

1817.4

-15.01

730783

14.17

2001

2646.9

45.64

719113

-1.60

2002

2912.3

10.03

724855

0.80

2003

3834.6

31.67

818121

12.87

2004

5957.7

55.37

959479

17.28

2005

38006.8

537.94

1179756

22.96

2006

16504

-56.58

1398632

18.55

2007

14040

-14.93

1638681

17.16

2008

35940.3

155.99

2077554

26.78

2009

19247.6

-46.45

1795604

-13.57

2010

12575

-34.67

2099996

16.95

2011

6816

-45.80

2493428

18.73

2012

3400

-50.12

2754000

10.45

2013

3563

4.79

2827557

2.67

2014

2005.6

-43.71

2845788

0.64

14.26

-29.42

الهصدر هن إعداد الباحث باالعتهاد عمى :
-

**البىك الدولي  ،بياىات هىشورة http://data.albankaldawli.org ،
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المبحث الثالث  :أثر االستثمار البيني في الناتج المحمي اإلجمالي في البمدان العربية (دراسة
قياسية)
اوالً  :مرحمة توصيف النموذج  :في ٌذي الهرحمة يتطمب تحديد الهتغيرات االقتصادية التي تدطل
في الىهوذج القياسي ،وتعد ٌذي الهرحمة األٌم واألدق في عهمية بىاء الىهوذج والهتغير الهستقل
الذي تم إدطالً في ىهوذج الدراسة ،وصياغة ىهوذج إىحدار ططي والططي ليعبر عن أثر الهتغير
الهستقل وعالقتً في الهتغير التابع طالل الهدة الزهىية ( )2014-1995كأالتي :
 -1المتغير التابع  :الناتج المحمي اإلجمالي ( :)yويقصد بً هعيار يقيس أو يرصد هجهوع قيهة
السمع والطدهات الهطتمفة الهقدهة الطاصة والعاهة طالل فترة زهىية هعيىة .
 -2المتغير المستقل  :االستثمارات البينية ( :)xويقصد بٍا تدفقات رؤوس األهوال العربية إلى
البمدان العربية أو ٌي ﺍلتﺩفقاﺕ ﺍلﺭﺃسهالية ﺍلتي يﻜَو هصﺩﺭٌا هَﺍﻁىيين عﺭﺏ ﻁبيعيين ﺃَ
هﺅسساﺕ عﺭبية هعىَية هو طاﺭﺝ ﺍلبمدان ﺍلعﺭبية ﺍلهضيفة .
ثانياً  :عينة الدراسة  :وتتكون هن سمسمة زهىية لمهدة ( )2014 -1995كها في الجدول االتي:
جدول ( )3االستثمارت البينية والناتج المحمي اإلجمالي في البمدان العربية (مميون دوالر)
السنة

االستثمارات البينية العربية

الناتج المحمي اإلجمالي

المتغير الوهمي

1995

1430.1

520050

.00

1996

2093.5

574467

.00

60159.25

1997

1598.6

609295

.00

67629.72

1998

2314.2

587646

.00

78436.58

1999

2138.4

640059

.00

84828.81

2000

1817.4

730783

.00

90710.70

2001

2646.9

719113

.00

99838.54

2002

2912.3

724855

.00

97632.01

2003

3834.6

818121

.00

87850.68

2004

5957.7

959479

.00

82924.50
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2005

38006.8

1179756

1.00

78845.19

2006

16504

1398632

1.00

89685.72

2007

14040

1638681

1.00

107484.03

2008

35940.3

2077554

1.00

130478.96

2009

19247.6

1795604

1.00

162818.18

2010

12575

2099996

1.00

188982.37

2011

6816

2493428

1.00

218888.32

2012

3400

2754000

1.00

236001.86

2013

3563

2827557

1.00

262824.26

2014

2005.6

2845788

1.00

271972.82

-

الهصدر هن إعداد الباحث باالعتهاد عمى :

