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المدتخمص
ىجف البحث لمتعخف عمى أثخ التغيخ التكشؽلؽجي عمى الشسؽ االقترادي مؼ خالل فخضية األثخ اإلنتذاري
لمسعخفة ،وذلغ عؼ طخيق اختبار تأثيخ االستثسار االجشبي السباشخ والؽاردات -كقشاتيؼ لشقل التكشؽلؽجيا -عمى
الشسؽ االقترادي في ليبيا.
لتحقيق ىجف البحث فقج تػ استخجام نسؽذج اإلنحجار الحاتي لفتخات اإلبطاء السؽزعة  ،ARDLالختبار مجى
وجؽد عالقة تؽازنية طؽيمة السجى بيؼ متغيخات الشسؽذج ،وتحميل ديشاميكيات األجل القريخ مؼ خالل نسؽذج
ترحيح الخطأ غيخ السقيج ،كسا تػ اختبار العالقة الدببية بيؼ متغيخات البحث في السجى الطؽيل والقريخ
باستخجام مشيجية ) ،Toda & Yamamoto (1995واختبار .Wald Test
أكجت الشتائج التي تػ التؽصل إلييا عمى وجؽد عالقة تؽازنية في السجى بيؼ متغيخات البحث ،وارتباط متغيخ نقل

السعخفة عؼ طخيق االستثسار االجشبي بعالقة عكدية ومعشؽية احرائياً مع الستغيخ التابع ،وذلغ في السجى

القريخ وا لسجى الطؽيل ،في حيؼ ارتبط الستغيخ الخاص بشقل السعخفة عؼ طخيق الؽاردات بعالقة طخدية مع
الستغيخ التابع في السجى الطؽيل ،وكل ذلغ عشج مدتؽى معشؽية  ،%9وقج أكجت اختبارات الدببية في السجى
الطؽيل جؽد عالقة سببية تتجو مؼ متغيخي نقل السعخفة "كالً عمى حجة" إلى الستغيخ التابع عشج مدتؽى معشؽية

 ،%01وعجم وجؽد ىحه العالقة في السجى القريخ.

الكممات الدالة 9االستثسار األجشبي ،الؽاردات ،الدببية ،االنحجار الحاتي ،الشسؽ االقترادي ،التغيخ التكشؽلؽجي.

 .1المقدمة :Introduction
مشذ ذذح زم ذذؼ ل ذذيذ بالقر ذذيخ ص ذذارت عسمي ذذة اإلنتق ذذال ال ذذجولي لمتكشؽلؽجي ذذا

Technology

International

 Transmissionمؼ السرادر السيسة لمشسؽ االقترادي ،وقج ارتبطت عسمية الشسذؽ فذي الذجول الستقجمذة والشاميذة
عمى حج سؽاء في جدء مشيا بالسجى الحي تذارك بو تمغ الجول في ىحه العسمية (.)Falvey et. al,2002
فذذي الؽقذذت الذذحي لذذػ تعذذخ فيذذو الشسذذاذج التقميجيذذة لمشسذذؽ االقترذذادي  Classical Growth Modelsأي اىتسذذام

لمتغيخ التكشؽلؽجي  ،Technological Changeالحي ظل وفقاً لتمغ الخؤى خارج إطذار العؽامذل السحذجدة لمشسذؽ

االقترذادي ) ،(Borensztein et.al,1998فقذج جو ججذج ىذحا العامذل مكانذو فذي الشسذاذج الكالسذيكية الحجيثذة لمشسذؽ
االقترذادي  ،Neoclassical Growth Modelsالتذي اعتبختذذو متغيذ اًخ خارجيذاً  ،Exogenousيتحذذجد خذذارج
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إطار الشعام االقترادي ،وقج تخكد جل اىتسام تمغ الشساذج عمى تذخاكػ رأس السذال Capital Accumulation

كسرجر داخمي لمشسؽ االقترادي ) ،)Coe & Helpman,1995أما الشساذج الحجيثة لمشسؽ االقترادي كشعخية
الشسذذؽ الذذجاخمي  Endogenous Growth Theoryفق ذذج اعتبذذخت التغيذذخ التكشؽلذذؽجي

Technological

 Changeمتغيذ اًخ داخميذاً  ،Endogenousمؤكذذجة عمذذى الذذجور الذذحي تمعبذذو السعخفذذة التكشؽلؽجيذذة فذذي رفذذع معذذجالت
اإلنتاجية ،ومعتبخًة إياىا السحخك الخئيذ لمشسؽ االقترادي ).(Wei &Liu,2006

لقج أكجت العجيج مؼ الجراسات الدذابقة عمذى أن السعخفذة  Knowledgeالتذي يذتػ تؽليذجىا فذي بمذج مذا تتجذاوز فذي
الغالذذب حذذجوده الؽطشي ذذة ،بحيذذث ي ذذتػ اسذذتخجاميا ف ذذي اإلرتقذذاء باإلنتاجي ذذة  Productivityوالشس ذذؽ  Growthف ذذي

الذذجول األخذذخى ) ،(Lee,2006وتتذذؽلى تذذجفقات التجذذارة الجوليذذة  International Trade Flowsواالسذذتثسار
األجشبذذي  Foreign Investment Flowsىذذحه العسميذذة ،التذذي تذذذتسل عمذذى انتقذذال األفكذذار  ،Ideasوالتقشيذذات
الحجيثذة  New Technologiesوانتذذارىا بذيؼ الذجول ،حيذث تذذكل تذجفقات الذؽاردات  Importsمذؼ السشتجذات
عالية التكشؽلؽجيا  High-Tech Productsأىػ القشؽات التذي تشتقذل مذؼ خالليذا السعذارف والسيذارات التكشؽلؽجيذة

بذيؼ الذجول ،ويمعذب االسذتثسار األجشبذي السباشذخ  Foreign Direct Investment FDIفزذالً عذؼ ذلذغ دو اًر

ميسذاً فذي ىذحه العسميذة ) ،(Lee,2006ومذؼ السيذػ اإلشذارة ىشذذا لمذجور الذحي قذج تمعبذو الذذخكات متعذجدة الجشدذذيات
 Multinational Corporations MNCsفي نذخ التكشؽلؽجيذا الحجيثذة فذي الذجول السزذيفة السذتثسارات تمذغ
الذخكات ) ،(Borensztein et.al,1998ويذيخ ) Barrell & Pain (1997في ىذحا الرذجد إلذى أن العؽلسذة

 ،Globalizationواإلنفتذذاح التجذذاري  ،Trade Opennessواالسذذتثسار األجشبذذي ،Foreign Investment

واالبتكذار  ،Innovationمذؼ أىذذػ العؽامذل التذي سذذاىست فذي الشسذؽ العذذالسي خذالل الفتذخة مذذا بعذج الحذخ العالسيذذة
الثانية.
يقرج باألثخ اإلنتذاري لمسعخفة  Knowledge Spilloverأن السعخفة التي يتػ تؽليجىا بؽاسطة شخكة مذا عمذى
سذذبيل السثذذال ،يسكذذؼ أن يذذتػ اسذذتخجاميا بؽاسذذطة شذذخكة أو شذذخكات أخذذخى ،دون تكمفذذة ،أو بتكمفذذة أقذذل مذذؼ تكمفذذة

تؽليجىا ( ،)Korres,2008ونع اًخ لألىسية التي تسثميا ىذحه العسميذة "انتذذار السعخفذة" عمذى الشسذؽ االقترذادي فقذج

طخحذ ذذت العجيذ ذذج مذ ذذؼ الفخضذ ذذيات الستعمقذ ذذة بيذ ذذحا السؽضذ ذذؽت لالختبذ ذذار مذ ذذؼ قبذ ذذل الج ارسذ ذذات التجخيبيذ ذذة ،ومذ ذذؼ ذلذ ذذغ
فخضية ،Growth-Promoting Knowledge Spilloversالستعمقذة بأىسيذة انتقذال السعخفذة فذي رفذع معذجالت
الشسذذؽ االقترذذادي ،وفخضذذية  Innovation-Driven Growthالستعمقذذة بذذجور االبتكذذار فذذي االرتق ذاء بسدذذتؽى

الشسؽ االقترادي.
حيذذث إن ليبيذذا مذذؼ الذذجول التذذي تذذذيج معذذجالت انفتذذاح تجذذاري كبيذخة عمذذى الخذذارج ،األمذذخ الذذحي يتزذذح مذذؼ خذذالل
الشعذذخ لسعذذجالت اإلنفتذذاح التجذذاري فذذي االقترذذاد الميبذذي التذذي تخاوحذذت بذذيؼ عذذامي  2102، 0=;1مذذؼ ;%<1.

إلى  %01<.9عمى التؽالي (الحؽيج والساقؽري ،)2109،فإن السذذكمة البحثيذة ليذحا البحذث تذتمخم فذي محاولذة
اإلجابة عؼ الدؤال الحي مفذاده "ما أثر التغير التكنهلوهجي لموا النموه االقتروادي فوي ليبيوا؟" ،ويتفذخت عذؼ ىذحا

التداؤل سؤاليؼ ىسا>

 ما أثخ الؽاردات عمى الشسؽ االقترادي في ليبيا كقشاة لشقل السعخفة؟
 ما أثخ االستثسار األجشبي السباشخ عمى الشسؽ االقترادي في ليبيا كقشاة لشقل السعخفة؟
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عمى ىحا يتجدج اليجف الخئيذ لمبحث في محاولة التعذخف عمذى دور التغيذخ التكشؽلذؽجي فذي رفذع معذجالت الشسذؽ
االقترادي فذي ليبيذا ،وذلذغ مذؼ خذالل عسميذة انتقذال السعخفذة عبذخ قشذاتي الذؽاردات واالسذتثسار األجشبذي السباشذخ،
ويقؽم البحث عمى فخضيتيؼ ىسا>
 تؤثخ الؽاردات ايجابياً عمى الشسؽ االقترادي في ليبيا مؼ خالل دورىا في نقل السعخفة.
 يؤثخ االستثسار األجشبي السباشخ ايجابياً عمى الشسؽ االقترادي في ليبيا مؼ خالل دوره في نقل السعخفة.
تتجمى أىسية البحث ومبخراتو فذي الذجور الذحي صذار التغيذخ التكشؽلذؽجي يزذطمع بذو فذي تفدذيخ الفذؽاري السقطعيذة

فذذي مدذذتؽيات الشسذذؽ االقترذذادي بذذيؼ الذذجول ،وفذذي حالذذة االقترذذاد الميبذذي فذذإن معذذجالت االنفتذذاح التجذذاري عمذذى
الخارج كبيخة ،ولحلغ فإن دراسة اآلثذار الستختبذة عمذى ىذحه العسميذة ىذي مذؼ األىسيذة بسكذان ،إذ أنيذا تسيذج الطخيذق

ل خسػ الدياسذات التذي مذؼ شذأنيا أن تعسذل عمذى تعديذد فذخص االسذتفادة مذؼ العالقذات التجاريذة الجوليذة فذي تعديذد
مدتؽيات الشسؽ االقترادي.
 .8اإلطووار النيووري والدرااووات الدووا قة  9Literature Reviewرغذذػ أن التغيذذخ التكشؽلذؽجي قذذج كذذان
غائباً في الشساذج التذي اعتبذخت امتذجاداً لمفكذخ الكيشذدي فذي الشسذؽ االقترذادي Keynesian Thought Line of

 ،Growthوالتذي مذؼ أىسيذا نسذؽذج ىذارود-دومذار ،)Solow,1956( Harrod-Domar Growth Model
فذإن الشسذاذج الشيؽكالسذيكية والشسذاذج الحجيثذة لمشسذؽ  Neoclassical and Modern Growth Modelsقذج

أسدذذت لمعالق ذذة ب ذذيؼ التغي ذذخ التكشؽل ذذؽجي والشس ذذؽ االقترذذادي ،حي ذذث يؤك ذذج ) Romer (1990عم ذذى أن التغي ذذخ
َّ

التكشؽلؽجي ىؽ السحخك األساس لمشسؽ االقترادي ،مذذي اًخ فذي ىذحا الرذجد إلذى أن الشسذؽ فذي االقترذاد األمخيكذي
مسذثالً بالشذاتج الكمذي لكذل سذاعة عسذل  Output Per Hour Workedقذج ارتفذع خذالل السائذة سذشة الساضذية
بعذخ مخات ،وقج رد ذلغ إلى التغير التكنىلىجي.

لقذج اعتبذخ التغيذخ التكشؽلذؽجي  Technological Changeفذي الشسذاذج الشيؽكالسذيكية لمشسذؽ Neoclassical

 Growth Modelsمتغيذ اًخ خارجيذاً  ،Exogenousيتحذجد خذارج إطذار الشعذام االقترذادي ،ويذذيخ Mankiw

) et. al (1992فذي ىذحا اإلطذار إلذى أن نسذؽذج ) Solow (1956قذج اعتبذخ معذجل اإلدخذار  ،Savingوالشسذؽ
الدذكاني  ،Population Growthوالتقذجم التكشؽلذؽجي  Technological Progressمتغيذخات خارجيذة ،وقذج
انطؽت حقبة الثسانيشات مؼ القخن السشرخم عمى جدء مذؼ التطذؽرات الشعخيذة الستعمقذة بشعخيذة الشسذؽ االقترذادي،
والتذذي تخكذذدت فذذي مذذا يدذذسى بشعخيذذة الشسذذؽ الذذجاخمي  Endogenous Growth Theoryالتذذي صذذار التغيذذخ

التكشؽلؽجي فذي إطارىذا متغيذ اًخ داخميذاً  ،Endogenousيتحذجد فذي داخذل الشعذام االقترذادي )،)Romer,1994

وقج اعتبخت نساذج الشسؽ الجاخمي السطؽرة بؽاسطة ) Romer (1986) ; Romer (1983أن التغيخ التكشؽلؽجي
ىذؽ السحذخك األسذاس لمشسذؽ االقترذادي فذي األجذل الطؽيذل  ،)Ruttan,1998) Long-Run Growthويتحذجد
التغيذخ التكشؽلذؽجي بحدذب مذا يذذيخ لذو ) Barro (1991بسعذجل رأس السذال البذذخي  Human Capitalالذحي

تعتبذخه نسذاذج الشسذؽ الذجاخمي  Endogenous Growth Modelsالسحذجد األسذاس لشذذاطات البحذث والتطذؽيخ
 ،Research and Development Activities R&Dالتي تذكل األساس لعسمية التغيخ التكشؽلؽجي.
رغػ أىسية نذذاط البحذث والتطذؽيخ السحمذي  Local R&D Activitiesكسؽلذج لمتذخاكػ السعخفذي Knowledge
 Accumulationالحي يعج سبباً فذي التغيذخ التكشؽلذؽجي ،فذإن عسميذة انتقذال السعخفذة بذيؼ الذجول Knowledge
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 Diffusionتعذج بحدذب مذا أورده ) Romer (1994ىذي األخذخى سذبب رئذيذ فذي التغيذخ التكشؽلذؽجي ،وىذي

األىذذػ بالشدذذبة لمذذجول الشاميذذة التذذي يعذذج فييذذا اإلنفذذاي عمذذى نذذذاط البحذذث والتطذذؽيخ ضذذعي

) ،)al,1997وقذذج أشذذار ) Romer (1994فذذي ىذذحا الذذذأن إلذذى أن لعسميذذة انتذذذار السعخفذذة

جذذجاً

Coe et.

Knowledge

 Diffusionمذذؼ الذذجول ال اخئذذجة فذذي ىذذحا السجذذال  Technology Leadersإلذذى الذذجول الستابعذذة ليذذحه التطذذؽرات
 ،Followed Countriesدور كبيذذخ فذذي تفدذذيخ االختالفذذات السقطعيذذة فذذي مدذذتؽيات الشسذذؽ االقترذذادي بذذيؼ
الجول.

