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 فً ليبيا االقتصادي النمو على المباشر األجنبً االستثمار أثر قياس

 دلعاب حمد خميفة أبوبكرد.  2                         بالموازيم عمي الكريم عبد حسين1  
abubakermohammad176@yahoo.com  Husenabdo202@yahoo.com         

 
 الممخص:

تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم أداء االستثمارات األجنبية المباشرة ودورىا في النمو      
( ، حيث 6161 – 6891االقتصادي لالقتصاد الميبي ، و ذلك خالل الفترة الزمنية )

أىمية تبّين من نتائج القياس أنيا كانت متوافقة مع النظرية االقتصادية ، إذ أظيرت 
الرغم من وعمى  ، النمو االقتصاديدعم في  الميمودوره  االستثمار األجنبي المباشر

)ديكي  ت السكون لممتغيراتكما دلت نتائج اختبارا،  تأثيــره ايجابي فإن ، حجمو صغر
 -Augmented Dickey Fuller test –Phillips ـفميبيس و بيرون  ـالموسع  فولمر

Perron) أن جميع متغيرات الدراسة مستقرة بعد اخذ  ، الستقرار السالسل الزمنية
انو يوجد  ، (Bounds test ) الحدودتضح من اختبار اكذلك ، الفروق األولى ليا 

طويمة األجل بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في  ايجابية عالقة
( أوضح بأن   ECMكما أن تقدير نموذج تصحيح الخطأ )،  االقتصاد الميبي

في  و ،و االقتصادي في األجل الطويل الستثمار األجنبي المباشر يساىم في النما
 األجل القصير .

 
Estimating an Effect Of  Foreign Direct  Investment on  

Economic Growth in Libya 

 

Abstract: 
     The study aims  to assess a performance of foreign direct 

investments and their role on Libyan economic growth during the 

period (1986 -2016) , as well as knowing factors and obstacles in 

attracting these investments . Results of estimations show that they 
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are consistent with the economic theory . Moreover,  its important 

role on economic growth , even its small size , with a positive 

effect as evidenced by the results of the tests of the variables . 

Augmented Dickey Fuller Test   and  Phillips - Perron Test show 

that all variables are stationary at 1
st
  difference , in addition,  

Bounds Test shows that there is a positive  long-run relationship 

between foreign direct investment and economic growth in the 

Libyan economy , and an error correction model ( ECM ) shows 

that foreign direct investment contributes to growth In the long-run 

and the short-run. 

Keywords: Foreign Investments, Libyan Economic Growth, 

Bounds Test. 

  المقدمة : 
يعود تاريخ االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية إلي القرن التاسع عشر،      

حيث تركزت ىذه االستثمارات خالل فترات االستعمار في قطاعات المعادن والزراعة 
وقد شيدت بدايات القرن العشرين تطوير جزء كبير من البنية  ، والخدمات العامة

األساسية في مختمف أنحاء العالم من خالل االستثمار األجنبي المباشر بما فييا الطاقة 
كان الرصيد العالمي  6861الكيربائية واالتصاالت السمكية والالسمكية، وبحمول عام 

وكانت المممكة  ،مميار دوالر 61بحوالي  المتراكم من االستثمار األجنبي المباشر يقدر
،  المتحدة حينذاك المصدر األكبر لالستثمار تمييا الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا

فيما كانت أمريكا أكبر متمق لالستثمار األجنبي المباشر. وبمغ االستثمار األجنبي 
تزال  لبريطانية الوكانت الشركات ا ، 6899مميار دوالر في عام  11المباشر حوالي 
 ، وقد توجيت أكثر من نصف تمك االستثمارات إلي الدول النامية أكبر المستثمرين
ن االستثمار األجنبي المباشر يشكل أحد أىم أ حيث ( ،1 ، 6111)حسان خضر ، 