*البىك الدولي  ،بياىات هىشورة . http://data.albankaldawli.org ،

ثالثاً  :الوصف اإلحصائي لمتغيرات النموذج القياسي  :يستطدم اإلحصاء الوصفي لغرض وصف
البياىات التي يتم جهعٍا هن هطتمف هيادين العمم ،وذلك بإيجاد بعض الهتوسطات وهقاييس
التشتت وغيرٌا ،ويعد التحميل الوصفي هن األساليب الهٍهة في عرض البياىات االقتصادية،
واعطاء هؤشرات أولية عن طبيعة الهتغيرات االقتصادية عبر الزهن ،وفيها يمي يقدم الباحث عهمية
استعراض وصفية لهتغيرات الدراسة .
جدول ( )4أهم المقاييس اإلحصائية لمتغيرات النموذج القياسي
البمد

البمدان

العربية

المتغير

عدد

 :Yالناتج المحمي

20

المشاهدات

اقل قيمة

أكبر قيمة

الوسط

الحسابي

المعياري

520050

2845788

1399743.

845625.1917

2

اإلجمالي ()%

 :Xاالستثمار البيني

االنحراف

20

1430.1

()%

الهصدر  :هن إعداد الباحث باالعتهاد عمى برىاهج (. )spss
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رابعاً  :نتائج الدراسة القياسية  :بتطور العموم الكهية وعمى األطص الرياضيات واإلحصاء أصبح
باإلهكان تهثيل العالقة وقياسٍا بين الهتغيرات االقتصادية ،باستطدام الصيغ الهىاسبة ،إذ تعد
العالقات الططية بين الظواٌر االقتصادية عالقات شائعة االستطدامّ ،إال َّ
أن بعض الباحثين
يططئون عىدها يمجأون إلى سٍولة التقدير والقفز إلى فوق العالقات غير الططية إلى الططية،
وذلك لكثرة العالقات االقتصادية بين الهتغيرات التي ال تأطذ طابعاً ططياً ويططأ الباحث عىد
أها
اتطاذٌا ،فيىتج عىً أططاء جسيهة في التقدير ودرجة الهعىوية وا َّن توقعاتً سوف تكون هىحازة َّ
إلى األعمى أو إلى األسفل (السيفو وآطرون. )329 : 2006 ،
 .1تقدير معادلة انحدار االستثمار البيني في الناتج المحمي اإلجمالي في البمدان العربيه  :قدرت
أربع هعادالت إىحدار وكاىت الىتائج كها في الجدول التالي :
جدول ( )5نتائج تقدير معادلة إنحدار االستثمار البيني في البمدان العربية في الناتج المحمي
اإلجمالي
الهصدر  :هن إعداد الباحث باالعتهاد عمى برىاهج (. )spss

لغرض اطتيار الهعادلً األفضل التي تهثل العالقة بين االستثهار البيىي والىاتج الهحمي
أن جهيع الهعادالت إشارتٍا هوجبً أي َّ
اإلجهالي ،هن الجدول أعالي يالحظ َّ
إن االستثهار البيىي
يرتب

بعالقً طرديً هع الىاتج الهحمي اإلجهالي وٌذا يتفق هع الهىطق ،ويالحظ َّ
أن جهيع

الهعادالت غير هعىويً وفاشمً في االطتبارات االحصائيً والقياسيً هاعدا الىهوذج الموغارتهي التام،
D.W