عمى السدتؽى الجدئذي إذا انتذذخت السعخفذة أو التكشؽلؽجيذا الحجيثذة مذؼ الذذخكات األجشبيذة العاممذة فذي الجولذة إلذى

الذذ ذ ذذخكات السحميذ ذ ذذة فذ ذ ذذإن ذلذ ذ ذذغ سذ ذ ذذيعسل عمذ ذ ذذى أن تكذ ذ ذذؽن معذ ذ ذذجالت نسذ ذ ذذؽ اإلنتاجيذ ذ ذذة أعمذ ذ ذذى بالشدذ ذ ذذبة لمذذ ذ ذذخكات
السحمية  Domestically-Owned Firmsالعاممة فذي القطاعذات التذي تحعذى بتؽاجذج أكبذخ لمذذخكات األجشبيذة
) ،(Haddad & Harrison,1993وتداعج نذاطات البحث والتطؽيخ  R&D Activitiesعمى إنتذاج معذارف
ججيذذجة تتعمذذق بسذذجخالت وعسميذذات اإلنتذذاج  ،Production Inputs and Processesاألمذذخ الذذحي يذذجلل عمذذى
أىسية اإلنفاي عمى ىحه األنذطة ،ورغػ ذلغ تججر اإلشارة مججداً إلى أن عسميذة االنتفذات بالتكشؽلؽجيذا الحجيثذة ال

تتخكد في السرذادر الجاخميذة ،بذل تتعذجاىا لسرذادر خارجيذة ،تشتقذل مذؼ خالليذا التكشؽلؽجيذا عذؼ طخيذق مذا يعذخف

بذذاألثخ االنتذذذاري لمسعخفذذة  ،Knowledge Spilloverالذذحي يعذذخف عمذذى أنذذو "انتقذذال حثذذار نذذذاطات البحذذث
والتطؽيخ ومشافعيا مؼ دولة إلى أخخى أو مؼ شخكة إلى أخخى" ).)Krammer,2015

تشتذذذخ السعخفذذة بذذيؼ الذذجول مذذؼ خذذالل قش ذؽات متعذذجدة  ،Knowledge Spillover Channelsومذذؼ أىسيذذا
االسذتثسار األجشبذي السباشذخ  ،Foreign Direct Investment FDIوالتجذارة الخارجيذة ،Foreign Trade
ويذيخ ) Borensztein et. al (1998في ىحا الرجد إلى أن االسذتثسار األجشبذي مذؼ خذالل الذذخكات متعذجدة
الجشدذيات  Multi-National Corporations MNCsيعذج القشذاة األسذاس النتقذال التكشؽلؽجيذا لمذجول الشاميذة،
وق ذذج تعس ذذل ى ذذحه الذ ذذخكات عم ذذى نذ ذذخ السعخف ذذة لمذ ذذخكات السحمي ذذة والت ذذأثيخ ف ذذي إنتاجي ذذة تم ذذغ الذ ذذخكات ف ذذي البم ذذج

السز ذذي

 Host Countryم ذذؼ خ ذذالل ع ذذجة حلي ذذات تتسث ذذل أوالى ذذا ف ذذي إمكاني ذذة قي ذذام الذ ذذخكات السحمي ذذة بشدذ ذ

واستعسال التكشؽلؽجيا الحالية الستقجمة السدتخجمة بؽاسذطة تمذغ الذذخكات األجشبيذة ،وتتجدذج الثانيذة فذي أن دخذؽل

الذخكات االجشبية لمدؽي السحمية والعسذل فييذا يؽدلذج حالذة مذؼ السشافدذة الذذجيجة فذي الدذؽي الذجاخمي ،األمذخ الذحي

يذذجفع الذ ذذخكات السحمي ذذة الس ذذتخجام التكشؽلؽجيذذا الحجيث ذذة لتحد ذذيؼ حدائي ذذا ف ذذي ظذذل تم ذذغ السشافد ذذة ،وي ذذجفعيا ك ذذحلغ

السذتخجام مؽاردىذذا بذذذكل أكثذذخ كفذذاءة ،وتتسثذل اآلليذذة الثالثذذة فذذي دفذذع الذذخكات السحميذذة لمبحذذث والتطذذؽيخ لتحدذذيؼ
حدائيا وبالتالي رفع إنتاجيتيا ).(BlomstrÖm & Kokko,1998
القشذذاة األخذذخى التذذي تشتقذذل مذذؼ خالليذذا السعخفذذة بذذيؼ الذذجول ىذذي التجذذارة الخارجيذذة ،التذذي لطالسذذا اعتبذذخت مشذذح زمذذؼ

ذاة لشقذذل التكشؽلؽجيذذا ( ،)Acharya & Keller,2009وتعذذج ال ذؽاردات مذذؼ الدذذمع عاليذذة التكشؽلؽجيذذا
طؽيذذل قشذ ً
 High-Tech Productsبسثابذذة الجدذذخ الذذحي تشتقذذل عبذخه السعخفذذة الستزذذسشة فذذي تمذذغ السشتجذذات ( & Wei
 ،)Liu,2006ورغذ ذذػ ذلذ ذذغ فذ ذذإن ال ذ ذؽاردات ال تسثذ ذذل القشذ ذذاة األسذ ذذاس النتذذ ذذار التكشؽلؽجيذ ذذا (

&

Acharya

.)Keller,2009
لق ذذج احت ذذؽى األد

االقتر ذذادي التجخيب ذذي Economic Literature

 Empiricalالستعم ذذق بقز ذذية األث ذذخ

اإلنتذاري لمسعخفة  Knowledge Spilloverالعجيج مؼ الجراسات التجخيبية الدابقة Previous Empirical
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 ،Studiesالتذذي اىتسذذت بتقذذجيخ اآلثذذار التذذي تتخكيذذا عسميذذة نقذذل السعخفذذة بذذيؼ الذ ذذخكات وال ذذجول عم ذذى اإلنتاجيذذة
 ،Productivityوقذذج شذذسمت تمذذغ الج ارسذذات حذذاالت متعذذجدة مذذؼ الذذجول الستقجمذذة والشاميذذة Developed and
 Developing Countriesعمى ٍ
حج سؽاء ،وقج كانت األغمبية الععسى مؼ تمغ الجراسات ذات طبيعة مقطعيذة
 Cross-Sectional studiesضذذست عيشذذات مذذؼ الذذذخكات ،أو مذذؼ الذذجول فذذي بع ذ
تقشيات قياسية مختمفة تبايشت الشتائج التي تػ التؽصل إلييا مؼ خالل تمغ الجراسات.

الحذذاالت ،وباسذذتخجام

وبسخاجعذذة الشتذذائج التذذي تذذػ التؽصذذل إلييذذا فذذي إطذذار الج ارسذذات التذذي طبقذذت عمذذى الذذجول الستقجمذذة Developed
 Countriesيالحذذن أن الشتذذائج تتبذذايؼ اسذذتشاداً لطبيعذذة العيشذذات التذذي تسذذت د ارسذذتيا ،ففذذي د ارسذذة

& Coe

) Helpman (1995التذذي شذذسمت  22دولذة متقجمذذة مععسيذذا مذذؼ أوروبذذا ،بيذذجف تقرذذي مذذجى اعتسذذاد اإلنتاجيذذة
الكميذذة فذذي البمذذجان قيذذج الج ارسذذة عمذذى نذذذاط البحذذث والتطذذؽيخ السحمذذي والذذجولي تذذػ التؽصذذل إلذذى أن لشذذذاط البحذذث

والتطذذؽيخ الذذجولي تذذأثيخ ايجذذابي عمذذى اإلنتاجيذذة فذذي تمذذغ الذذجول ،وأن ىذذحا األثذذخ يكذذؽن أقذذؽى كمسذذا كذذان االقترذذاد

مشفتحذاً عمذذى التجذذارة الجوليذذة بسعذذجل أكبذذخ ،وقذذج تذذػ التأكيذذج عمذذى نتذذائج ىذذحه الج ارسذذة مذذؼ خذذالل د ارسذذة Keller

) (1998التذي تخكذدت حذؽل اختبذار الستانذة القياسذية لشسذؽذج ) Coe & Helpman (1995بخرذؽص عالقذة
التجذذارة بانتذذذار السعخفذذة دوليذذاً ،مدذذتخجم ًة اختبذذارات  ،Monte-Carlo-based Robustness Testsوق ذذج
تؽصمت فذي ذلذغ إلذى أن اسذتخجام تذجفقات التجذارة الفعميذة  Actual Flows of International Tradeكقشذاة

يتحقذق مذؼ خالليذذا األثذخ االنتذذذاري لمسعخفذة ليدذت ميسذذة ليذحا الغذذخت ،واسذتخجمت الج ارسذة متغيذذخ ججيذج لمجاللذذة
عمذذى رصذذيج السعخفذذة

 Foreign Knowledge stock variableمبشذذي عمذذى حرذذم الذؽاردات البيشيذذة

 ،bilateral import sharesوقج تؽصمت الجراسة إلى أن استخجام ىحا الستغيخ يعطي داللة أكبخ ونتائج أكثذخ
ايجابية بيحا الخرؽص ،وتؽصمت دراسة أخخى لذ ذ ) Nadiri & Kim (1996طبقت عمى الجول الدبعة األكثخ

ترذذشيعاً  The Largest seven countries G-7إلذذى أن األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة مذذؼ الخذذارج يمعذذب دو اًر
ضعيفاً في رفع اإلنتاجية في الجول قيج الجراسة ،ويكسؼ االختالف بيؼ الجراستيؼ في اعتساد الجراسة األولذى عمذى
البيانات التجسيعية  Aggregated Dataعمى مدتؽى االقتراد الكمذي فذي تمذغ الذجول ،بيشسذا اسذتخجمت الج ارسذة

األخذخى بيانذات عمذى مدذتؽى الذذخكات  Firm-Level Dataمذؼ خذالل عيشذة مذؼ  0=2شذخكة فذي تمذغ الذجول،
وقذج سذبق أن تؽصذمت د ارسذة ) Globerman (1979التذي شذسمت عيشذة مذؼ الذذخكات الرذشاعية الكشجيذة بيذجف
تقرذذي اآلثذذار غيذذخ السباش ذخة لالسذذتثسار األجشبذذي عمذذى اإلنتاجيذذة ،وذلذذغ مذذؼ خذذالل عسميذذة نقذذل السعخفذذة ،إلذذى أن
الفخوقات السقطعيذة فذي اإلنتاجيذة بذيؼ الذذخكات الكشجيذة تفدذخ فذي جانذب مشيذا بالفخوقذات فذي مدذاىسة االسذتثسار

األجشبذذي فذذي الرذذشاعة الكشجيذذة ،وفذذي د ارسذذة أخذذخى ل ذ ذ ذ ) Bernstein (2000ىذذجفت لتقرذذي األثذذخ االنتذذذاري

لمسعخفذذة مذذؼ خذذالل تذذأثيخ نذذذاط البحذذث والتطذذؽيخ فذذي الؽاليذذات الستحذذجة األمخيكيذذة  ،USAوقطذذات االترذذاالت

الكشذذجي عمذذى قطذذات الرذذشاعة الكشذذجي ،تذذػ التؽصذذل إلذذى أن قطذذات اإلنتذذاج الكشذذجي قذذج صذذار أكثذذخ كثافذ ًة بالبحذذث
والتطذؽيخ ،وذلذغ نعذ اًخ آلثذار انتذذار السعخفذة مذؼ خذالل قطذات االترذاالت الكشذجي ،وتؽصذمت أيزذاً إلذى أن حثذار

انتذ ذذار السعخف ذذة م ذذؼ الؽالي ذذات الستح ذذجة األمخيكي ذذة  USAجعم ذذت قط ذذات االنت ذذاج الكش ذذجي أكث ذذخ كثاف ذذة بالسر ذذانع

والسعذذجات ،أمذذا د ارسذذة ) Funk (2001عم ذذى دول Organisation for Economic Co- OECD

 operation and Developmentفقذج مثمذت اختبذا اًر لمتجذارة الخارجيذة كقشذاة لشقذل التكشؽلؽجيذا ،حيذث تؽصذمت

السرجريؼ انتذا اًر لمسعخفة
في ذلغ إلى أن نقل السعخفة بيؼ دول أوروبا ال يتػ عؼ طخيق الؽاردات ،بيشسا يدتقبل
د
مذذؼ عسالئيذذػ ،أي أن السعخفذذة تشتقذذل فذذي ىذذحه الحالذذة عذذؼ طخيذذق قشذذاة الرذذادرات ،وتؽصذذمت د ارسذذة Bitzer
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جامعة السخقب

أ .حديؼ فخج الحؽيج

) &Kerekes (2008التي شسمت ; 0دولة مذؼ دول  OECDبيذجف اختبذار دور االسذتثسار االجشبذي السباشذخ

 FDIكقشذذاة لشقذذل التكشؽلؽجيذذا بذذيؼ تمذذغ الذذجول إلذذى دليذذل قذذؽي عمذذى األثذذخ االيجذذابي لالسذذتثسار االجشبذذي فذذي عسميذذة
انتذار السعخفة.

فذي د ارسذة ) Engelbrecht (1997تذػ التأكيذج عمذى الشتذائج التذي تذػ التؽصذل إلييذا مذؼ خذالل د ارسذة & Coe
) ،Helpman (1995وقذذج طبقذذت ىذذحه الج ارسذذة عمذذى  20دولذذة متقجمذذة أغمبيذذا مذذؼ دول  ،OECDباسذذتخجام

بيانذذات تجسيعيذذة  ،Aggregated Dataوقذذج أضذذافت ىذذحه الج ارسذذة عشرذذخ رأس السذذال البذذذخي

Human

 Capitalلمشسذؽذج السدذتخجم مذؼ قبذل ) Coe & Helpman (1995وذلذغ بيذجف اختبذار أثذخه عمذى اإلنتاجيذة،
وتؽصذذمت إلذذى أن أثذذخ نذذذاط البحذذث والتطذذؽيخ السحمذذي والذذجولي عمذذى اإلنتاجيذذة ضذذعي  ،وأن رأس السذذال البذذذخي

يذذؤثخ عمذذى اإلنتاجيذذة الكميذذة ليذذحه الذذجول س ذؽاءاً كعشرذذخ إنتذذاج أو م ذؼ خذذالل كؽنذذو جدذذخ لشقذذل التكشؽلؽجيذذا ،ومذذؼ
الجراسات التي تؽصمت إلى ذات الشتيجة دراسة ) Liu et. al (2000في بخيطانيا التي تؽصذمت فزذالً عذؼ ذلذغ

ومذؼ خذذالل عيشذة شذذسمت < 8صذشاعة بخيطانيذذة إلذى أن السذذجى الذذحي تبمغذو االسذذتفادة مذؼ ىذذحه الس اديذا يعتسذذج عمذذى
القذذجرات التكشؽلؽجيذذة الحالي ذة لمذذذخكات السدذذتفيجة ،وكذذحلغ د ارسذذة ) Branstetter (2006التذذي ىذذجفت الختبذذار
الفخضية الستعمقة باالستثسار األجشبي السباشخ  FDIكقشاة لشقل السعخفة مذؼ خذالل بيانذات عمذى مدذتؽى الذذخكات

فذذي كذذل مذذؼ اليابذذان والؽاليذذات الستحذذجة االمخيكيذذة ،وقذذج وجذذجت الج ارسذذة أن ىشذذاك أثذذخ ايجذذابي لالسذذتثسار األجشبذذي

السباشخ في نقل السعخفة والتكشؽلؽجيا مؼ اليابان إلى أمخيكا والعكذ.
مؼ ناحية أخخى قج تختم

نتائج قياس حثذار نذذاطات البحذث والتطذؽيخ الجوليذة عمذى اإلنتاجيذة السحميذة بذاختالف

الذجول قيذج الج ارسذة ،ففذي د ارسذة ) Caves (1974التذي ىذجفت الختبذار مذجى وجذؽد فؽائذج تتعمذق بشقذل التكشؽلؽجيذا
تعؽد عمى اإلنتاجية بالشدبة الذخكات الرذشاعية فذي كشذجا واسذتخاليا وأمخيكذا مذؼ خذالل مذذاركة ىذحه الذذخكات مذع
شذذخكات أجشبيذذة ،تذذػ التؽصذذل إلذذى أن مذذذاركة الذذذخكات األجشبيذذة غيذذخ مختبطذذة مذذع اإلنتاجيذذة بالشدذذبة لمذذذخكات
الكشجية ،أما في استخاليا فقج فإن الشدب العالية لسذاركة الذذخكات االجشبيذة تتذدامؼ مذع مدذتؽيات عاليذة لةنتاجيذة

فذي الذذخكات السحميذة ،أمذا فذي د ارسذة ) Acharya & Keller (2009التذي شذسمت ; 0دولذة صذشاعية ،بيذ

اختبذذار الفذذخوي السقطعيذذة فذذي الذذجخل بذذيؼ تمذذغ الذذجول اسذذتشاداً لذذبع

العؽامذذل السفدذخة ليذذحه الفذذخوي ،ومشيذذا ت ذخاكػ

العؽامذذل " Factor Accumulationرأس السذذال والعسذذل" ،واألثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة مذذؼ الخذذارج

Foreign

 ،Technological Spilloverمذذؼ خذذالل قشذذاة ال ذؽاردات ،تذذػ التؽصذذل لشتذذائج متشؽعذذة ،مشيذذا أن أثذذخ انتذذذار
السعخفذة مذؼ الخذارج فذي الغالذب يفذؽي األثذخ الذذحي يحجثذو نذذاط البحذث والتطذؽيخ السحمذي ،وأن ىذحا األثذخ يختمذ

بيؼ الجول ،حيث كان أثخ نقل السعخفة مؼ أمخيكا لبخيطانيا أكبخ مختيؼ مؼ أثخ نقميا أللسانيا أو اسبانيا ،ووجذجت
الجراسة كحلغ أن بع

دول العيشة قج شيجت انتقاالً لمسعخفة عبخ قشذاة الذؽاردات بيشسذا شذيجت بذاقي الذجول انتقذاالً

لمسعخفة عبخ قشؽات مختمفة.