لدور الميم والحيوي الذي إلى التي شيدت تطورًا كبيرًا . نظرًا مصادر رؤوس األموال ا
س المال ورفع كفاءة أوالمساىمة في تراكم ر  ، لتكنولوجيا والتقنيات الحديثةيمعبو في نقل ا

، األمر الذي أدى إلي التنافس بين  ، وتحسين الميارات والخبرات رأس المال البشري
، من خالل إزالة الحواجز والعراقيل التي تعيق  الدول  لجذب المزيد من االستثمارات
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ومن أجل ذلك  ، ت التي تسيل قدوميا لمسوق المحمـىطريقيا ومنحيا الحوافز والضمانا
سعى االقتصاد الميبي بإعطاء دور اكبر لمقطاع الخاص لممساىمة في عممية التنمية 

من خالل تشجيع االستثمار الخاص في القطاعات المختمفة وتييئة المناخ  ، االقتصادية
 نية التحتية لالقتصاد المحميالمناسب لقيام االستثمارات التنموية لممساىمة في تعزيز الب

، خاصة إذا ما تم التنمية االقتصادية  استراتيجيةوالترويج لالستثمار األجنبي لتحقيق  ،
دارتو بشكل عممي فسوف يؤدي إلي زيادة اإلنتاج في مختمف السمع والخدمات  توظيفو وا 

 ( .16 ، 6169 ، فضال عن تشغيل عاطمين عن العمل )بالسم جميل خمف ،

  الدراسـة : مشكمة
تزايد االىتمام بظاىرة االستثمار األجنبي المباشر وازدياد حده المنافسة بين الدول      

المتقدمة والدول النامية عمى حد سواء من أجل جذب المزيد من تدفقات االستثمار 
يجمب معو عدة مزايا إلى الدول المضيفة من شأنيا الدفع حيث إنو  ، األجنبي المبـــاشر

دراسة أثر االستثمار األجنبي  األمر الذي دفع الباحث إلى  ، بعجمة النمو االقتصادي
 ، ( 6161 – 6891المباشر عمى النمو االقتصادي لالقتصاد الميبي خالل الفترة ) 

وطبيعة العالقة بين المتغيرات  ، ومعرفة أسباب ضعف تدفق ىذه االستثمارات
كبر قدر من االستثمارات األجنبية أت عمى والقطاعات التي استحوذ،  االقتصادية
 المباشرة . 

 أهمية الدراسـة :  
المباشر يقوم بدور المحرك تكمن أىمية ىذه الدراسة في أن االستثمار األجنبي       
، إذ أنو يقوم بدور معزز الستكمال  لعممية اإلسراع في التنمية االقتصادية الرئيس

وذلك من خالل ما يحممو من قدرة  ، وال المحميةقد يوجد في رؤوس األمالنقص الذي 
وما يصاحب ذلك من  ، عمى نقل التكنولوجيا التقنية المتطورة إلى الدولة المضيفة

كسابيا ميارات اإل  ، نتاج والتسويق واإلدارة المتقدمةإمكانيات لتدريب العمالة المحمية وا 
وبالتالي تحسن مستوى  ، اتورفع إنتاجية األفراد والمؤسس مما يزيد من فرص التشغيل

 األداء االقتصادي  .
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 أهداف الدراســة : 
من ىذه الدراسة ىو تقييم أداء االستثمارات األجنبية المباشرة  إن اليدف الرئيس    

وذلك خالل  ، لميبي في ضوء البيانات المتوافرةودورىا في النمو االقتصادي لالقتصاد ا
كذلك استعراض حجم تدفقات االستثمارات األجنبية  ، ( 6161 -6891) الفترة 

باإلضافة إلي تقييم مدى مساىمة ىذه  ، قتصاد الميبي خالل فترة الدراسةالمباشرة إلي اال
ومن  ، وامل وعوائق جذب ىذه االستثماراتاالستثمارات في النمو االقتصادي ومعرفة ع