R²

F Sig

النماذج والمعادالت المقدرة

t Sig

0.83

0.047

0.360

Β
360.0

Α
0.000

0.140

0.250

0.025

0.025

0.000

0.102

0.120

0.134

0.134

0.053

0.139

0.119

0.136

0.136

0.000

الخطي
Y = 1251009.107 + 16.633 X
الموغاريتمي التام
LnY = 11.496 + 0.291 lnX
النصف لوغاريتمي لمطرف األيمن
Y= -968021.392 +27798.531lnX
النصف لوغاريتمي لمطرف األيسر
LnY = 13.802 + 1. 925 X
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كها ويالحظ َّ
أن جهيع الهعادالت تعاىي هن هشكمة االرتباط الذاتي الهوجب وبالتالي اليهكن
االعتهاد عميٍا في التططي والتىبؤ لمهستقبل ،وهها سبق يتضح َّ
أن جهيع الهعادالت الهقدرة تعاىي
هن هشكمة االرتباط الذاتي ،لذا استطدم الباحث لحل الهشكمة هتغير وٌهي وذلك بسبب ارتفاع
أسعار الىف في عام  2005وآثار الحرب عمى العراق وها تالٌا هن ثورات الربيع العربي التي
جعمت الفوارق كبيرة ،وأن حل هشكمة االرتباط الذاتي بإضافة هتغير وٌهي ( )1-0الرتفاع أسعار
الىف -:
 .2تقدير معادلة إنحدار االستثمار البيني في البمدان العربية في الناتج المحمي اإلجمالي بعد
إضافة المتغير الوهمي  :قدرت أربع هعادالت إىحدار وكاىت الىتائج كها في الجدول التالي :
جدول ( )6نتائج تقدير معادلة إنحدار االستثمار البيني في البمدان العربية في الناتج المحمي اإلجمالي
Park

D.W

R²

F Sig

test
التوجد

1.616

0.871

0.000

t Sig
Β

Α

النماذج والمعادالت المقدرة

0.01

0.000

الخطي

مشكمة
التوجد

Y = 778508. 413- 33. 698 X
1.179

0.876

0.000

0.037

0.000

الموغاريتمي التام

مشكمة
توجد

LnY = 14. 650 - 0. 157 lnX
1.364

0.872

0.000

0.001

0.000

مشكمة
التوجد

النصف لوغاريتمي لمطرف األيمن
Y = 3796077. 156 - 398366. 307 lnX

1.314

0.893

0.000

0.009

0.000

مشكمة

النصف لوغاريتمي لمطرف األيسر
LnY = 13. 470 -1. 615 X

الهصدر :هن إعداد الباحث باالعتهاد عمى البرىاهج اإلحصائي ( ) SPSS

لغرض اطتيار الهعادلة األفضل التي تهثل العالقة بين االستثهار البيىي والىاتج الهحمي اإلجهالي
أن جهيع الهعادالت إشارتٍا سالبة أي َّ
في البمدان العربيً ،هن الجدول أعالي يالحظ َّ
إن االستثهار
البيىي يرتب

بعالقً عكسيً هع الىاتج الهحمي اإلجهالي وٌذا اليتفق هع الهىطق والىظريً

االقتصاديً ،ويالحظ َّ
أن جهيع الهعادالت ذات هعىويً وىاجحً بحسب اطتبار ( )tو( ،)fلذا تم
أها القوة التفسيريً لمعالقً ( )R²فٍي ( )0.87إذ َّ
إن التغيرات في
اطتيار ىهوذج الهعادلة الططيةَّ ،
االستثهارات البيىيً تفسر ( )%87هن التغيرات الحاصمً في الىاتج الهحمي اإلجهالي و()%13
عواهل أُطرى غير داطمً في الىهوذج ،وأظٍرت الىتائج َّ
أن قيهة ( )fهعىوية إذ كاىت قيهتٍا
182

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد –2017/ 37

( )0.000وٌي أقل هن ( )0.05وٌذا يعىي َّ
أن الىهوذج الهستطدم في تحميل العالقً بين االستثهار
البيىي والىاتج الهحمي يتجمى بدرجة هعىويً عاليً ويهكن استطداهً ألغراض التططي