ق ذذج تختمذ ذ

ى ذذحه الشت ذذائج أيزذ ذاً ب ذذاختالف السق ذذاييذ السعتس ذذجة لمتعبي ذذخ ع ذذؼ م ذذجى السذ ذذاركة األجشبي ذذة ف ذذي الد ذذؽي

السحميذذة ،ففذذي د ارسذذة ) Ruane & Uöur (2005التذذي شذذسمت كذذل الذذذخكات االيخلشجيذذة بيذذجف تقرذذي دور

االستثسار األجشبي السباشخ  FDIفي نقل التكشؽلؽجيا ،تػ التؽصذل إلذى أنذو ال يؽجذج أثذخ انتذذاري لمسعخفذة ،وذلذغ

حيشسذذا تذذػ اسذذتخجام السقيذذاس السعذذخوف ب ذ ذ ذ  ،Foreign Presenceالذذحي يعبذذخ عذذؼ ندذذبة العسالذذة األجشبيذذة فذذي
الذذذخكات متعذذجدة الجشدذذية إلذذى إجسذذالي العسالذذة فذذي الجولذذة قيذذج الج ارسذذة MNCs Employment as a
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 ،percentage of Total employmentوعشذج اسذتخجام مقيذاس عذجد العسالذة األجشبيذة فذي القطذات السشاسذب
لمقياس تغيخت الرؽرة ،وكانت معمسة ىذحا الستغيذخ مؽجبذة ومعشؽيذة احرذائياً ،األمذخ الذحي يطذخح مدذألة اسذتخجام
الحجػ السطمق ليحه الستغيخات بجالً مؼ الحجذػ الشدذبي ،وفذي د ارسذة أخذخى ل ذ ذ ذ ) Park (2004ىذجفت الستكذذاف

مذذجى أىسيذذة الطذذال

الذذجوليؽن كقشذذاة النتقذذال األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة بذذيؼ الذذجول ،تذذػ التؽصذذل إلذذى أىسيذذة ىذذحا

الستغيذخ ،الذذحي ارتذبط ايجابيذاً بسعذذجالت اإلنتاجيذة ليذذحه الذجول ،وفذذي د ارسذذة لذ ذ ذ )Aitken& Harrison (1999

أجخيت في فشدويال ،عمى عيشة مؼ  0111شخكة محمية تػ التؽصل لؽجؽد ارتباط بيؼ الديادة في مذذاركة األسذيػ
األجشبيذذة واإلنتاجيذذة فذذي الذذذخكات الرذذغيخة "أقذذل مذذؼ  91مؽظذ " ،بيشسذذا تذذؤثخ الديذذادة فذذي السمكيذذة األجشبيذذة سذذمبياً
عمذذى اإلنتاجيذذة فذذي الذذذخكات السحميةذ ذ األمذذخ الذذحي يذذجلل عمذذى أن اخذذتالف نتذذائج الج ارسذذات الستعمقذذة بقيذذاس أثذذخ

االسذذتثسار األجشبذذي كقشذذاة لشقذذل السعخفذذة تتذذأثخ إلذذى حذذج بعيذذج بالسؤشذذخات السدذذتخجمة لتسثيذذل طخيقذذة دخ ذذؽل ى ذذحا

االستثسار لمدؽي السحمية.

مذذؼ الج ارسذذات التذذي اعتسذذجت عمذذى بيانذذات الدالسذذل الدمشيذذة ،التذذي قذذج تختم ذ

نتائجيذذا عذذؼ الج ارسذذات السقطعيذذة

بحدذذب طبيعذذة البيانذذات وطذذخي القيذذاس السدذذتخجمة ،د ارسذذة ) Barrell & Pain (1997ف ذي كذذل مذذؼ ألسانيذذا
وبخيطانيا ،التي تؽصمت إلذى أن االسذتثسار األجشبذي السباشذخ  FDIيمعذب دو اًر ميسذاً فذي نقذل األفكذار والسبتكذخات
الججيذجة وبالتذالي تحفيذد الشسذؽ االقترذادي فذي البمذج السزذي لالسذتثسار  ،Host Countryوفذي سذياي الحذجيث

عذؼ األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذة ومذذجى االسذذتفادة مشذو فذذي الذذجول الستقجمذذة تعذج الرذذيؼ مذذؼ الذجول التذذي تحققذذت فييذذا
ىحه الفخضية بذكل كبيخ ،ومؼ الجراسات التي دعست ىحه الخؤيا دراسات كل مؼ>
; )Liu et. al (2001) ; Zhang, & Felmingham (2002) ; Buckley et. al (2002) ; Liu (2002
Wei & Liu (2006) ; Liu (2008).
تؽصمت ىحه الجراسات إلى حثار ايجابية لالستثسار األجشبي السباشخ  FDIالستسثذل فذي دخذؽل الذذخكات األجشبيذة
متعجدة الجشديات لمعسل في الدؽي الريشية ،عمى إنتاجية الذخكات السحمية ،ورغػ ذلغ تؽصمت دراسة & Hu

) Jefferson (2002إلذى أن الذذبع

مذؼ الذذخكات الرذذيشية تسكشذت مذذؼ االسذتفادة مذؼ االسذذتثسار األجشبذي مذذؼ

خالل انتقال التكشؽلؽجيا ،وقج اقترذخ األمذخ عمذى بعذ

الذذخكات التذي كانذت قذادرة عمذى السشافدذة مذع الذذخكات

األجشبية.
ال شذذغ فذذي أن الحالذذة الخاصذذة لمذذجول الشاميذذة ومذذجى اسذذتفادتيا مذذؼ السشذذافع التذذي تتحقذذق فذذي الذذجول الستقجمذذة عذذؼ
طخيذذق االنفتذذاح التجذذاري ،تذذذكل دائسذاً سذؤاالً مفرذذمياً لطالسذذا كذذان مثذذا اًر لمجذذجل ،ومؽضذذؽعاً لمبحذذث ،وقذذج اختبذذخت
فخضذذية األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة  Knowledge Spilloverفذذي الذذجول الشاميذذة مذذؼ خذذالل د ارسذذات متعذذجدة،
اختمفت نتائجيا مؼ مؤيج إلى معارت لمسدايا التي يسكؼ الحرذؽل عمييذا مذؼ خذالل مدذاىسة االسذتثسار األجشبذي

واالنفتاح التجاري في نقل السعخفة وتحدذيؼ معذجالت اإلنتاجيذة فذي تمذغ الذجول ،ومذؼ الج ارسذات التذي تؤيذج فخضذية

األثخ االنتذاري لمسعخفة في الجول الشامية دراسة ) BlomstrÖm (1986التي ىجفت الختبار مذا إذا كذان حداء
الذخكات السحمية العاممة في القطات الرشاعي في السكديغ يتذأثخ بؽجذؽد الذذخكات األجشبيذة ،ومذا إذا كذان وجذؽد
تمغ الذخكات يؤثخ عمى ىيكذل السعخفذة التكشؽلؽجيذة فذي البمذج السزذي

لالسذتثسار ،وقذج تؽصذمت الج ارسذة إلذى أن

وجذذؽد الذذذخكات األجشبيذذة مذختبط ايجابي ذاً مذذع الكفذذاءة اإلنتاجيذذة لمذذذخكات السحميذذة ،وفذذي د ارسذذة Coe et. al
) (1997التييي ف ي

الختبذذار مذذجى اسذذتفادة الذذجول الشاميذذة مذذؼ مخخجذذات البحذذث والتطذذؽيخ التذذي تذذػ إنتاجيذذا فذذي

الذذجول الرذذشاعية ،وذلذذغ مذذؼ خذذالل األثذذخ االنتذذذاري لمسعخفذذة عذذؼ طخيذذق قشذذاة التجذذارة مذذع تمذذغ الذذجول التذذي تتدذذػ
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بانطؽائيا عمى رصذيج معخفذي وتكشؽلذؽجي كبيذخ ،تذػ التؽصذل إلذى أىسيذة التجذارة كذأداة لشقذل التكشؽلؽجيذا مذؼ الذجول
الرذشاعية الستقجمذة إلذى الذجول الشاميذة ،حيذث تبذيؼ مذؼ خذالل نتذائج الج ارسذة أن زيذادة رصذيج رأس السذال الخذاص

بالبحذذث والتطذذؽيخ "رأس السذذال السعخفذذي" فذذي الذذجول الستقجمذذة بسقذذجار  %0يعسذذل عمذذى زيذذادة اإلنتاجيذذة فذذي الذذجول
الشاميذة بسقذجار  ،%1.1:ومذؼ ىذحه الج ارسذات أيزذاً د ارسذة ) Bayoumi et. al. (1999التذي ىذجفت الختبذار
مجى الجور الحي يمعبو التخاكػ السعخفي مؼ خالل نذاط البحث والتطؽيخ فذي دول مذا فذي تحفيذد الشسذؽ فذي الذجول

األخخى ،وىجفت ايزاً الختبار تأثيخ االثخ االنتذاري لمسعخفة ،والتجارة الجولية عمذى معذجالت الشسذؽ فذي مجسؽعذة
مؼ الجول الستقجمة والشامية ،وقج تؽصمت في ذلغ إلى نتائج أىسيا أن االثخ االنتذاري لمسعخفة يؤثخ ايجابياُ عمى
معجالت الشسؽ في الجول الستقجمة والجول الشامية عمذى ح ٍذج سذؽاء ،ومذؼ ىذحه الج ارسذات أيزذاً د ارسذة Benhabib
) & Spiegel (1994التذي طبقذت عمذى مجسؽعذة مذؼ الذجول الشاميذة ،بيذجف تقرذي أثذخ مذا يعذخف ب ذ ذ ذ Catch-

 Up Effectالذذحي يتعمذذق بسذذجى اسذذتفادة الذذجول الشاميذذة مذذؼ التذذخاكػ السعخفذذي والتكشؽل ذذؽجي الستذذاح مذذؼ خذذالل
العالقات االقترادية مع الجول الستقجمة "التجارة وتجفقات االستثسار األجشبي مثالً" في رفذع انتاجيتيذا ،وباسذتخجام

متغيذخ يبذيؼ التفاعذذل بذيؼ رأس السذذال البذذخي والتكشؽلؽجيذذا الستجفقذة مذذؼ الخيرج  Interactive Variableظيذذخ
التذأثيخ اإليجذابي لذخأس السذال البذذخي "كجدذخ النتقذال السعخفذة" عمذى اإلنتاجيذة ،وفذي د ارسذة ) Raut (1995فذي
اليشذذج التذذي شذذسمت عيشذذة مذذؼ الذذذخكات الرذذشاعية اليشجيذذة فذذي القطذذات الخذذاص ،تذذػ التؽصذذل إل ذذى أن كذذل تم ذذغ

الذذذخكات تدذذتفيج مذذؼ األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة الستذذجفق مذذؼ خذذالل السدذذتؽى االجسذذالي لمرذذشاعة ،وذلذذغ باسذذتثشاء

الرذشاعة البتخوكيساويذذة ،وفذي د ارسذذة أخذخى لذ ذ ذ ذ ) Borensztein et. al (1998عمذذى = :دولذة ناميذذة ،بيذذجف

قيذاس األثذذخ التفذاعمي بذذيؼ االسذتثسار األجشبذذي السباشذخ ورأس السذذال البذذخي عمذذى الشسذؽ االقترذذادي ،تذػ التؽصذذل
بذكل عام إلى وجؽد عالقة تفاعمية ايجابية وقؽية بيؼ االستثسار األجشبي ورأس السال البذخي ،األمخ الحي يذجلل
عمى أن االستثسار األجشبي السباشخ أداة ميسة لشقل التكشؽلؽجيا ،وبالتالي فيؽ يؤثخ ايجابياً في الشسؽ االقترادي،
ولكؼ ىحا التأثيخ مذخوط بؽجؽد قجرة امتراص كافية لمتكشؽلؽجيا مذؼ قبذل رأس السذال البذذخي ،ولذحلغ فذإن تذأثيخ

االستثسار االجشبي يعتسج عمى مدتؽى السؽارد البذخية الستاحة ،ومؼ ىحه الجراسات أيزاً د ارسذة Damijan et.

) al (2003التذذي ىذذجفت مذذؼ خذذالل د ارسذذة عيشذذة مذذؼ الذذذخكات فذذي < مذذؼ دول  CEECالختبذذار تذذأثيخ بعذذم
القشؽات التي تشتقل مؼ خالليا السعخفة لمجول الشامية عمى اإلنتاجية ،ومؼ ذلغ انتقال السعخفة بيؼ الرشاعات مؼ

خذالل االسذتثسار االجشبذي  ،Intra-Industry Knowledge Spillover from FDIوتذأثيخ الشقذل السباشذخ
لمتكشؽلؽجيذذا مذذؼ خذذالل االسذذتثسار األجشبذذي

 ،Direct Technology Transfer Through FDIوحثذذار

نذذاطات البحذث والتطذؽيخ الذحاتي لمذذخكات  ،Firm’s Own R&D Accumulationوحثذار البحذث والتطذؽيخ
التي تشتقل مؼ خالل التجارة  ،R&D Spillovers through Tradeوقذج تؽصذمت الج ارسذة إلذى أن التكشؽلؽجيذا
تشتقذذل مذذؼ خذذالل األثذذخ السباشذذخ لالسذذتثسار األجشبذذي ،وأن االسذذتثسار األجشبذذي ال يؽلذذج حثذذار انتقذذال لمسعخفذذة بذذيؼ

الرذذشاعات بالشذذذبة لمذذذخكات السحميذذة ،وفذذي عيشذذة كبي ذخة تكؽنذذت مذذؼ  ;:7شذذخكة محميذذة فذذي األورغ ذؽاي بيذذجف
اختبذذار أثذذخ االسذذتثسار األجشبذذي السباشذذخ  FDIكقشذذاة لشقذذل السعخفذذة والتكشؽلؽجيذذا عمذذى الشسذذؽ االقترذذادي تؽصذذمت
د ارسذذة ) Kokko et. al (2001إلذذى أن أثذذخ االسذذتثسار االجشبذذي فذذي نذذذخ التكشؽلؽجيذذا يعتسذذج عمذذى طبيعذذة
الدياسذات التجاريذة  Trade Policiesالتذي كانذت مطبقذة فذي الؽقذت الذحي دخمذت فيذو الذذخكات األجشبيذة لمبمذج،

حي ذذث تق ذذؽم الذ ذذخكات الت ذذي دخم ذذت ف ذذي الؽق ذذت ال ذذحي كان ذذت في ذذو الدياس ذذات السطبق ذذة مؽجي ذذة لم ذذجاخل Inward-

 Oriented Regimesبإدخال تقشيات حجيثة لتتسكؼ مذؼ مشافدذة الذذخكات السحميذة ،بيشسذا لذػ تقذػ تمذغ الذذخكات
010
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التي دخمت في الؽقت الحي طبقت فيو الدياسات السؽجية لمخذارج ،Outward-Oriented Trade Regimes
بذشفذ الفعذل ،وقي جدي كيديي ا ذ لي ل

يي رجاةي ) Smarzynska (2004عذؼ ليتؽانيذا التذي تشاولذت قزذية ميسذة

تتعمق بأن األثخ اإلنتذاري لمسعخفة قج ال يتحقق في ذات القطات ،وذلغ ألن الذخكات متعجدة الجشديات قج تعيق

عسميذذة نقذذل التكشؽلؽجيذذا لسشافدذذييا ،ولكشيذذا قذذج تعسذذل فذذي ذات الؽقذذت عمذذى نقذذل التكشؽلؽجيذذا لمسذذدوديؼ الذذحي تعتسذذج

عمييػ محميذاً فذي قطاعذات أخذخى ،وقذج ىذجفت الج ارسذة لتقرذي أثذخ االسذتثسار األجشبذي عمذى اإلنتاجيذة مذؼ خذالل
العالقذات الخمفيذة لألثذخ اإلنتذذاري لمسعخفذة  ،Spillovers Through Backward Linkagesوتؽصذمت فذي
ذلذذغ إلذذى إثبذذات وجذذؽد األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة مذذؼ خذذالل قشذذاة االسذذتثسار األجشبذذي السباشذذخ ،حيذذث إن زيذذادة

االسذذتثسار األجشبذذي السباشذذخ بسعذذجل  10%يعسذذل عمذذى زيذذادة الشذذاتج فذذي كذذل شذذخكة فذذي قطاعذذات التدويذذج بالشدذذبة

لالسذذتثسار األجشبذذي بسعذذجل < ،%1.7وأكذذجت عمذذى أن اإلنتاجيذذة األكبذذخ مختبطذذة مذذع االسذذتثسار االجشبذذي السؽجذذو

لمدذذؽي السحميذذة  Domestic-Market FDIأكثذذخ مذذؼ ارتباطيذذا مذذع االس ذتثسار األجشبذذي العامذذل فذذي الدذذؽي
السحمية والسؽجو لمخذارج  ،Export-Oriented FDIاألمذخ الذحي يكذؽن متاحذاً إذا كانذت الدياسذات التجاريذة فذي
البمج السزي

لالستثسار األجشبي  Host-Countryمؽجية لمخارج ،وىؽ ما يؤكج نتائج دراسة Kokko et. al

) ،(2001األمخ الحي فدخه ) Smarzynska (2004بأن الذخكات األجشبية العاممذة فذي الدذؽي السحميذة لغذخت

الترجيخ غالباً ما تكؽن جدءاً مؼ نعام اإلنتاج العذالسي  ،International Production Systemاألمذخ الذحي

يجعميا تختبط بالدياسات الجولية الستعمقة بالسدوديؼ الذحيؼ تعتسذج عمذييػ ،وىذي غالبذاً أقذل حخيذة فذي اختيذار أولئذغ
الستعذذامميؼ مذذؼ الدذذؽي السحميذذة ،أضذ إلذذى ذلذذغ أن العسذذل لمدذذؽي الجوليذذة يفذذخت عمذذى تمذذغ الذذذخكات متطمبذذات
أكثخ جؽدة مسا ىؽ متاح في الدؽي السحمية ،وفذي الشيايذة نجذج أن تعامذل تمذغ الذذخكات يكذؽن غالبذاً مذع شذخكات
دولية خارج الدؽي السحمية ،مسا يجعل عسمية نقل السعخفة والتكشؽلؽجيا لمذخكات السحمية ضعيفة.