ادية التي تيدف إلي زيادة ثم اقتراح مجموعة من السياسات واالستراتيجيات االقتص
 االقتصادية في االقتصاد الميبي .  كفاءتياتدفقيا والرفع من 

 منهجية الدراســة : 
للفجوة الزمنية  اختبار االنحدار الموزع لتحقيق أىداف ىذه الدراسة سنستخدم       

لتحديد اثر االستثمارات  Autoregressive   Distributed Lag (ARDL) الموزعة
 ،في المدى الطويل القتصاد الميبي في ا ة المباشرة عمى النمو االقتصادياألجنبي

،  المباشرة األجنبيةالمنيج الوصفي التحميمي لمعرفة تطور االستثمارات باإلضافة الى 
والمنيج الكمي المشتمل عمى األساليب  ، المتعمقة بيا في االقتصاد الميبيوالسياسات 

مو االقتصادي في االقتصاد ستثمارات األجنبية المباشرة عمى النالقياسية لتحديد أثر اال
وذلك ببناء نموذج قياسي يتكون من المتغير التابع وىو الناتج المحمي اإلجمالي  ، الميبي

ومتغيرات أخرى تؤثر في ،  ن االستثمارات األجنبية المباشرةوالمتغيرات المستقمة وتتضم
ذه المتغيرات من واقع البيانات المتوفرة في النشرات إذ يتم تحديد ى ، النمو االقتصادي

المؤسسة العربية الرسمية واإلحصاءات المالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي و 
المصادر  ىإل ةضافباإل ، ت جامعة الدول العربية وغيرىـــاومنشورا ،لضمان االستثمار

 وزارة التخطـيط و تشجيع االستثمار و أةوىي ، العامة لممعمومات والتوثيق أةلييالمحمية كا
 . مصرف ليبيا المركزي وغيرىا
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 فرضية الدراسـة :
ن ىناك عالقة ايجابية بين النمو أم ىذه الدراسة عمى فرضية مفادىا تقو       

نو يوجد أكما  ، ية المباشرة إلي االقتصاد الميبياالقتصادي وتدفق االستثمارات األجنب
واإلنفاق الحكومي (  ، االقتصادية ) االنفتاح االقتصاديغيرات تأثير ايجابي لبعض المت
 عمى النمو االقتصادي .

 فترة الدراســـة : 
 6891فقد تم اختيار الفترة من  ، وتحقيق أىدافيا ، من أجل معرفة مشكمة الدراسة    
 اد الميبي .ـلكونيا تزامنت مع عدة أحداث مر بيا االقتص 6161 –

 تمهيد :
تعددت الدراسات التي تناولت معرفة أثر االستثمار األجنبي المباشر عمى النمو     

ياسية مختمفة لمعرفة ىذه ق ائقكما استخدمت طر  ، االقتصادي وطبيعة العالقة بينيما
فمنيا ما توصل إلي وجود عالقة  ،دت النتائج التي تم التوصل إليياوبذلك تعد ، العالقة

وأن زيادة االستثمار  ، ألجنبي المباشر والنمو االقتصاديا إيجابية بين االستثمار
رتفاع معدل ن اأكذلك أوضحت  ،لنمو االقتصادياألجنبي المباشر تؤدي إلي زيادة ا

وجود  ومنيا ما أشارت إلي ، فزا لزيادة االستثمارات األجنبيةمح دعالنمو االقتصادي ي  
اسات ثبت وجود عالقة إيجابية بين ولكن في أغمب الدر  ، عالقة عكسية بين المتغيرين

ولكن حجم  ، وخاصة في الدول النامية ، تصادياالستثمار األجنبي المباشر والنمو االق
 ، الختالف العوامل الخاصة بكل دولةىذا األثر يختمف من دولة إلي أخرى نتيجة 

النمو قياس مدى تأثير االستثمار األجنبي المباشر عمى األمر الذي دفع الباحث إلى 
 ( . 6161 - 6891االقتصادي في االقتصاد الميبي وذلك خالل الفترة )