والتىبؤ

أها اطتبار( )durbin Watsonفإن قيهتً كاىت ( )1.616وٌذا يعىي عدم وجود هشكمة
لمهستقبلَّ ،
االرتباط الذاتي ،وقد ىجح الىهوذج في اطتبار بارك ( )park testأي َّ
إن الىهوذج اليعاىي هن هشكمة
عدم تجاىس التباين ،وفي هجال التحميل االقتصادي لمىهوذج الهدروس فقد بمغ هعاهل اإلىحدار ( =B
 )-33.7وٌذا يعىي َّ
أن زيادة االستثهار البيىي بوحدة واحدة يؤدي إلى اىطفاض الىاتج الهحمي
اإلجهالي بىسبة ( )33.7هع ثبات العواهل األُطرى ،هها سبق يالحظ َّأىً عمى الرغم هن هعالجة
هشكمة االرتباط الذاتي في أغمب الهعادالت الهقدرة ،وىجاحٍا بأطتبار بارك ،إال َّ
أن جهيع الهعادالت
الهقدرة إشارتٍا سالبة وٌذا يعىي وجود عالقة عكسية بين االستثهار البيىي والىاتج الهحمي اإلجهالي
وٌذا هطالف وغير هىطقي واليتفق هع الىظرية االقتصادية ولتحقيق ذلك استطدم الباحث هتغير
إبطاء ( )Lagged varibleوالتي تعىي التضحية بهشاٌدة واحدة هن أجل التطمص هن هشكمة
االرتباط الذاتي (هوقع )1 :2016 ،Issuu
 .3تقدير معادلة إنحدار االستثمارات العربية البينيه في الناتج المحمي اإلجمالي في البمدان
العربية باستخدام متغير إبطاء  :قدرت أربع هعادالت إىحدار وكاىت الىتائج كها في يأتي:
لغرض اطتيار الهعادلة األفضل التي تهثل العالقة بين االستثهار البيىي والىاتج الهحمي
أن جهيع الهعادالت إشارتٍا هوجبة وٌذا يعىي َّ
اإلجهالي هن الجدول أعالي يالحظ َّ
أن ٌىالك عالقة
طردية بين االستثهارات العربية البيىية والىاتج الهحمي اإلجهالي ،وٌذا يتفق هع الهىطق والىظرية
االقتصادية ،لذا تم اطتيار الهعادلة الىصف لوغاريتهي لمطرف األيسر وذلك َّ
ألىٍا هعىوية بحسب
أها القوة التفسيرية لمعالقة ( )R²فٍي ( ،)0.95إذ َّ
إن التغيرات في االستثهارات
اطتبار( )tو(َّ ،)F
البيىية تفسر ( )%95هن التغيرات الحاصمة في الىاتج الهحمي اإلجهالي و( )%5عواهل أطرى غير
داطمة في الىهوذج ،أظٍرت الىتائج َّ
أن قيهة ( )Fهعىوية إذ كاىت قيهتٍا ( )0.000وٌي أقل هن
( )0.05وٌذا يعىي َّ
أن الىهوذج الهستطدم يتجمى بدرجً هعىوية عالية ويهكن استطداهً ألغراض
أها اطتبار دوربن واتسن (َّ )D-W
فإن قيهتً كاىت (، )1.643
التططي والتىبؤ لمهستقبلَّ ،
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جدول ( : )7نتائج تقدير معادلة إنحدار االستثمار البيني في البمدان العربية في الناتج المحمي
اإلجمالي
Park