في االتجاه السقابل أكجت دراسات أخخى عجم انطباي فخضية األثذخ االنتذذاري لمسعخفذة عمذى حالذة الذجول الشاميذة،
ومذذؼ ىذذحه الج ارسذذات د ارسذذة ) Haddad & Harrison (1993التذذي ىذذجفت الج ارسذذة الختبذذار األثذذخ االنتذذذاري
لمسعخفذذة فذذي الذذذخكات السغخبيذذة مذذؼ خذذالل قشذذاة االسذذتثسار األجشبذذي ،حيذذث تؽصذذمت الج ارسذذة إلذذى رف ذ

الفخضذذية

الستعمقذذة ب ذأن االسذذتثسار األجشبذذي يعسذذل عمذذى التعجيذذل بسعذذجالت الشسذذؽ االقترذذادي مذذؼ خذذالل نقذذل التكشؽلؽجي ذا،
وتتأكذج ذات الشتيجذة عذؼ طخيذق د ارسذة ) Feinberg & Majumdar (2001التذي ىذجفت الختبذار مذا إذا كذان
ىشاك انتذار لمسعخفة مؼ خالل الذخكات متعجدة الجشديات العاممة في اليشج ،ومؼ خالل نذاط البحذث والتطذؽيخ

السحمذذي بالشدذذبة لمرذذشاعات الجوائيذذة ،حيذذث تذذػ التؽصذذل إلذذى أن األثذذخ االنتذذذاري لمسعخفذذة قذذج تحقذذق فيسذذا بذذيؼ
الذخكات متعجدة الجشديات ،ولػ تح

الذخكات اليشجية بأي مدايا فذي ىذحا الجانذب ،وردت الج ارسذة ذلذغ لطبيعذة

الدياسات الستعمقة بتقييج اإلستثسار االجشبي ،وضع

الدياسات الستعمقة بحقؽي السمكية الفكخية.

الججيخ بالحكخ ىشا أن االختالف في نتائج تمغ الجراسات قج يفدخ مذؼ خذالل العذخوف التذي تسيذد الذجول الشاميذة،
ومذذؼ أىسيذذا مذذا يعذذخف بجذذؽدة السؤسدذذات  ،Institutional Qualityففذذي د ارسذذة ) Krammer (2015التذذي
ىذذجفت الختبذذار الفخضذذية الستعمقذذة بذذأثخ جذذؽدة السؤسدذذات عمذذى اإلنتاجيذذة فذذي عيشذذة مذذؼ الذذجول ،وىذذجفت فذذي ذات

الؽقذذت لتقرذذي مذذجى تذذأثيخ جذذؽدة السؤسدذذات عمذذى العالقذذة بذذيؼ األثذذخ االنتذذذاري لمسعخف ذة واإلنتاجيذذة مذذؼ خذذالل
قشاتيؼ لألثخ االنتذاري لمسعخفة ىسا التجارة ،واالسذتثسار االجشبذي السباشذخ ،تذػ التؽصذل إلذى أن جذؽدة السؤسدذات

تذذؤثخ ايجابي ذاً عمذذى اإلنتاجيذذة ،ووجذذجت الج ارسذذة أيز ذاً أن جذذؽدة السؤسدذذات تمعذذب دو اًر وسذذيطاً فذذي تحجيذذج مذذجى
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اسذذتفادة الذذجول مذذؼ األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة ،وأن ىذذحا الذذجور يذذدداد فذذي حالذذة الذذجول الشاميذذة ،وفذذي القشذذاة الستعمقذذة

بالتجارة.

مذذؼ خذذالل العذذخت الدذذابق لمج ارسذذات التجخيبيذذة التذذي تشاولذذت قزذذايا األثذذخ االنتذذذاري لمسعخفذذة كؽسذذيمة يسكذذؼ مذذؼ
خالليذذا لالسذذتثسار االجشبذذي والتجذذارة الجوليذذة أن يكؽنذذا جدذ اًخ لشقذذل التقذذجم التكشؽلذذؽجي بذذيؼ الذذجول ،وبالتذذالي التذذأثيخ
عمى مدتؽى اإلنتاجية والشسؽ االقترادي في تمغ الجول ،يتبيؼ أن الشتائج التي تػ التؽصل إلييذا فذي ىذحا اإلطذار

ل ذذػ تؤك ذذج بذ ذذكل حاس ذذػ قب ذذؽل ى ذذحه الفخض ذذية ،حي ذذث اختمف ذذت الشت ذذائج وفقذ ذاً العتب ذذارات تتعم ذذق بطبيع ذذة السؤشذ ذخات
السدذذتخجمة لمتعبيذذخ عذذؼ كيفيذذة ولذذؽج االسذذتثسار األجشبذذي لمدذذؽي السحميذذة ،وبطبيعذذة العذذخوف التذذي تسيذذد الذذجول
السزذذيفة لالسذذتثسار األجشبذذي ،ومذذؼ ذلذذغ مذذجى تطذذؽر الس ذؽارد البذ ذخية فذذي الذذجول السزذذيفة لالسذذتثسار األجشبذذي،

ومذجى قذذجرة الذذخكات السحميذذة فذذي تمذغ الذذجول عمذى امترذذاص التكشؽلؽجيذذا ،ومذجى جذذؽدة السؤسدذات التذذي تشطذذؽي
عميي ذ ذ ذذا تم ذ ذ ذذغ ال ذ ذ ذذجول ،كس ذ ذ ذذا أن الشت ذ ذ ذذائج ق ذ ذ ذذج اختمف ذ ذ ذذت ألس ذ ذ ذذبا

تتعم ذ ذ ذذق بالسشيجي ذ ذ ذذة السد ذ ذ ذذتخجمة ف ذ ذ ذذي القي ذ ذ ذذاس

 Methodological Issuesتتخكذد فذي الستانذة القياسذية  Econometric Robustnessلمشسذاذج السدذتخجمة
لي ذذحا الغ ذذخت ،األم ذذخ ال ذذحي يعش ذذي أن السؽض ذذؽت ال زال يتطم ذذب السدي ذذج م ذذؼ األدل ذذة التجخيبي ذذة

Empirical

 Evidencesالتي تؽجو الختبار ىحه الفخضية ،وتتمخم السداىسة العمسية لمجراسة باآلتي>
 لػ يتػ اختبار ىحه الفخضية في ليبيا مؼ قبل "وذلغ بحدب عمػ الباحث" ،ويشبغي ىشا التشبيو إلذى أن الج ارسذات
التذي تشاولذت أثذذخ االسذتثسار األجشبذذي عمذى الشسذذؽ االقترذادي فذي ليبيذذا ،قذج ركذذدت عمذى األثذذخ السباشذخ لالسذذتثسار
األجشبذذي ،ولذذػ تتشذذاول قزذذايا االسذذتثسار األجشبذذي كقشذذاة لشقذذل التكشؽلؽجيذذا ،وكذذحلغ األمذذخ بالشدذذبة لمج ارسذذات التذذي
تشاولت أثخ التجارة الخارجية عمى الشسؽ االقترادي في ليبيا.
 تذػ التخكيذذد فذذي األد التجخيبذذي حذؽل ىذذحا السؽضذذؽت عمذذى الج ارسذذات السقطعيذة ،اسذذتشاداً لبيانذذات غيذذخ تجسيعيذذة
كذان أغمبيذا عمذى مدذتؽى الذذخكة  ،Firm-Level Dataفذي حذيؼ تقذجم ىذحه الج ارسذة دلذيالً تجخيبيذاً عمذى مدذتؽى
االقتراد الكمي .Macroeconomic Evidence

 تذذػ تكذذؽيؼ الستغي ذخيؼ التفذذاعمييؼ الذذحيؼ يعكدذذان قشذذاتي انتقذذال األثذذخ االنتذذذاري لمسعخفذذة ،مذذؼ خذذالل االسذذتثسار
االجشبذذي والذؽاردات وجنتاجيذذة العسذذل مباشذخة ،فذذي حذذيؼ ركذذدت جذذل الج ارسذذات الدذذابقة عمذذى اسذذتخجام مؤشذخات مثذذل
ت ذخاكػ رأس السذذال السعخفذذي الذذجولي  ،International R&D Capital Stockوفذذي ىذذحا مذذا قذذج يذذؤدي الذذى
التخمم مؼ مذكمة استخجام السؤشخات البجيمة  Proxiesلمستغيخ األصمي ،األمخ الحي قج يقؽد لشتائج أفزل.

 .7منهجية البحث 9Research Methodology
 .1.0النموهجج الرياضوي النيوري  9Mathematical Theoretical modelيعتسذج البحذث عمذى اإلطذار

الخياضذذي الشعذذخي لجالذذة اإلنتذذاج  ،Cobb-Douglasالتذذي تدذذتخجم وفق ذاً ل ذ ذذكل مذذؼ ; )Solow(1956

) Romer (1990) ; Mankiw et. al (1992كإطذار عذام لتقذجيخ نسذاذج الشسذؽ االقترذادي ،وتترذ

ىذحه

الجالة بأنيا دالذة خطيذة متجاندذة بعؽائذج حجذػ ثابتذة Linear Homogeneous Function with Constant

 ،Returns to Scaleويسكؼ تسثيميا كاآلتي>

   1
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حيث إن>

ثابت ويتزسؼ العؽامل األخخى السؤثخة في اإلنتاجية A 

الشاتج الكمي Q 

,

عشرخ العسل  , L عشرخ رأس السال K 

وتسث ذذل كذ ذالً م ذذؼ

،

السخون ذذات الجدئي ذذة لك ذذل م ذذؼ رأس الس ذذال والعس ذذل ،وتتطم ذذب عسمي ذذة التق ذذجيخ القياس ذذي

 Econometric Estimationتحؽيذذل ىذذحه الجالذذة لمذذذكل الخطذذي ،وذلذذغ بأخذذح المؽغذذاريتػ الطبيعذذي لطخفييذذا،

ln Q  ln A   ln K   ln L  2

فتربح عمى الذكل اآلتي>

 .1.8متغيرات البحث  >Research Variablesتتسثل متغيخات البحث في اآلتي>
 .1.8.0المتغير التا ع  >Dependent Variableوىؽ الشاتج السحمذي اإلجسذالي الحقيقذي لمفذخد Real GDP

 Per Capitaبالعسمذذة السحميذذة وبأسذذعار سذذشة  2101كسؤشذذخ عمذذى الشسذذؽ االقترذذادي as a Proxy for
 ،Economic Growthويأخح ىحا الستغيخ الخمد . GDP
 .1.8.8المتغيرات المدتقمة  9Independent Variablesوتذسل الستغيخات اآلتية>
أ .إجسذذالي التكذذؽيؼ ال أخسذذسالي الثابذذت الحقيقذذي كشدذذبة مذذؼ الشذذاتج السحمذذي اإلجسذذالي

Real Gross Fixed

 Capital Formation as a Percentage of Real GDPبالعسمذة السحميذة وبأسذعار سذشة  ،2101كسؤشذخ

عمى رأس السال السادي  ،as a Proxy for Physical Capital Kويأخح ىحا الستغيخ الخمد . GCF
 .متؽسط إنتاجية العسذل  ،Average Labour Productivityوتدذتخخج قيسذة ىذحا الستغيذخ مذؼ قدذسة الشذاتج
السحمذي االجسذالي الحقيقذي عمذى عذجد العسذال ،ويدذتخجم كسؤشذخ عمذى عشرذخ العسذل as a Proxy for ، L
 Labour Factorويأخح الخمد . LAP
 .متغيذذخ تف ذذاعمي  Interactive Variableنذذاجػ ع ذذؼ ضذذخ قيس ذذة االس ذذتثسار األجشبذذي السباش ذذخ  FDIف ذذي
إنتاجية العسل " ،"FDI*LAPويدتخجم ىحا الستغيذخ لتقرذي األثذخ السذذتخك لالسذتثسار االجشبذي السباشذخ ،FDI
وجنتاجي ذذة العس ذذل  Labour Productivityعم ذذى الشس ذذؽ االقتر ذذادي ،ويق ذذيذ ى ذذحا الستغي ذذخ األث ذذخ الش ذذاجػ ع ذذؼ
االسذذتثسار األجشبذذي كقشذذاة لشقذذل التكشؽلؽجيذذا ،وأثذذخ كذذل ذلذذغ عمذذى الشسذذؽ االقترذذادي ،ويشتقذذل ىذذحا األثذذخ مذذؼ خذذالل

إنتاجية العسل ،وييخ ف ا المتغير الرمز . FAP

ر .متغي ذذخ تف ذذاعمي  Interactive Variableن ذذاجػ ع ذذؼ ض ذذخ القيس ذذة الحقيقي ذذة لمذ ذؽاردات ف ذذي إنتاجي ذذة العس ذذل
" ،"IMPORT*LAPويدذذتخجم ىذذحا الستغيذذخ لتقرذذي األثذذخ السذذذتخك لمذؽاردات  Importsوإجترجي ي العسذذل عمذذى
الشسذذؽ االقترذذادي ،ويقذذيذ ىذذحا الستغيذذخ األثذذخ الشذذاجػ عذذؼ الذؽاردات كقشذذاة لشقذذل التكشؽلؽجيذذا ،وأثذذخ كذذل ذلذذغ عمذذى

الشسؽ االقترادي ،ويشتقل ىحا األثخ مؼ خالل إنتاجية العسل ،وييخ ف ا المتغير الرمز . MAP

لقذذج اسذذتخجمت الستغي ذخات التفاعميذذة فذذي العجيذذج مذذؼ الج ارسذذات الدذذابقة ،وذلذذغ لتقرذذي األثذذخ السذذذتخك لمستغي ذخات
االقترادية السسثمة لقشؽات انتقال التكشؽلؽجيا عمى الشسؽ االقترادي ،ومؼ ذلغ>
Benhabib & Spiegel (1994) ; Borensztein et. al (1998) ; Damijan et. al (2003).
بشاءاً عمى ما سبق يسكؼ وص
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جامعة السخقب

أ .حديؼ فخج الحؽيج

ln GDP    1 ln GCF   2 ln LAP   3 ln FAP   4 ln MAP    3
تسثذ ذذل  1 ,  2 , 3 ,  4السخونذ ذذات الجدئيذ ذذة لكذ ذذل مذ ذذؼ رأس السذ ذذال السذ ذذادي ،وجنتاجيذ ذذة العسذ ذذل ،واألثذ ذذخ التفذ ذذاعمي
لالسذذتثسار األجشبذذي وجنتاجيذذة العسذذل ،واالثذذخ التفذذاعمي لم ذؽاردات وجنتاجيذذة العسذذل عمذذى الت ذؽالي ،وتسثذذل  ثابذذت
الجالة ،و  حج الخطأ العذؽائي .Random Error Term
 .1.1أسللب البحث ل ل  9Research Techniqueيعتسذذج البحذذث عمذذى األسذذمؽ القياسذذي السبشذذي عمذذى تحميذذل
الدالسل الدمشية ،ويسكؼ وص

أسمؽ البحث كاآلتي>

 .1.1.0بختث ل البسللت ابالبح اسللنلبح
الدالسل الدمشية لمكذ

ل ل :Time Series Stationary Testكه ي

اختبذذارات اسذذتقخار

عؼ خرائم تمذغ الدالسذل ،وتتدذػ الدالسذل الدمشيذة السدذتقخة بثبذات الؽسذط الحدذابي

 ،Meanوالتب ذذايؼ  Varianceعب ذذخ ال ذذدمؼ ،وتترذ ذ

بع ذذجم اعتس ذذاد الؽس ذذط الحد ذذابي والتب ذذايؼ عم ذذى ال ذذدمؼ

)  ،(Glynn,2007 ; Nkoro & Uko,2016وتتبذع الدالسذل الدمشيذة غيذخ السدذتقخة مذا يدذسى بعذاىخة السذذي
العذذ ذؽائي Walk

 ،Randomاألم ذذخ ال ذذحي يعش ذذي احتؽائي ذذا عم ذذى م ذذا يد ذذسى بج ذذجر الؽح ذذجة Root

Unit

) ،(Gujarati,2004وتدذذتخجم فذذي اختبذذار اسذذتقخار الدالسذذل الدمشيذذة عذذجة أسذذاليب ،مذذؼ أىسيذذا اختبذذارات جذذجر
الؽحجة  ،Unit Root Testsواختبارات دالة االرتبذاط الذحاتي ودالذة االرتبذاط الجدئذي Autocorrelation and
 ،Partial Autocorrelation Functionsعذؼ طخيذق مذا يدذسى باختبذار  ،Correlogram Testوقذج شذات
في األد

االقترادي التجخيبي استخجام اختبارات ججر الؽحجة لمكذ

عؼ مجى استقخار الدالسل الدمشية ،ومؼ

أىػ االختبارات السدتخجمة في ىحا السجال اختبار ديكي فؽلخ السؽسذع The Augmented Dickey–Fuller