 مبحثين ىما : من خالل عرض ذلك تمو ي
 : تحديد النموذج المستخدم وتعريف متغيراتو . األول

 : نتائج التقدير . الثاني 
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 تحديد النموذج المستخدم وتعريف متغيراته  المبحث األول :
ير العالقات االقتصادية بشكل سي في االقتصاد يستيدف تقدإن األسموب القيا      
باستخدام سمسمة  ، القة رياضية بين متغيرين أو أكثرعن طريق توصيف ع ، كمي

ومن ثم إعطاء نتائج تساعد واضعي السياسات االقتصادية عمى رسم  ، زمنية معينة
فرضية الدراسة المتمثمة ولغرض إثبات  ، تتفق مع الواقع االقتصادي لمبمد سياسات كمية
مو االقتصادي في االقتصاد ثر ايجابي لالستثمار األجنبي المباشر عمى النأفي وجود 

 ، اء نموذج قياسي لمعرفة ىذا األثرمن خالل قياس بعض المتغيرات تم بن ، الميبي
النموذج  يكونو  ، دوغالس –كالسيكي وفقا لدالة كوب وذلك باستخدام نموذج النيو 

 :كالتالي 
 GDP = F ( FDI , OP , G )   

 حيث :
 (GDP الناتج ال ) محمي اإلجمالي باألسعار الجاريةGross Domestic Product 

.) 
 (FDI االستثمار األجنبي المباشر ) (  رأس المال األجنـبي) ( Foreign Direct 

Investment)  
 (OP  ( ) ( معدل االنفتاح االقتصادي ) درجة االنكشافEconomic Openness.) 

 (G ( قيمة اإلنفاق الحكومي )  Government Spending . ) 

 تعريف متغيرات النموذج  :  
( : يمثل معدل النمو في الناتج المحمي ) معدل  GDPالناتج المحمي اإلجمالي )  -

النمو االقتصادي ( أحد أىم المؤشرات التي يستخدميا المستثمرون في اتخاذ قراراتيم 
ة ، وقد كان السبب في ظيور مجموعة االقتصاديات الناشئة وزيادة مقدرتيا االستثماري

في جذب معدالت مرتفعة من االستثمارات األجنبية المتدفقة إلى البمدان النامية باعتبار 
أن معدل النمو في الناتج المحمي يمثل مظيرًا من مظاىر االستقرار االقتصادي وزيادتو 

، فاالقتصاد الميبي يعاني من اختالل جوىري تجعل تعني زيادة في الطمب الكمي 
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إمكانية تحقيق معدالت نمو مستدامة أمرًا غير ممكن في الظروف الحالية ، وبالتالي 
 تؤدي إلي عدم استقرار الناتج المحمي اإلجمالي .

( : نقصد بو ىنا رأس المال األجنبي ، وىو  FDIاالستثمار األجنبي المباشر )  -
عبارة عن النقود واألوراق المالية واآلالت العينية الممموكة ألشخاص ال يتمتعون بجنسية 

 البمد المضيف .
( : ىو ناتج حاصل جمع الصادرات مع الواردات مقسوما  OPاالنفتاح االقتصادي )  -

المفتوح ىو ذلك االقتصاد الذي ترتفع  عمى إجمالي الناتج المحمي ، حيث إن االقتصاد
فيو نسبة التجارة الخارجية إلي الناتج المحمي، إذ كانت أعمى قيمة لالنفتاح في عام 

نتيجة لإلصالحات التي قامت بيا الدولة في تمك الفترة ، عمى عكس من ذلك  6116
 من أقل السنوات انفتاحا وذلك خالل فترة الدراسة . 6889ي عد عام 

( : ي عد اإلنفاق الحكومي من أىم أدوات السياسة المالية ،  Gنفاق الحكومي ) ـ اإل-
وبذلك يساىم مساىمة كبيرة في النمو االقتصادي ، وخاصة عندما تتجو النفقات 
الرأسمالية لالستثمار في مشاريع البنية التحتية كطرق النقل والمواصالت واالتصاالت 

اء ، وعميو يمكن لزيادة االستثمار الحكومي أن يجذب السمكية والالسمكية والماء والكيرب
المزيد من االستثمارات األجنبية والتي بدورىا تؤدي إلي آثار ايجابية عمى النمو 

 االقتصادي .