D.W

R²

F Sig

التوجد

2.243

0.963

0.000

test

t Sig
Z

Β

Α

النماذج والمعادالت المقدرة

0.000

118.0

0.703

الخطي

مشكمة

Y = 300091. 397 + 5. 686 X + 1.030
Z

التوجد

2.295

0.980

0.000

0.000

0.053

0.740

مشكمة

التوجد

الموغاريتمي التام
LnY = 0. 169 + 0.47 lnX + 0.966 lnZ

2.355

0.970

0.000

0.000

0.056

0.000

النصف لوغاريتمي لمطرف األيمن

مشكمة

Y = -18029614.4+ 78828.435 lnX
+ 1446926.515 lnZ

التوجد

1.643

0.952

0.000

0.000

0.002

0.000

مشكمة

النصف لوغاريتمي لمطرف األيسر
LnY = 12.985 + 1.126 X+ 7.002 Z

الهصدر :هن إعداد الباحث باالعتهاد عمى البرىاهج اإلحصائي ()SPSS

وٌذا يعىي عدم وجود هشكمة االرتباط الذاتي وقد ىجح الىهوذج في اطتبار بارك ( )park testأي
َّ
أن الىهوذج ال يعاىي هن هشكمة عدم تجاىس التباين ،وفي هجال التحميل االقتصادي لمىهوذج
الهدروس فقد بمغ هعاهل اإلىحدار ( )B=1.126وٌذا يعىي َّ
أن زيادة االستثهار البيىي بوحدة واحدة
يؤدي إلى زيادة الىاتج الهحمي اإلجهالي بىسبة ( )1.126هع ثبات العواهل األطرى .
االستنتاجات والمقترحات
اوالً  :االستنتاجات
 .1تعاىي بعض البمدان العربية هن ىقص كبير في كفاءة إجراءاتٍا اإلدارية والهؤسسية الهصاحبة
لمهشاريع االستثهارية ،باإلضافة إلى كون بعض البمدان ها زالت تفرض قيوداً عمى تحويل
واىتقال رؤوس األهوال وأسعار الصرف ،وقيود عمى التهمك ودطول القطاع الطاص بأىشطة
استثهارية هعيىة ،فضال عن ضعف وعدم كفاية آليات التسوية وحل الىزاعات .
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 .2ضعف التىسيق بين الصيغ التىظيهية والتشريعات االقتصادية اإلقميهية التي تحكم العهمية
االستثهارية ،وىقص في الشفافية وتفشي الفساد اإلداري والهالي لبعض البمدان العربية السيها
في هجاالت الضرائب واإلعفاءات والرسوم الكهركية ،أي رغم وجود ٌذي الصيغ َّإال َّ
أن الكثير
هن البمدان ال تراعيٍا في تشريعاتٍا االقتصادية .
َّ .3
إن أثر االستثهارات البيىية في الوطن العربي كان ضعيفاً عمى الىاتج الهحمي اإلجهالي عمى
الرغم هن الزيادة الهستهرة في الىاتج الهحمي اإلجهالي طالل هدة الدراسة ،عمى الرغم هن
الجٍود الهبذولة سواء عمى صعيد تحسين البيئة االقتصادية أو التشريعية والقاىوىية الهحفزة
لالستثهار أو عمى صعيد تشجيع االستثهارات العربية البيىية ،إذ كاىت أفضل هدة أثرت
االستثهارات البيىية في الىاتج الهحمي اإلجهالي في الوطن العربي كان في عام . 2005
 .4أظٍرت ىتائج الدراسة القياسيً في البمدان العربية وجود عالقً طرديً بين االستثهار البيىي
والىاتج الهحمي اإلجهالي وٌذا يتفق هع الهىطق ،لكن ىتائج الدراسة كاىت تعاىي هن هشكمة
االرتباط الذاتي وبالتالي اليهكن االعتهاد عميٍا في التططي

والتىبؤ لمهستقبل ،وبعد هعالجة

الهشكمة باستطدام هتغير وٌهي أظٍرت ىتائج الدراسً وجود عالقً عكسيً بين االستثهار
البيىي والىاتج الهحمي اإلجهالي وٌذا هطالف لمهىطق ولكن بعد هعالجة الهشكمة باستطدام
هتغير إبطاء أظٍرت الىتائج وجود عالقة طردية بين االستثهار البيىي والىاتج الهحمي اإلجهالي
وٌذا يتفق هع الهىطق والىظريً االقتصاديً .
ثانياً  :المقترحات :
 .1ضرورة توافر اإلرادة السياسية لدى البمدان العربية هن أجل إقاهة تجهع تعاوىي اقتصادي
عربي ،وتفعيل العهل العربي الهشترك في الهجاالت االقتصادية الهطتمفة ،وتعزيز التعاون هن
أجل تحقيق التكاهل االقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة في ظل عصر التكتالت
االقتصادية والتحديات االقتصادية التى فرضتٍا التطورات األطيرة في الهىطقة العربية .
أن تعهل البمدان العربية عمى رفع هعدالت االدطار واالستثهار الهحمي والبيىي ،ألن
 .2يجب ْ
االستثهار األجىبي الهباشر ال يشكل بديالً عن االستثهار الهحمي ،بل يعد هكهالً لً ،ولدور
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وأٌهية االستثهارات العربية في دفع االقتصاد قدهاً واقاهة الهشروعات الرائدة التي تحقق التىهية
الهستداهة وتىٍض بالهجتهع العربي .
 .3ضرورة تعزيز القدرة عمى التىهية االقتصادية هن طالل التشديد عمى تىهية القطاعات
االستراتيجية وهجهوعة الشركات االستراتيجية والتعاون اإلقميهي ،وزيادي االٌتهام باآلفاق
الهسقبمية لتحسين هىاخ االستثهار في الوطن العربي .
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