 ،(ADF) Testواختبذار فيميذبذ بيذخون  ،Philips-Perron Test PPواختبذار Kwiatkowski-Phillips-
.Schmidt-Shin KPSS
تشطمق االفتخاضات التقميجية الخاصة باختبارات ججر الؽحجة مؼ أن تذأثخ الدالسذل الدمشيذة بالرذجمات Shocks

التي قج تحجث عمى مدتؽى االقتراد يكؽن مؤقتاً ،وأن الستغيخات االقترادية ال تتأثخ خالل السجى الطؽيل بسثل

ىذذحه الرذذجمات ) ،(Glynn,2007وقذذج تؽصذذل ) Nelson & Plosser (1982رغذذػ ذلذذغ إلذذى أن الرذذجمات
العذذؽائية  Random Shocksتُجختدذب أثذ اًخ دائسذاً عمذى الستغيذخات االقترذادية الكميذة ،وقذج أكذج )Perron (1989
عمذذى أن االختبذذارات التقميجيذذة لجذذجر الؽحذذجة ترذذبح غيذذخ صذذالحة فذذي حذذال معانذذاة الدالسذذل الدمشيذذة مذذؼ تغي ذخات
ىيكميذذة "صذذجمات"  ،(Glynn,2007) Structural Breaksوذلذذغ ألنيذذا ترذذبح متحي ذدة تجذذاه إمكانيذذة رف ذ

فذذخت العذذجم الخذذاص بيذذحه االختبذذارات ) ،(Glynn,2007وتشبذذع السذذذكمة فذذي تمذذغ االختبذذارات مذذؼ أنيذذا ال تدذذسح

بتزذسيؼ متغيذخات داخميذة تسثذذل الرذجمات السحتسمذذة ) ،(Waheed et. al,2006وحيذذث إن ىذحا البحذذث يعتسذذج
عمى سالسل زمشية تسثل بع

متغيذخات االقترذاد الكمذي فذي ليبيذا ،ونعذ اًخ الرتبذاط االقترذاد الميبذي بإنتذاج الذشفط

الذذحي يسثذذل ندذذبة كبيذخة مذذؼ إجسذذالي الشذذاتج السحمذذي  GDPفذذي ليبيذذا ،وارتبذذاط كذذل ذلذذغ بأسذذعار الذذشفط التذذي تذذذيج

غالباً تقمبات حادة وكبيخة ،فإن احتسال معاناة ىحه الدالسل مؼ تغيخات ىيكمية ىؽ أمذخ وارد ،وعمذى ىذحا يدذتخجم

البحث أحج اختبارات ججر الؽحجة التي تأخح بعيؼ االعتبار مجى وجؽد تغيخات ىيكمية ،أال وىؽ اختبار Zivot

 ،and Andrews endogenous structural break testويعتسذج اإلطذار الشعذخي ليذحا
االختبار عمى ثالث نساذج ىي> )(Zivot & Andrews,2002
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k

yt  c  yt 1  t  DU t   d j yt  j   t
j 1

 B

k

yt  c  yt 1  t  DTt   d j yt  j   t
j 1

k

yt  c  yt 1  t  DU  DTt   d j yt  j   t  C
j 1

يالحن ىشا أن الشساذج الخاصة بيحا االختبار تحتؽى ثالثتيا عمى قاطع واتجاه عام ،كسا أنيا احتؽت أيزاً عمى
متغي ذخات وىسيذذة تسثذذل مكذذان حذذجوث الرذذجمة ،حيذذث يسثذذل  DU tمتغي ذ اًخ وىسي ذاً  Dummy Variableيعكذذذ
متؽسط التغيخ في قاطع الجالة  ،Function Interceptنتيجة لحذجوث صذجمة فذي تذاري معذيؼ ،Break Date

بيشسا يسثل  DTtمتغي اًخ وىسياً  Dummy Variableيسثل التغيخ في اإلتجذاه العذام لمجالذة نتيجذة لرذجمة تحذجث
في تاري معيؼ  ،Break Dateوتأخح ىحه الستغيخات القيػ األتية>

1.......if ....t TB
DU t  
 0....Otherwise
 t  TB.......if ....t TB
DTt  
 0....Otherwise

حيث إن  TBىؽ تاري حجوث الرجمة ،و  tىي الدمؼ ،ويخجح فذي العجيذج مذؼ الج ارسذات أن اسذتخجام الشسذؽذج

 Cفي عسميذة الكذذ

عمذى اسذتقخار الدالسذل الدمشيذة ىذؽ األفزذل واألقذؽى مذؼ حيذث الشتيجذة ،ألن ىذحا الشسذؽذج

يسثذذل التغي ذخات الييكميذذة التذذي يسكذذؼ أن تحرذذل فذذي قذذاطع الجالذذة ،وفذذي اإلتجذذاه العذذام مع ذاً

(Waheed et.

) ،al,2006ويقؽم ىحا االختبار عمى الفخضيؼ>

 HO :  0
Hypotheses  
 H1 :   0

بذذحلغ يذذتػ اختبذذار فذذخت العذذجم  H 0القاضذذي بذذأن الدمدذذمة تحتذذؽى عمذذى جذذجر الؽحذذجة ،وأنيذذا غيذذخ مدذذتقخة Non-
 ،Stationaryمقاب ذذل الف ذذخت الب ذذجيل  H 1القاض ذذي ب ذذأن الدمد ذذمة ال تحت ذذؽى عم ذذى ج ذذجر الؽح ذذجة ،واني ذذا مد ذذتقخة
.(Waheed et. al,2006) Stationary
 .1.1.8النموهجج القيااوي وطريقوة التقود ر  >Econometric Model and Estimation Methodتسيذل
طذ ذذخي التقذ ذذجيخ الحجيثذ ذذة لشسذ ذذاذج الدالسذ ذذل الدمشيذ ذذة لستغي ذ ذخات االقترذ ذذاد الكمذ ذذي إلذ ذذى تحميذ ذذل التكامذ ذذل السذذ ذذتخك

 ،Cointegrationالحي ييجف الختبار عالقات التذؽازن بذيؼ الستغيذخات االقترذادية فذي السذجى الطؽيذل Long-
 ،Run Equilibrium Relationshipsويعؽد ذلغ لغمبة صفة عجم االستقخار لمدالسذل الدمشيذة الخاصذة بتمذغ

الستغيخات ) ،(Nelson & Plosser,1982وليحا فقج اسذتشجت طذخي تقذجيخ العالقذات بذيؼ الستغيذخات االقترذادية
غيذذخ السدذذتقخة  Unit Root Variablesعمذذى التكامذذل السذذذتخك  ،Cointegrationفذذي حذذيؼ يذذؤدي اسذذتخجام
الطخي التقميجية في تقجيخ تمغ العالقات ،كطخيقة السخبعات الرغخى العادية  OLSإلى نتائج مديفة Spurious
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 ،(Glynn,2007) Regressionوق ذذج ص ذذار ى ذذحا السد ذذمغ مح ذذل اىتس ذذام كبي ذذخ م ذذؼ قب ذذل الكثي ذذخ م ذذؼ الج ارس ذذات
االقترادية الشعخية والتجخيبية ).(Pesaran & Shin,1998

استخجمت طخي متعجدة الختبذار عالقذات التكامذل السذذتخك بذيؼ الستغيذخات االقترذادية بذجءاً مذؼ أعسذال Engle
) & Granger (1987التي بني على اختبرج عالقرت التكرمل المشترك ي خطيىكي two-step residual-
 ،based procedureوصؽالً إلى أعسال جؽىاندؼ حؽل اختبار متجيات التكامل السذتخك The maximum

 ،likelihood based Johansen (1991; 1995) and Johansen-Juselius (1990) testsومذذؼ
الشسذذاذج الحجيثذذة فذذي ىذذحا السجذذال نسذذؽذج االنحذذجار الذذحاتي لفت ذخات اإلبطذذاء السؽزعذذة

Auto Regressive

 ،Distributed Lag Model ARDLالذذحي يتزذذسؼ اختبذذار التكامذذل السذذذتخك السدذذسى باختبذذار الحذذجود
.ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration
السدايا (Ozturk

لقج صار ىحا الشسؽذج مدتخجماً بكثخة خالل الدشؽات األخيخة ،وذلغ نع اًخ النطؽائو عمى بع
) ،& Acaravci,2011مؼ أىسيا أنو ال يدتمدم أن تكذؽن الستغيذخات السدذتقمة  Regressorsمتكاممذة مذؼ نفذذ
الجرجذذة ) ،(Pesaran et. al,2001وليذذحا يسكذذؼ تؽظيذ

نسذذؽذج  ARDLمذذع الدالسذذل الدمشيذذة الستكاممذذة مذذؼ

الجرجة صذفخ ) ،I(0أو مذؼ الجرجذة األولذى ) ،I(1أو مذع تمذغ التذي تسثذل خميطذاً مذؼ ىذاتيؼ الذجرجتيؼ )I(0),I(1
ويد ذذتمدم تطبي ذذق ى ذذحا الشس ذذؽذج أن يك ذذؽن الستغي ذذخ الت ذذابع متك ذذامالً م ذذؼ الجرج ذذة األول ذذى ) ،I(1وأال تك ذذؽن أيذ ذاً م ذذؼ

الدالسل الدمشية السدتخجمة مدتقخة مؼ الجرجة الثانية ) ،(Pesaran et. al,2001) I(2ومؼ مدايا ىحا الشسذؽذج
 ،Finiteوأن ذذو يعيذ ذذخ العالق ذذة التؽازني ذذة طؽيم ذذة السذ ذذجى،

أن ذذو مالئذذذػ فذذذي حال ذذة العيشذ ذذات الر ذذغيخة Samples

وديشاميكيذات السذجى القرذيخ  Short Run Dynamicsفذي معادلذة واحذجة )،(Ozturk & Acaravci,2011
ويدذذسح ىذذحا الشسذذؽذج بفتذخات إبطذذاء مثمذذى مختمفذذة  Different Optimum Number of Lagsلمستغيذخات
الستز ذذسشة في ذذو ،ويد ذذتخجم ف ذذي تحجي ذذج ى ذذحه الفت ذ ذخات بعذ ذ

السع ذذاييخ اإلحر ذذائية ،مث ذذل معي ذذار

Akaike's

) ،Information Criterion (AIFومعيذار (Ozturk & Schwarz Bayesian Criterion SBC
) ،Acaravci,2011وتسذذخ عسميذذة اسذذتخجام ىذذحا الشسذذؽذج فذذي تقذذجيخ العالقذذة طؽيمذذة السذذجى بسذذخحمتيؼ ،يذذتػ خذذالل
السخحمة األولذى اختبذار مذجى وجذؽد التكامذل السذذتخك بذيؼ متغيذخات النميىج Testing for the existence of

 ،Cointegration among variablesوذلغ باستخجام اختبار الحجود  Bound Testالحي يدذتشج فذي اختبذار
فخت العجم القاضي بعجم وجؽد تكامل مذتخك بيؼ الستغيخات قيج البحث ،مقابذل الفذخت البذجيل القاضذي بارتبذاط
تمذذغ الستغي ذخات بعالقذذة تكامذذل مذذذتخك إلذذى إحرذذاءة  Fالسذذذتخكة  ،Joint F Statisticأو إحرذذاءة ،Wald
وكذحلغ إحرذاءة  ،t Statisticومجسذؽعتيؼ أو حذجيؼ مذؼ القذيػ الحخجذة Tow sets of Critical Values
التذذي تدذذتخجم كب ذذجيل لمقذذيػ الججوليذذة إلحرذذاءتي F,T

& (Pesaran & Shin,1998 ; Ozturk

) ،Acaravci,2011ولحلغ كمو سيأخح نسؽذج  ARDLالريغة اآلتية>
(ln GDP)     ln GDPt 1   ln RGCFt 1   ln LAPT 1   ln FAPt 1   ln MAPt 1 
k

k

k

k

i 0

i 0

i 0

i 0

 a1i * (ln GDPt i )   a 2i * (ln GCFt i )   a3i * (ln LAPt i )   a 4i * (ln FAPt i ) 
* (ln MAPt i )   i

k

2i

a
i 0

يسثذذل الحذذج ) (ln GDPالفذذخي األول لمستغيذذخ التذذابع ،ويسثذذل الحذذج  ln GDPt 1الستغي ذذخ التذذابع بإبطذذاء سذذشة
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واح ذذجة ،بيشس ذذا يسث ذذل الحذ ذذج   ln GCFt 1   ln LAPT 1   ln FAPt 1   ln MAPt 1الستغيذ ذخات السد ذذتقل
بإبطاء سشة واحذجة ،ويعبذخ ىذحا الحذج عذؼ مشطقذة معمؽمذات األجذل الطؽيذل ،التذي يذتػ مذؼ خالىذا اشذتقاي معمسذات
األجذذل الطؽيذذل  ،Long Run Coefficientsالتذذي تعبذذخ عذذؼ العالقذذة طؽيمذذة السذذجى بذذيؼ متغي ذخات الشسذذؽذج
 ،Long Run Relationship among the Model Variablesأمذا الحذج ) *  (ln GDPt i

k

a

1i

i 0

فيسثذل

مجسؽت إبطاءات الستغيخ التابع ،ويسثل الحج التالي مجسؽت إبطاءات الستغيخات السدتقمة.
k

k

k

i 0

i 0

i 0

) *  (ln GCFt i )   a 3i *  (ln LAPt i )   a 4i * (ln FAPt i )   a 2i * (ln MAPt i

k

2i

a
i 0

ويسثذل ىذحيؼ الحذجيؼ مشطقذة معمؽمذات األجذل القرذيخ  ،Short Run Dynamicsوتعبذخ السعمسذة  عذؼ حذج
ترحيح الخطأ  ،Error Correction Termبيشسا يسثل الحج   ,  ,  ,السعمسات اإلحرائية التي يذتػ مذؼ
خالليا اشتقاي معمسات األجل الطؽيل  ،Long Run Coefficientsوفي حالة ثبؽت وجؽد تكامذل مذذتخك بذيؼ
ى ذذحه الستغيذ ذخات ي ذذتػ تق ذذجيخ العالق ذذة طؽيم ذذة الس ذذجى بيشي ذذا ،باإلض ذذافة إل ذذى نس ذذؽذج تر ذذحيح الخط ذذأ غي ذذخ السقي ذذج

 ،UECMالحي يبيؼ ديشاميكية العالقة بيؼ الستغيذخات قيذج البحذث خذالل السذجى القرذيخ وذلذغ وفقذاً لمرذيغتيؼ>
k

k

k

i 0

i 0

k

ln GDP   2   a 2i ln GCFt i   a 3i ln LAPt i   a 4i ln FAPt i   a 2i ln MAPt i   i  1
i 0

i 0

k

k

k

i 0

i 0

i 0

(ln GDP)     ln GDPt 1   a1i * (ln GDPt i )   a 2i * (ln GCFt i )   a3i * (ln LAPt i ) 
k

k

i 0

i 0

 a4i * (ln FAPt i )   a2i * (ln MAPt i )   i  2
تدذذتخجم الرذذيغة األولذذى فذذي تقذذجيخ العالقذذة طؽيمذذة السذذجى بذذيؼ متغي ذخات الشسذذؽذج ،وتدذذتخجم الرذذيغة الثانيذذة فذذي

تحميل ديشاميكية العالقة بيؼ الستغيخات قيج البحث خالل السجى القريخ ،ويكؽن التخكيد بالجرجة األولى عمى حج

ترحيح الخطأ الحي يبيؼ سخعة العؽدة لمتؽازن طؽيل السذجى  Speed of Adjustmentعشذج حذجوث اخذتالالت
عؼ التؽازن خالل السجى القريخ.

 .1.1.1اختبوار العالقوة الدوببية نوين متغيورات البحوث  9Causality testحيذث إن العالقذات السقذجرة بسؽجذب
الشسذذؽذج الدذذابق شذذخحو ال تفيذذج بؽجذذؽد عالقذذة سذذببية بذذيؼ الستغي ذخات قيذذج البحذذث ،فدذذيتػ اختبذذار تمذذغ العالقذذة فذذي

األجمذيؼ الطؽيذل والقرذيخ  ،Long Run and Short Run Causalityويعتسذج اختبذار العالقذة الدذببية فذي
السجى الطؽيل لمستغيذخات الستكاممذة مذؼ درجذات مختمفذة عمذى مشيجيذة ) ،Toda & Yamamoto (1995أو مذا
يعذذخف باختبذذار جخانجذذخ السؽسذذع لمدذذببية  ،Augmented Granger Causality Testأو مشيجيذذة "تذذؽدا
يامذامؽتؽ" لدذببية جخانجذخ  ،Toda & Yamamoto (1995) Approach to Granger Causalityالتذي
تقيذ الدببية في السذجى الطؽيذل ،ويسكذؼ بؽاسذطتيا تفذادي كذل السذذكالت القياسذية السرذاحبة لدذببية Granger
) ،(Amiri & Ventelou,2012وتعتسذج ىذحه السشيجيذة عمذى نسذؽذج متجذو االنحذجار الذحاتي Vector Auto
 ،Regressive (VAR) Modelحيث يتػ تقذجيخ ىذحا الشسذؽذج لمستغيذخات قيذج الج ارسذة فذي السدذتؽى at Level

) ،(Amiri & Ventelou,2012وذل ذذغ م ذذع األخ ذذح ف ذذي االعتب ذذار بعذ ذ

القي ذذؽد عم ذذى مر ذذفؽفة السعمس ذذات

 ،Parameters Matrixوبذذذيء مذذؼ اإليزذذاح يذذتػ تقذذجيخ نسذذؽذج  ، (k  d max )th order VARحيذذث تعبذذخ
 kعؼ عجد فتخات اإلبطاء السثمى لمشسؽذج  ،Optimum Number of Lagsالتذي يذتػ تحجيذجىا وفقذاً لمسعذاييخ
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الشسذؽذج العذام

اإلحرائية السعخوفة ،وتعبخ  ، d maxعؼ أكبخ رتبة لمتكامل بذيؼ متغيذخات الشسذؽذج ،ويسكذؼ وصذ
ليحه السشيجية كاآلتي> )(Toda & Yamamoto,1995
 1t

x

2 j t j

yt  j   2t

k  d max

k

k  d max

k

i  k 1

i 1

i  k 1

i 1



2j

 2 j yt  j   1i xt i 

yt   0  1i yt i 

k  d max

k

k  d max

k

i  k 1

i 1

i  k 1

i 1



 2 j yxt  j  1i yt i 

xt   0   1i xt i 

جذخت العذادة عمذى اسذتخجام اختبذار الدذببية لجخانجذخ  ،Granger Causality testفذي تحجيذج اتجاىذات العالقذة
الدذذببية بذذيؼ متغي ذخيؼ أو أكثذذخ فذذي السذذجى القرذذيخ ،ويسكذذؼ وص ذ

أبدذذط نسذذاذج سذذببية جخانجذذخ لستغي ذخيؼ x, y

كاآلتي> )(Granger,1969
n

n

i 1

i 1

xt   0   a1i xt i   b1i yt i  ut
n

n

i 1

i 1

yt   0   a2i xt i   b2i yt i   t

تعتسذذج العالقذذة الدذذببية عمذذى معشؽيذذة السعمستذذيؼ  b, cبحيذذث إن  yتدذذبب  xإذا كانذذت  ، b  0و  xتدذذبب y

عشجما تكؽن  ،(Granger,1969) c  0ويقؽد تطبيق ىحا االختبار مع سالسل زمشية غيخ مدذتقخة فذي الغالذب
لشتذائج مديفذذة  ،(He & Maekawa,2001) ،spurious causalityليذحا يذذتػ تحؽيذذل الدالسذذل الدمشيذذة غيذذخ

السدتقخة إلى الفذخي األول لمحرذؽل عمذى سالسذل مدذتقخة ،ونتيجذ ًة لذحلغ فذإن معمؽمذات األجذل الطؽيذل الستزذسشة
فذذي ىذذحه الدالسذذل سذذؽف تُذدال ،أضذذاف ًة إلذذى أن الرذذيغة التقميجيذذة لدذذببية جخانجذذخ ال تفحذذم الخذؽاص األساسذذية

لمدالسل الدمشية ،وجذا كانت ىحه الدالسل متكاممة فإن تؽصي نسؽذج الدببية سيكؽن جمعيباً ،ما لػ يذتػ تزذسيؼ
حج ترحيح الخطأ في ىذحا الشسذؽذج ) ،(Odhiambo,2009وليذحا سذيتػ االعتسذاد فذي ىذحا البحذث عمذى اختبذار
العالقذة الدذببية السبشذي عمذى نسذؽذج ترذحيح الخطذأ  ،Error Correction Based Causality Testويأخذح

ىحا االختبار الريغة اآلتية> )(Odhiambo,2009
n

n

i 1

i 1

n

n

i 1

i 1

xt   0   a1i xt  i   a2i yt  i  ECM t 1  ut

yt   0   b1i yt  i   b2i xt  i  ECM t 1  ut

سذذيتػ تحجيذذج اتجاىذذات العالقذذة الدذذببية بذذيؼ متغي ذخات البحذذث اسذذتشاداً إلذذى إحرذذاءة  F-Statisticضذذسؼ اختبذذار
.Wald Test

 .1.1.3مرادر البيانات  >Data Collectionيعتسج البحث عمى سالسل زمشية لمستغيخات السذار إلييذا حنفذاً،
وذلذذغ عذذؼ الفت ذخة  ،2109-0=<1وقذذج تذذػ الحرذذؽل عمذذى ىذذحه البيانذذات مذذؼ خذذالل قاعذذجة بيانذذات األمذذػ الستحذذجة
 ،UN Statistical Databaseوقاعذذجة بيانذذات مذذؤتسخ األمذذػ الستحذذجة لمتجذذارة والتشسيذذة  ،UNCTADوقاعذذجة
البيانات الخاصة برشجوي الشقج العخبي .AMF
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 .3النتائج والمناقذة 9Results and Discussion
سذذيتػ فذذي ىذذحا القدذذػ اسذذتعخات نتذذائج تقذذجيخ الشسذذؽذج القياسذذي السبذذيؼ فذذي القدذذػ الدذذابق ،بذذجءاً بتحميذذل اسذذتقخار

الدالس ذذل الدمشي ذذة لستغيذ ذخات البح ذذث ،واختب ذذار العالق ذذة التؽازني ذذة طؽيم ذذة الس ذذجى ب ذذيؼ الستغي ذذخ الت ذذابع والستغيذ ذخات

السد ذذتقمة ،وتق ذذجيخ العالق ذذة طؽيم ذذة الس ذذجى ،وديشاميكي ذذة الس ذذجى القر ذذيخ م ذذؼ خ ذذالل نس ذذؽذج تر ذذحيح غي ذذخ السقي ذذج
 ،UECMومذذؼ ثذذػ تحميذذل العالقذذة الدذذببية بذذيؼ متغيذخات البحذذث فذذي السذذجى القرذذيخ والطؽيذذل ،يزذذاف لذذحلغ كذذل
اإلجخاءات والسعالجات االحرائية الستعمقة بكفاءة الشسؽذج ومتانتو القياسية Econometric Robustness of

.the Model
 .3.0اختبار ااتقرار الدالال الزمنية  9Testing For Time Series Stationaryتػ االعتساد في اختبذار
استقخار الدالسل الدمشية لستغيخات البحث عمى اختبار  ،Zivot & Andrews (1992) Unit Root testوقج

تذػ تطبيذق الشسذؽذج  Cليذحا اإلختبذار ،وتذػ تحجيذج فتذخات اإلبطذاء السثمذى لذو Optimum Number of Lags
باالعتسذاد عمذى معيذار  ،Schwarz Bayesian Criterion SBCويبذيؼ الجذجول التذالي رقذػ ( )0وفقذاً لذحلغ

نتذائج اختبذذار اسذذتقخار الدالسذل الدمشيذذة لستغيذخات البحذذث ،حيذث يتزذذح مذذؼ خذذالل مقارنذة قذذيػ إحرذذاءة االختبذذار

 ،Zivot & Andrews test Statisticمذذع القذذيػ الحخجذذة  Critical Valuesأن متغيذذخ إنتاجيذذة العسذذل
 ،Labour Productivityوالستغيخ التفاعمي بذيؼ االسذتثسار األجشبذي السباشذخ  FDIوجنتاجيذة العسذل Labour

 Productivityمدذتقخان عشذج السدذتؽى  ،Stationary at Levelحيذث إن القيسذة السطمقذة إلحرذاءة االختبذار
ليحيؼ الستغيخيؼ تداوي " "5.851782" ،"5.998598عمى التذؽالي ،وىسذا أكبذخ مذؼ القذيػ الحخجذة لالختبذار عشذج

مدتؽى معشؽية  ،%9وليحا فإن ىحيؼ الستغيخيؼ متكامميؼ مؼ الجرجة صفخ ) ،I(0أما باقي الستغيخات فيذي غيذخ
مدذتقخة فذي السدذتؽى  ،Non-Stationary at Levelوقذج اسذتقخت عشذج الفذخي األول Stationary at First

 ،Differenceوذلغ ألن قيػ إحراءة االختبار ليحه الستغيخات كانذت أصذغخ مذؼ القذيػ الحخجذة لالختبذار ،وذلذغ
عشذذج مدذذتؽى السعشؽيذذة  ،%9وبعذذج أخذذج الفذذخي األول  First Differenceفاقذذت قذذيػ إحرذذاءة االختبذذار ليذذحه
الستغيخات القيػ الحخجة عشج مدتؽى معشؽية  ،%9لحلغ فإنيا متكاممة مؼ الجرجة األولى ).I(1

اسذتشاداً لشتذائج اختبذذار جذجر الؽحذجة  Zivot & Andrews (1992) Unit Root Testتبذيؼ أن الدالسذذل

الدمشية لستغيخات البحث متكاممة مؼ درجات مختمفة ") ،"I(0),I(1وقج كان الستغيخ التابع  ln GDPمتكامالً مؼ
الجدول رقم ()0
نتائج اختبار جدر الهحدة نهااطة Zivot & Andrews (1992) Unit Root Test

بحمتغ ا

Break Date

Z-A t-Statistic

K

2004

**-9.824848

[]1

lnGDP

2008

** -7.802482

[]0

lnGCF

2008

*-5.998598

[]0

lnLAP

2007

*-5.851782

[]0

lnFAP

2006

**-7.648124

[]1

lnMAP

)* Significant at Level, (5% Significance Level
)** Significant at First Difference, (5% Significance Level
k  Number of Lags.
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الجرج ذذة األول ذذى ،وعم ذذى ى ذذحا ف ذذإن نس ذذؽذج اإلنح ذذجار ال ذذحاتي لفتذ ذخات اإلبط ذذاء السؽزع ذذة

Auto Regressive

 Distributed Lag Model ARDLىؽ األندب في تقجيخ العالقة بيؼ ىحه الستغيخات.

 .3.8التقود ر المبودئي والمعالجوة اإلحروائية لمنموهجج Estimation of the Model and
 9Statistical Treatment Proceduresلتحجيج عجد فتخات اإلبطاء السثمى Optimum Number
 of Lagsتذػ االعتسذاد عمذى معيذار  ،Schwarz Bayesian Criterion SBCالذحي يعذج مفزذالً فذي نسذاذج

 ،ARDLوذلذغ مذؼ حيذث مالءمتذو لمعيشذات الرذغيخة ،(Ozturk & Acaravci,2011) Finite Samples
وحيث أن الديطخة عمى خاصية اإلرتباط الستدمدل  Serial Correlationفي حج الخطأ العذؽائي Random

 Error Termىي السعيار األساس لتحجيذج فتذخات اإلبطذاء ،فقذج تذػ تجخيذب فتذخة إبطذاء واحذجة كحذج أعمذى لفتذخات
اإلبطذاء فذي الشسذؽذج ،Maximum Number of Lagsوقذج اتزذح مذؼ خذالل اختبذار Breusch-Godfrey

 serial correlation LM testعذجم معانذاة ىذحا الشسذؽذج مذؼ االرتبذاط الستدمدذل ،ولكذؼ ظيذخت مذذكمة أخذخى

تتعمق بعجم ظيؽر عجد مؼ الستغيخات الستخمفة زمشياً في نسؽذج ترحيح الخطأ  ،UECMولتفادي ىحه السذكمة
واتباعاً لذ ذ ذ ذ ) Morley (2006فقج تػ تحجيج أربع فتخات إبطاء  4 Lagsكحج أعمى لفتذخات اإلبطذاء فذي الشسذؽذج،
وىؽ العجد ذاتو السقتخح حلياً مؼ خالل بخمجية .Eviews10

بعج أن تػ تقجيخ الشسؽذج عمى ىحا األساس تبيؼ أنو يعاني مؼ مذكمتيؼ قياسيتيؼ ،تسثمذت األولذى فذي عذجم اتبذات
سمدذمة البذؽاقي  Residualلمتؽزيذع الطبيعذي  ،Non-Normality Problemوذلذغ وفقذاً إلحرذاءة Jarque-

 ،Beraوتسثمذت السذذكمة الثانيذة فذي عذجم اسذتقخار ىيكذل الشسذؽذج  ،Instability Problemاألمذخ الذحي يتزذح
مؼ خالل الذكل التالي ،الحي يبيؼ وفقاً الختبار  ،Recursive Residualsأن معمسات الشسذؽذج غيذخ مدذتقخة،
وذل ذذغ لؽق ذذؽت بذ ذؽاقي االنح ذذجار خ ذذارج الح ذذجود الحخج ذذة لمخط ذذأ العذذ ذؽائي السبيش ذذة ف ذذي الذ ذذكل ،كس ذذا يب ذذيؼ اختب ذذار

 ،CUSUM of Squaresنفذ الشتيجة.
1.4

.2

1.2
.1

1.0
0.8

.0

0.6
0.4

-.1

0.2
0.0

-.2

-0.2
14

12

10

08
± 2 S.E.

06

04

02

00

98

96

Recursive Residuals

94

-.3

14

12

10

08

5% Significance

06

04

02

00

98

96

94

-0.4

CUSUM of Squares

الذكل رقم ( 9)0اختبار ااتقرار هيكل النمهجج

وفقذ ذاً لي ذذحه الشت ذذائج ،وم ذذؼ خ ذذالل نت ذذائج اختب ذذارات ج ذذجر الؽح ذذجة يتز ذذح أن الشس ذذؽذج يع ذذاني م ذذؼ تغيذ ذخات ىيكمي ذذة
 ،Structural Breaksولحلغ فقج تػ اجخاء اختبذار ،Bai-Perron (2003) Multiple Breakpoints test
استنادا ً لمعيار  Global International Criterionلتحجيج الدشؽات التي حجثت فييذا التغيذخات الييكميذة" ،التذي
ىي واضحة ججاً مؼ خالل اختبار  ،Recursive Residualsوكسا يتزح مؼ الججول التالي رقػ ( )7واعتساداً
عمذى معيذذار  Bayesian Criterion Schwarzفذذإن ىذذحه التغيذخات قذذج حذذجثت فذذي الدذذشؽات 1985, 1993,

000
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 ،2001, 2006, 2011ولذحلغ فقذج تذذػ اسذتخجام خسذذذ متغيذخات وىسيذذة  Dumy Variablesلمذذتحكػ فذي ىذذحه
التغيخات الييكمية.
ت ذذػ بع ذذج ذل ذذغ تق ذذجيخ الشس ذذؽذج مذ ذخة أخ ذذخى م ذذع تز ذذسيؼ الستغيذ ذخات الؽىسي ذذة كستغيذ ذخات مد ذذتقمة ثابت ذذة

Fixed

 ،Regressorsوذل ذذغ لتف ذذادي إدخالي ذذا ض ذذسؼ الستغيذ ذخات الستخمف ذذة زمشيذ ذاً ،وتأخ ذذح ى ذذحه الستغيذ ذخات القيس ذذة  1ف ذذي
الدشؽات التي سبقت الدشة التي حجث فييا التغيخ الييكمي ،وتأخح القيسة  0في تمغ الدشة ومذا بعذجىا ،وقذج كانذت
نتائج التقجيخ جيجة ،وتػ تجاوز السذكالت القياسية اآلنفة الحكخ.
الجدول رقم ()3

نتائج اختبار Bai-Perron (2003) Multiple Breakpoints test
5
3
*LWZ

*Schwarz

Criterion

Criterion

Schwarz criterion selected breaks:
LWZ criterion selected breaks:
Sum of
Log-L

Sq. Resids.

# of
Coefs.

Breaks

0
5
0.656285 21.00245 -3.506969 -3.249264
1
11
0.187880 43.51671 -4.160508 -3.557886
2
17
0.081193 58.61813 -4.402223 -3.395356
3
23
0.016440 87.36609 -5.402078 -3.885915
4
29
0.005154 108.2449 -5.964758 -3.699749
5
35
0.000519 149.5823 -7.664029 -3.323303
* Minimum information criterion values displayed with shading
Estimated break dates:
1: 2011
2: 2004, 2011
3: 1986, 2004, 2011
4: 1986, 1998, 2004, 2011
5: 1985, 1993, 2001, 2006, 2011

 .3.1اختبارات كفاءة النمهجج 9تػ اختبار كفاءة الشسؽذج السدتخجم بعج السعالجة االحرائية مؼ خالل اآلتي>
 .3.1.0اإلختبوووارات الخاصوووة دمدووومة البوووهاقي  9Residualsمذذؼ خذذالل الجذذجول التذذالي رقذذػ ( )8يتزذذح أن
الشسذذؽذج السقذذجر بعذذج تزذذسيؼ الستغي ذخات الؽىسيذذة يتدذذػ بالكفذذاءة ،حيذذث تذذذيخ نتذذائج اختبذذار مزذذاع

الج ذخانج

لالرتباط الستدمدل  ،Breusch-Godfrey serial correlation LM testأن الشسذؽذج ال يعذاني مذؼ االرتبذاط
الستدمد ذذل حي ذذث بمغ ذذت قيس ذذة االحتس ذذاالت الخاص ذذة بإحر ذذاءتي  ،F-Statisticو  Obs*R-Squareم ذذا قيست ذذو

" ،"1.;::0و" "1.8==0عمى التؽالي ،األمخ الحي يعشي قبؽل فخت العجم القاضذي بذأن الشسذؽذج ال يعذاني مذؼ
مذكمة االرتباط الستدمدل ،ورف

مدتؽى السعشؽية .%9

الفخت البجيل الحي يقزي بذأن الشسذؽذج يعذاني مذؼ ىذحه السذذكمة ،وذلذغ عشذج

م ذذؼ ناحيذ ذذة أخ ذذخى بمغذ ذذت قيس ذذة إحرذ ذذاءة Bera

Jarque

الخاصذ ذذة باختب ذذار التؽزيذ ذذع الطبيع ذذي مذ ذذا قيستذ ذذو

" ،"0.567454وبمغذذت قيسذذة  P-Valueالسخافقذذة ليذذا مذذا قيستذذو " ،"0.752972األمذذخ الذذحي يعشذذي قبذذؽل فذذخت
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العجم القاضي بأن سمدمة البؽاقي تتؽزت تؽزيعاً طبيعياً  ،Normally Distributedورفذ
يقزي بأنيا ال تتيع التؽزيع الطبيعي ،وذلغ عشج مدتؽى السعشؽية .%9

الفذخت البذجيل الذحي

لقذذج تذذػ كذذحلغ إج ذخاء اختبذذار التحقذذق مذذؼ مذذذكمة عذذجم تجذذانذ التبذذايؼ  Heteroskedasticityلدمدذذمة الب ذؽاقي
لمشسذذؽذج السقذذجر ،وقذذج تذذػ وفقذاً إلحرذذاءة  Breusch-Pagan-Godfreyقبذذؽل فذذخت العذذجم القاضذذي بتجذذانذ

حج الخطأ العذؽائي ليحا الشسؽذج ،في مقابل رف

الفخت البجيل القاضي بعجم تجانذ ىحا الحج ،وقج تػ أيزاً

الجدول رقم ( 9)3اختبارات امدمة البهاقي Residuals

TEST

Statistic Value Probability

Breusch-Godfrey serial correlation LM test
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

0.7661

0.272436

F-Statistic

0.4991

1.389885

Obs*R- Square

0.752972

0.752972

)Normality test (Jarque Bera
Null hypothesis: Residual are Normally Distributed

Breusch-Pagan-Godfrey Test
0.1122
0.1704
0.9993

1.917239
22.38484
4.175593

0.3102
0.2943

1.066795
1.099906

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

Heteroskedasticity
Null hypothesis: Homoskedasticity

ARCH test
F-statistic
Obs*R-squared

وفقاج الختبار  ARCH Testقبؽل فخت العجم القاضي بتجانذ تبايؼ سمدمة البذؽاقي لمشسذؽذج السقذجر فذي مقابذل
رف

الفخت البجيل القاضي بسعانذاة ىذحه الدمدذمة مذؼ مذذكمة عذجم تجذانذ التبذايؼ الذذخطي ،ARCH Effect

وكل ذلغ عشج مدتؽى السعشؽية .%9

لذذحلغ كمذذو يتزذذح أن الشسذذؽذج خذذال مذذؼ السذذذكالت القياسذذية الستعمقذذة بخرذذائم الحذذج العذ ذؽائي ،وأنذذو يتر ذ

بالستانة القياسية  Econometric Robustnessمؼ ىحا الجانب.

 .3.1.8اختبوووارات ااوووتقرار هيكووول النموووهجج  9Testing for Model Stabilityوفقذ ذاً لشت ذذائج اختب ذذار
 ،Cumulative sum Test CUSUMالذذحي يقذذيذ انح اخفذذات السجسذذؽت التخاكسذذي لبذؽاقي الخطذذأ العذذؽائي
الستحرل عمييا مؼ خالل السعايشات الستكذخرة ،عذؼ الؽسذط الرذفخي ،والذحي يقذيذ التغيذخات الييكميذة فذي الثابذت
واالتجاه العام لجوال االنحجار ،يتزح أن معمسات الشسذؽذج السقذجر تتدذػ باالسذتق اخرية ،حيذث يقذع السشحشذى السسثذل

إلحراءة االختبار بيؼ الحجيؼ الحخجيؼ  Critical Linesعشج مدتؽى معشؽية .%9

يتضح د ل م جترئج اختبرج  ،Cumulative Sum of Squares Test CUSUM of Squareالذحي يقذيذ
انح اخفذذات السجسذذؽت التخاكسذذي لسخبعذذات ب ذؽاقي الخطذذأ العذ ذؽائي الستحرذذل عمييذذا مذذؼ خذذالل السعايشذذات الستكذذخرة،
يتزذذح أن الشسذذؽذج قذذج صذذار يتدذذػ باإلسذذتق اخرية ،حيذذث يقذذع السشحشذذى السسثذذل إلحرذذاءة االختبذذار بذذيؼ الخطذذيؼ

الحخجيؼ  Critical Linesليحا االختبار عشج مدتؽى معشؽية .%9
001
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يتزذذح كذذحلغ مذذؼ خذذالل اختبذذار  ،Recursive Residualsأن معمسذذات الشسذذؽذج مدذذتقخة ،وذلذذغ لؽقذذؽت ب ذؽاقي
االنحذذجار داخذذل الحذذجود الحخجذذة لمخطذذأ العذ ذؽائي ،ويتزذذح مذذؼ خذذالل كذذل ذلذذغ أن الشسذذؽذج القياسذذي السقذذجر قذذج
صذذار يد ذذتػ بالستان ذذة القياس ذذية  ،Econometric Robustnessوذل ذذغ بعذذج اجتي ذذازه لك ذذل االختب ذذارات القياس ذذية
بشجاح ،وصار يعتسج عميو في عسمية تقجيخ العالقة بيؼ متغيخاتو في السجييؼ الطؽيل والقريخ.
1.6

6
4

1.2

2
0.8
0
0.4
-2
0.0

-4

2015

2014
5% Significance

2012

2013

-6

2015

CUSUM

2014
5% Significance

CUSUM Test

2013

2012

-0.4

CUSUM of Squares

CUSUM of Squares test
.12
.08
.04
.00
-.04
-.08

2015

2014
± 2 S.E.

2012

2013

-.12

Recursive Residuals

Recursive Residuals
الذكل رقم ( 9)8اختبارات ااتقرار هيكل النمهجج

 .3.3اختبوار التكامول المذوترا ااوتخدات اختبوار الحودود Testing for Cointegration using Bound

 9Testمؼ خالل الشعخ لمججول التذالي رقذػ ( )9الذحي يبذيؼ نتذائج اختبذار التكامذل السذذتخك بذيؼ متغيذخات البحذث

بؽاسطة اختبار الحجود  F-Bound testيتزح أن قيسة  Fالسحدؽبة التي ساوت ما قيستو " "22.55360أكبخ
مؼ الحج األعمى لمقذيػ الحخجذة  Critical Valuesلالختبذار عشذج مدذتؽي السعشؽيذة  ،%0وبالتذالي يذخف

فذخت

العجم القاضي بعجم وجؽد عالقة تؽازنية طؽيمة السجى بيؼ متغيخات البحث ،ويتػ قبؽل الفخت البجيل القاضي
الجدول رقم ( 9)5نتائج اختبار التكامل المذترا نهااطة اختبار الحدود F-Bound Test
Value

K
22.55360
)I (1
3.52
4.01
4.49
5.06

Test Statistic
F statistic

)I(0
2.45
2.86
3.25
3.74

Significance
10%
5%
2.5%
1%
Null Hypothesis: No levels relationship
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بؽجؽد ىحه العالقذة ،وليذحا فذإن متغيذخات البحذث تذختبط بعالقذة تكامذل مذذتخك تتجذو مذؼ الستغيذخات السدذتقمة دفعذة

واحجة  Jointlyإلى الستغيخ التابع ،وبثبؽت وجؽد ىحه العالقة بيؼ متغيذخات البحذث فذإن تقذجيخ السعمسذات السسثمذة
لمسخونات الجدئية الخاصة بعالقة الستغيخات السدتقمة بالستغيخ التابع خالل األجل الطؽيل قج صار أم اًخ مسكشاً.
مذؼ جيذذة أخذذخى تؤكذذج نتذذائج اختبذذار الحذجود  T-Bound testالسبذيؼ فذذي الجذذجول رقذذػ ( ):نفذذذ الشتيجذذة ،حيذذث
بمغذت القيسذذة السطمقذذة إلحرذذاءة  tبيذذحا االختبذذار مذذا قيستذو "< ،"=.7<798وقذذج فاقذذت بذذحلغ الحذذج األعمذذى لمقذذيػ

الحخجذذة ليذذحا االختبذذار عشذذج مدذذتؽى معشؽيذذة  ،%0ولذذحلغ فذذإن ىذذحه الشتذذائج تؤكذذج صذذحة ودقذذة الشتذذائج الستحرذذل
عمييا مؼ خالل اختبار  ،F-Bound Testوتفيج بارتباط متغيخات البحث بعالقة تؽازنية طؽيمذة السذجى تتجذو مذؼ
الستغيخات السدتقمة لمستغيخ التابع.
الجدول رقم ( 9)5نتائج اختبار التكامل المذترا نهااطة اختبار الحدود T-Bound Test
K

Test Statistic

Value
<-=.7<798

)I (1
-3.66
-3.99
-4.26
-4.6

T statistic
Significance
10%
5%
2.5%
1%

)I(0
-2.57
-2.86
-3.13
-3.43

Null Hypothesis: No levels relationship

 .3.4تقووود ر العالقوووة نوووين متغيووورات النموووهجج فوووي األجووول الطهيووول

Estimation The Long Run

 >Relationshipيبيؼ الججول التالي رقػ (;) نتائج تقجيخ العالقة طؽيمة السجى بيؼ متغيخات الشسذؽذج ،ويتزذح

مذذؼ خذذالل ىذذحه التقذذجيخات أن أغمذذب متغي ذخات البحذذث ت ذختبط بعالقذذة معشؽيذذة إحرذذائياً بذذالستغيخ التذذابع ،فيسذذا عذذجا

متغيذذخ التكذذؽيؼ ال أخس ذذسالي الثابذذت  ln GCFالسسثذذل لذ ذخأس السذذال السذذادي ال ذذحي كانذذت عالقتذذو ب ذذالستغيخ التذذابع غي ذذخ
معشؽية إحرائياً ،األمخ الحي يعشي أن حجػ وجشارة السعمسة الخاصة بو ال معشى ليسا ،وأنيا ال تختم

عؼ الرفخ.

يختبط الستغيذخ التفذاعمي الخذاص باالسذتثسار األجشبذي وجنتاجيذة العسذل  ln FAPبعالقذة عكدذية معشؽيذة إحرذائياً
مع الستغيخ التابع السسثذل لسدذتؽى الشسذؽ االقترذادي وذلذغ فذي السذجى الطؽيذل ،وقذج بمغذت السعمسذة الخاصذة بيذحا
الستغيذذخ مذذا قيستذذو " ،"-0.761775وىذذي تسثذذل السخونذذة الجدئيذذة ليذذحا الستغيذذخ بالشدذذبة لمشسذذؽ االقترذذادي ،وتذذذيخ

ىذحه السعمسذذة إلذى أن أي تغيذذخ فذي ىذذحا الستغيذخ بشدذذبة  ،%0يرذاحبو تغيذذخ عكدذي فذذي معذجل الشسذذؽ االقترذذادي
بشدبة  ،%76.17مع التأكيج عمى أن ذلغ ال يعبخ عؼ عالقة سببية بيؼ الستغيخيؼ.
الجدول رقم (9)6

نتائج تقد ر العالقة طهيمة األجل نين متغيرات النمهجج Levels Equation Estimation

009

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.3371

-0.993899

0.109098

-0.108433

LNGCF

0.0024

-3.699461

0.205915

-0.761775

LNFAP

0.0053

3.295538

0.179146

0.590382

LNLAP

0.0008

4.284276

0.036793

0.157630

LNMAP
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يذ ذختبط الستغي ذذخ التف ذذاعمي الخ ذذاص ب ذذالؽاردات وجنتاجي ذذة العس ذذل  ln MAPبعالق ذذة طخدي ذذة ومعشؽي ذذة إحر ذذائياً م ذذع
الستغيذ ذذخ الت ذ ذذابع السسثذ ذذل لسد ذ ذذتؽى الشسذ ذذؽ االقتر ذ ذذادي ،وقذ ذذج بمغ ذ ذذت السعمسذ ذذة الخاص ذ ذذة بيذ ذذحا الستغي ذ ذذخ مذ ذذا قيست ذ ذذو
" ،"1.09;:71وىي تسثل السخونة الجدئية ليحا الستغيذخ بالشدذبة لمشسذؽ االقترذادي ،وتذذيخ ىذحه السعمسذة إلذى أن
أي تغيخ في ىحا الستغيخ بشدبة  ،%0يراحبو تغيذخ طذخدي فذي معذجل الشسذؽ االقترذادي بشدذبة  ،%09.;:مذع
التأكيج عمى أن ذلغ ال يعبخ عؼ عالقة سببية بيؼ الستغيخيؼ.

أمذذا إنتاجيذذة العسذذل  ln LAPفت ذختبط بذذالستغيخ التذذابع بعالقذذة طخديذذة ومعشؽيذذة إحرذذائياً ،وقذذج بمغذذت مخونذذة ىذذحا

الستغيخ ما قيستو " ،"1.9=17<2مذيخة إلى أن تغيخ إنتاجية العسل بشدبة  ،%0يراحبيا تغيخ في معجل الشسذؽ
االقترادي في نفذ اإلتجاه بشدبة .%9=.17
يسكذذؼ القذذؽل ىشذذا بذذأن ىذذحه الشتذذائج تتؽافذذق مذذع مشطذذؽي الشعخيذذة االقترذذادية فيسذذا عذذجا ،الشتيجذذة الخاصذذة بذذالستغيخ
التفاعمي الخذاص باالسذتثسار األجشبذي فذإن إشذارة السعمسذة الخاصذة بذو تذأتي عمذى عكذذ التؽقعذات ،وتختمذ

ىذحه

الشتيجة مع أغمب ما تؽصمت لو الج ارسذات الدذابقة ،وتتفذق مذع مذا تؽصذل لذو )Haddad & Harrison (1993
في السغخ  ،مؼ حيث عجم وجؽد أثذخ إيجذابي لالسذتثسار األجشبذي فيسذا يتعمذق بشقذل السعخفذة ،ولكشيذا تختمذ

معذو

فذذي أن الستغيذذخ السعبذذخ عذذؼ نقذذل السعخفذذة عذذؼ طخيذذق قشذذاة االسذذتثسار األجشبذذي ي ذختبط بذذالشسؽ االقترذذادي بعالقذذة

عكدية ،وتختم

ىحه الشتائج أيزاً مع ما تؽصل لو ) Liu et. al (2001فيسا يتعمق بعالقة االستثسار األجشبذي

كقشذذاة لشق ذ ل التكشؽلؽجيذذا بإنتاجيذذة العسذذل ،ويسكذذؼ رد ىذذحه الشتيجذذة لعذذجة أسذذبا

مشيذذا قمذذة حجذذػ تذذجفقات االسذذتثسار

األجشبذذي إلذذى ليبيذذا ،وتخك ذده فذذي قطذذات الذذشفط والغذذاز ) ،(El.Hamoudi,2017الذذحي يعذذج مذذؼ القطاعذذات غيذذخ
الكثيفة بالعسالة ،ولحلغ فإن األثخ الستختب عمى إنتاجية العسل مؼ ىحا الجانب سيكؽن قميالً ،أض

إلى ذلذغ أن

االسذتثسار األجشبذي السباشذخ يتزذسؼ كسذا أكذج ) Adams (2009مشذافع وتكذالي  ،وتعتسذج حثذاره عمذى خرذذائم
البمج السزذي

 ،Host Countryوذلذغ مذؼ حيذث تذؽفخ السشذاخ السالئذػ لالسذتثسار ،والقذجرة عمذى تشؽيذع الؽجيذات

السدتيجفة مؼ قبل السدتثسخ األجشبذي ،ومدذتؽى الدذعة والقذجرة عمذى امترذاص رؤوس األمذؽال األجشبيذة فذي مذتؼ

االقترذاد الذؽطشي ،والقذجرة عمذى ربذذط االسذتثسار األجشبذي باالسذتثسار السحمذي ،أمذذا فيسذا يتعمذق بقشذاة الذؽاردات فذذإن
الشتذذائج التذذي تذذػ التؽصذذل إلييذذا تتفذذق مذذع مذذا تؽصذذل لذذو ) ،Keller (1998وتختمذ

مذذع مذذا تؽصذذل لذذو Funk

) (2001في دول  ،OECDومؼ أىػ الجراسات التي تتفذق مذع الشتذائج التذي تذػ التؽصذل الييذا عذؼ قشذاة الذؽاردات
دراسة ) Coe et. al (1997رغػ اختالف مؤشخات القياس.
 .3.5تحميووول د ناميكيوووة األجووول القروووير مووون خوووالل نموووهجج تروووحي الخطووو

يووور المقيووود

Short-Run

 9Dynamics through UECM Modelاسذتشاداً لسعيذذار  Schwarz Bayesian criterion SBCتذذػ
تؽزيذذع فت ذخات اإلبطذذاء بذذيؼ متغي ذخات البحذذث ،وقذذج تذذػ تحجيذذج الشسذذؽذج ) ARDL (1,3,0,0,4كأفزذذل نسذذؽذج،
ونتيجة لحلغ وبالشعخ لمججول رقػ (<) الذحي يبذيؼ نتذائج تقذجيخ نسذؽذج ترذحيح الخطذأ غيذخ السقيذج  UECMفقذج
اقترخت ديشاميكية السجى القريخ عمى متغيخ التكؽيؼ ال أخسذسالي الثابذت ،والستغيذخ التفذاعمي الخذاص باالسذتثسار

األجشبي السباشخ ،إضافة إلى الستغيخات الؽىسية.
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الجدول رقم (9)7
نتائج تقد ر نمهجج ترحي الخط UECM
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.0016
0.0003
0.0004
0.0027
0.0001
0.0008
0.0000
0.7530
0.0018
0.0074
0.8590
0.0000
0.0000

11.86997
-3.915536
-4.846936
-4.665529
-3.631668
-5.464934
4.247961
5.772335
0.320951
-3.832782
3.131700
-0.181009
-9.451643
-12.04107

1.201946
0.054507
0.061042
0.068118
0.070872
0.075139
0.050806
0.039763
0.060166
0.026419
0.033340
0.034281
0.085808
0.093417

14.26706
-0.213425
-0.295865
-0.317805
-0.257385
-0.410631
0.215821
0.229526
0.019310
-0.101257
0.104412
-0.006205
-0.811024
-1.124841

C
)D(LNGCF
))D(LNGCF(-1
))D(LNGCF(-2
))D(LNGCF(-3
)D(LNFAP
))D(LNFAP(-1
))D(LNFAP(-2
DUM1985
DUM1993
DUM2001
DUM2006
DUM2011
*)CointEq(-1

-0.036933
0.283821
-2.941305
-2.300045
-2.728745
1.875952

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.983487
0.971561
0.047863
0.041236
61.06088
82.46587
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

وبالشعخ لمججول يتزح أن الفخي األول لستغيذخ التكذؽيؼ ال أخسذسالي الثابذت )  D(ln GCFيذختبط بعالقذة عكدذية
معشؽيذذة احرذذائياً بذذالستغيخ التذذابع خذذالل السذذجى القرذذيخ ،وكذذحلغ األمذذخ بالشدذذبة لذذشفذ الستغيذذخ بفتذخة إبطذذاء واحذذجة
وفتختذذي وثذذالث فت ذخات إبطذذاء ،وتتحقذذق ذات الشتيجذذة بالشدذذبة لمفذذخي األول لمستغيذذخ التفذذاعمي لالسذذتثسار األجشبذذي
السباشذذخ ) D(ln FAPفذذي كذذل فت ذخات اإلبطذذاء السحذذجدة لذذو مذذؼ قبذذل الشسذذؽذج السذذذار إليذذو حنف ذاً ،أمذذا الستغي ذخات

الؽىسية السعبخة عؼ الرجمات " Shocksالتغيذخات الييكميذة" التذي حرذمت فذي الشسذؽذج ،فيذختبط أغمبيذا بالتقمبذات
في أسعار الشفط ما عجا التغيخ الحاصل سشة  2100الشاجػ عؼ أحجاث الثؽرة حنحاك.

تعتسذذج ديشاميكيذذات األجذذل القرذذيخ عمذذى حذذج ترذذحيح الخطذذأ ،الذذحي بمغذذت قيستذذو " ،"-1.124841وبمغذذت قيسذذة
 P.Valueالسخافقة ليا ما قيستذو " ،"0.0000األمذخ الذحي يعشذي أنيذا سذالبة ومعشؽيذة ،ورغذػ أن السعتذاد أن يكذؽن

معامل ترحيح الخطأ محرؽ اًر بيؼ الرفخ والؽاحج فقج أشار ) Narayan & Smyth (2006إلى أنذو إذا كذان
معامل ترحيح الخطأ بيؼ  2-0فإن ذلغ يعشي أنذو "أي ىذحا السعامذل" يتقمذب حذؽل نقطذة التذؽازن طؽيمذة السذجى،
وبعج انتياء ىحه العسمية تحجث عسمية التقار والعؽدة إلى التؽازن بذكل سخيع ،ويقؽل في ذلغ>

"… error correction term in the short-run model appears with a coefficient of 1.2, which
implies that instead of monotonically converging to the equilibrium path directly, the error
correction process fluctuates around the long-run value in a dampening manner. However,
& once this process is complete, convergence to the equilibrium path is rapid …." (Narayan

)Smyth,2006, P339
011
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ولحلغ فإن أي اختالل عذؼ العالقذة التؽازنيذة طؽيمذة السذجى بذيؼ متغيذخات الشسذؽذج سذيتػ ترذحيحو خذالل مذا يقذجر

بعذخة أشيخ وأربع وعذخيؼ يؽماً ،وىي السجة الالزمة لمعؽدة لمتؽازن في ىحا الشسؽذج.

 .3.6اختبووار العالقووة الدووببية نووين متغي ورات البحووث  :Testing for Causalityتيذذتػ ىذذحه الفق ذخة باختبذذار
العالقذة الدذذببية بذذيؼ متغيذخات البحذذث فذذي السذجى الطؽيذذل ،وذلذذغ باسذذتخجام مشيجيذذة Toda & Yamamoto

 ،(1995) Approach to Granger Causalityكسا سيتػ اختبار العالقة الدذببية فذي السذجى القرذيخ اسذتشاداً
إلى اختبار .Error Correction Based Causality Test
اختبار العالقة الدوببية فوي المودل الطهيول  >Testing for Long-Run Causalityتذػ تحجيذج فتذخات اإلبطذاء

السثمذى لستغيذخات الشسذؽذج اعتسذاداُ عمذى معيذار  ،Schwarz Bayesian Criterion SBCالذحي يذذيخ بحدذب
الججول التالي رقػ (=) إلى فتخة إبطاء واحذجة ،وحيذث إن أكبذخ رتبذة لمتكامذل فذي متغيذخات البحذث ىذي ) ، I (1فقذج

ت ذ ذ ذذػ تق ذ ذ ذذجيخ نس ذ ذ ذذؽذج  VARتح ذ ذ ذذت بعذ ذ ذ ذ

القي ذ ذ ذذؽد عم ذ ذ ذذى مر ذ ذ ذذفؽفة السعمس ذ ذ ذذات ى ذ ذ ذذي> order  1  1  2

. (k  d max )th
الجدول رقم (9)8

معا ير تحد د فترات اإل طاء المثما لمتغيرات البحث
HQ

SC

VAR Lag Order Selection Criteria
LogL

Lag

AIC

FPE

LR

-47.91162 NA
1.55e-05 3.112448 3.336913 3.188997
46.02762 154.7235 2.73e-07 -0.942801 0.403988* -0.483507
*80.88480 47.15972* 1.69e-07* -1.522635* 0.946477 -0.680597

0
1
2

الججول التالي رقػ ( )01يبيؼ نتائج اختبار ) Toda & Yamamoto (1995لمدببية ،مؼ الستغيخات السدتقمة
إلى الستغيخ التابع  ، ln GDPويالحذن مذؼ خذالل قيسذة  P.Valueعذجم وجذؽد عالقذة سذببية فذي السذجى الطؽيذل

بذذيؼ أي مذذؼ الستغيذخات السدذذتقمة والستغيذذخ التذذابع ،عشذذج مدذذتؽى معشؽيذذة  ،%9بيشسذذا تؽجذذج عالقذذة سذذببية تتجذذو مذذؼ
ذتؽى مقبذؽل إحرذائياً ،ولذحلغ
الستغيخيؼ  ln GCF ln MAPلمستغيخ التذابع تحذت مدذتؽى معشؽيذة  ،%01وىذؽ مد ً
فإن الؽاردات كقشاة لشقذل التكشؽلؽجيذا تذختبط بعالقذة سذببية مذع الشسذؽ االقترذادي فذي ليبيذا ،وججسذاالً فذإن الستغيذخات
السدذذتقمة كسجسؽعذذة ت ذختبط فذذي السذذجى الطؽيذذل بعالقذذة سذذببية معشؽيذذة احرذذائياً مذذع الستغيذذخ التذذابع عشذذج مدذذتؽى

معشؽية .%9

الجدول رقم (9)01
نتائج اختبار الدببية ) Toda & Yamamoto (1995في المدل الطهيل
VAR Lag Order Selection Criteria
Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Dependent variable: lnGDP
Prob.
0.0699
0.1925
0.2814
0.0701
0.0241

121

df
2
2
2
2
8

Chi-sq
5.322721
3.295711
2.535639
5.315463
17.64135

Excluded
LNGCF
LNLAP
LNFAP
LNMAP
All
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لمتأكيج عمى أن العالقة الدببية التي تتجو مؼ الستغيخ  ln MAPلمستغيذخ التذابع ،ناتجذة مذؼ تذأثيخ الذؽاردات عمذى

إنتاجية العسل ،فقج تػ اختبار العالقة الدببية بيؼ إنتاجية العسل وباقي متغيخات البحث ،وقج أكذجت الشتذائج السبيشذة
في الججول رقػ ( )00عمى ارتباط الستغيخ  ln MAPبعالقة سببية
الجدول رقم (9)00

نتائج اختبار الدببية ) Toda & Yamamoto (1995في المدل الطهيل
VAR Lag Order Selection Criteria
Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Dependent variable: lnLAP

Prob.

df

Chi-sq

Excluded

0.4959
0.0276
0.1090
0.0776

2
2
2
2

1.402576
7.181619
4.433652
5.113167

LNGDP
LNGCF
LNFAP
LNMAP

0.0241

8

17.64135

All

مذ ذذع إنتاجيذ ذذة العسذ ذذل عشذ ذذج مدذ ذذتؽى معشؽيذ ذذة  ،%01لذ ذذجا فذ ذذإن العالقذ ذذة الدذ ذذببية بذ ذذيؼ الستغيذ ذذخ  ، ln MAPوالشسذ ذذؽ
االقترادي ناتج مؼ تأثيخ ىحا الستغيخ عمى إنتاجية العسل.
 .3.6.0اختبوار العالقوة الدووببية فوي المودل القرووير  9Testing for Short-Run Causalityتذػ اختبذذار
العالقذذة الدذذببية فذذي السذذجى القرذذيخ اسذذتشاداً إلذذى نسذذؽذج ترذذحيح الخطذذأ  ،UECMالذذحي يعذذج مذذؼ أىذذػ الشسذذاذج
لمتفخيق بيؼ سببية السجى القريخ وسببية السجى الطؽيذل ) ،(Türsoy,2017وقذج تذػ ذلذغ اعتسذاداً عمذى إحرذاءة

 ،F-Statisticالسقتخنذ ذذة باختبذ ذذار Test

 ،Waldويبذ ذذيؼ الج ذ ذذجول رقذ ذذػ ( )01نت ذ ذذائج ى ذ ذذحا االختب ذ ذذار لمستغي ذ ذذخ

) D(ln FAPبإبطاءات ذذو الثالث ذذة ،واس ذذتشاداً إل ذذى قيس ذذة  P-Valueالسقتخن ذذة بإحر ذذاءة  F-Statisticت ذذػ رفذ ذ

فخت العجم القاضي بأن السعمسات الخاصة بيحا الستغيخ في السجى القريخ ال تختم

عؼ الرذفخ ،ولذحلغ يقبذل

الفذذخت البذذجيل القاض ذذي باختالفيذذا عذذؼ الرذذفخ ،وذلذذغ عشذذج مدذذتؽى السعشؽيذذة  ،%0وعمذذى ى ذذحا ي ذختبط الستغيذذخ

) ، D(ln FAPالخذذاص باالسذذتثسار األجشبذذي كقشذذاة لشقذذل السعخفذذة بعالقذذة سذذببية مذذع الشسذذؽ االقترذذادي فذذي ليبيذذا

خالل السجى القريخ ،وقج يفدخ ذلغ بأن الفجؽة التكشؽلؽجية بذيؼ الذذخكات األجشبيذة والذذخكات السحميذة تقمذل مذؼ
فعالي ذذة عسمي ذذة نق ذذل التكشؽلؽجي ذذا ،ويتعم ذذق ى ذذحا األم ذذخ بالجرج ذذة األول ذذى بق ذذجرة الذ ذذخكات السحمي ذذة عم ذذى امتر ذذاص
التكشؽلؽجيذا  ،Technology Absorptionأمذا الستغيذخ السسثذل لمذؽاردات كقشذاة لشقذل التكشؽلؽجيذا فمذػ يعيذخ فذي
نسؽذج ترحيح الخطأ ألن إبطاءاتو كانت مداوية لمرفخ بحدب معيار .SBC
الجدول رقم (9)08
نتائج اختبار  Wald Testلمدببية في المدل القرير.

Probability
0.0067
0.0003

df
)(3, 14
3

Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic Value
F-statistic
6.185130
Chi-square
18.55539
Null Hypothesis: C(2)=C(3)=C(4)=0

 .9الخالصووة  9Conclusionىذذجفت ىذذحه الج ارسذذة إلذذى التعذخف عمذذى حثذذار التغيذذخ التكشؽلذذؽجي عمذذى الشسذذؽ
االقترذذادي فذذي ليبيذذا ،وذلذذغ مذذؼ خذذالل فخضذذية األثذذخ اإلنتذذذاري لمسعخفذذة ،عبذذخ قشذذاتيؼ ىسذذا االسذذتثسار األجشبذذي
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السباشذخ والذؽاردات ،وقذذج وظفذذت الج ارسذذة فذي سذذبيل ذلذذغ األسذذمؽ القياسذذي السبشذي عمذذى تحميذذل الدالسذذل الدمشيذذة،
حيث تػ اختبار درجة استقخار الدالسل الدمشية مع األخح في االعتبار التغيخات الييكميذة فذي ىذحه الدالسذل ،عذؼ
طخيذق اختبذار ) ،Zivot & Andrews (1993وتذػ تؽظيذ

نسذؽذج  ،ARDLالختبذار التكامذل السذذتخك عذؼ

طخيذذق اختبذذار  ،Bounds Testوتحميذذل ديشاميكيذذات األجذذل القرذذيخ عذذؼ طخيذذق نسذذؽذج ترذذحيح الخطذذأ غيذذخ
السقيذذج  ،UECMوتذذػ تقذذجيخ العالقذذة طؽيمذذة السذذجى ،ومذذؼ ثذذػ اختبذذار العالقذذة الدذذببية بذذيؼ متغي ذخات الشسذذؽذج فذذي
السذجى الطؽيذل باسذتخجام مشيجيذة ) ،Toda & Yamamoto (1995وتذذػ اختبذار الدذببية فذي السذجى القرذذيخ
باستخجام .Wald Test
تؽصمت الجراسة لؽجؽد تكامل مذتخك بيؼ متغيخات الشسؽذج ،وأن متغيخ  ln FAPيختبط بعالقة عكدذية معشؽيذة

إحرائياً مذع الستغيذخ التذابع ،ويذختبط الستغيذخ  ln MAPمعذو بعالقذة طخديذة معشؽيذة احرذائياً ،وذلذغ فذي السذجى
الطؽيذذل عشذذج مدذذتؽى معشؽيذذة  ،%9وتؽصذذمت الج ارسذذة أيز ذاً لؽجذذؽد عالقذذة سذذببية فذذي السذذجى الطؽيذذل تتجذذو مذذؼ
الستغيخ التفاعمي الخذاص بذالؽاردات لمستغيذخ التذابع ،عشذج مدذتؽى السعشؽيذة  ،%01وتؽصذمت أيزذاً لؽجذؽد عالقذة

سببية في السجى القريخ تتجو مؼ الستغيخ التفاعمي الخاص باالستثسار األجشبي إلذى الستغيذخ التذابع ،ولذحلغ كمذو
فإن انتقال السعخفة يتػ في السجى الطؽيل عؼ طخيق قشاة الؽاردات ،حيذث تعسذل الذؽاردات عاليذة التكشؽلؽجيذا عمذى
تطذذؽيخ ميذذارات العشاصذذخ البذ ذخية التذذي تذذؤدي بذذجورىا عذذؼ طخيذذق الذذتعمػ بالسسارسذذة إلذذى تعديذذد معذذجالت الشسذذؽ
االقترادي ،أما االستثسار األجشبي فإنو يسارس حثاره الدمبية عمى الشسذؽ االقترذادي خذالل األجذل القرذيخ فقذط،
األمخ الحي يجلل عمى عجم أىسية دوره في عسمية نقل التكشؽلؽجيا ،وبالتالي الشسؽ االقترادي.
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Abstract
This study aimed to investigate the relationship between technological change and
economic growth in the Libyan economy through the process of international
knowledge spillover across the tow traditional channels that are foreign direct
investment and imports.
In order to achieve the study objectives Autoregressive Distributed Lag Model
ARDL was utilized. In addition the study has tested for causality in the long using
Toda & Yamamoto (1995) Approach. Furthermore, it has tested for short run
causality through UECM model.
The bound test results indicated to the existence of the long run equilibrium
relationship among the variables. Moreover, the FDI interactive variable is
associated negatively with the dependent variable in the long run , and the imports
interactive variables is associated positively with it in the long run. The findings of
the illustrated that there are a causality from the imports interactive variables to the
dependent variable in the long run, and found no causality in the short run.
Key Words: ARDL, Bound test, causality, FDI, knowledge spillover.
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