 التوصيف اإلحصائي لممتغيرات : 
( التالي ، وذلك بعد 6لقد جاءت نتائج الوصف لممتغيرات كما بالجدول رقم )       

األساسي إلي الخطي بالتحويل الموغاريتمي ، وتم تقديره بطريقة  تحويل النموذج
،  1.81(  GDPالمربعات الصغرى االعتيادية حيث كانت أعمي قيمة لممتغير  ) 

 1.168وانحرافو المعياري  1.18، في حين كان متوسطو الحسابي  6.81وأدنى قيمة 
ومتوسطو  6.1وأدنى قيمة  ، 9.13( فأعمى قيمة لو ىي  FDI، أما بالنسبة لممتغير ) 

(  OP، وكانت أعمى قيمة لممتغير )  1.161، واالنحراف المعياري  6.98الحسابي 
، وانحرافو المعياري  -1.61، بينما متوسطو الحسابي  -1.19، وأدنى قيمة  1.611
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، بينما  1.11، وأدنى قيمة  1.89(  Gوأخيرا كانت أعمى قيمة لممتغير )  1.61
  . 1.89، واالنحراف المعياري  9.19بي بمغ المتوسط الحسا

                                            
  - 686التوصيف اإلحصائي لممتغيرات المستخدمة في النموذج  من الفترة )  (:1جدول رقم )

6116 ) 
 المتغير االنحراف المعياري المتوسط الحسابً ادنً قيمة أعلى قيمة

4954 4954 49.5 .9645 LnGDP 

7963 591 4975 .9644 LnFDI 

.94.1 .947- .954- .956 LnOP 

4954 .946 7964 .957 LnG 

 . نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات الخاصة بالدراسة :المصدر
 
 ألساليب القياسية المستخدمة لتحميل النموذج  :ا

تقوم الدراسة عمى استخدام األساليب القياسية الحديثة لتحميل السالسل الزمنية      
مية والتكامل يتا عنيا في مستوياتيا الموغار باستخدام اختبارات السكون لممتغيرات معبرً 

ويمكننا من خالليا تحميل العالقات  ة،نصل من خالليا إلي نتائج واقعي حيث ، المشترك
لمضممة وبذلك نتجنب النتائج ا ، اتخاذ قرارات اقتصادية ياعمي يبنى التي االقتصادية

االنحدار التقميدية في ظل عدم استقرار السالسل الزمنية  ائقالتي تم التوصل إلييا بطر 
 ) , ( F ) ,( مع كون قيم  Spurons Regrcssionوالذي يؤدي إلي االنحدار الزائف )

T )   (R
( لقياس معنوية المعممات Tاختبار ) نأعمما ب ، ( ذات داللة إحصائية 2

( ) اختبار فشر ( Fواختبار ) ، االعتبار إشارات المعالم المقدرةالمقدرة مع األخذ بنظر 
 ، تغيرات المستقمة والمتغير التابعيستخدم لمعرفة مدى معنوية العالقة الخطية بين الم

Rأما )
ات أي قوة تأثير المتغير  ، يوضح القوة التفسيرية لمنموذجف(  ( ) معامل التحديد2

البيانات الزمنية غالبا ما تتصف بعدم  أن ويرجع ىذا إلي ،المستقمة عمى المتغير التابع 
أو  ، ( Cyclical Swings )    ( أو ليا صفة الدوريـــة   Varianceثبات التباين )

 ا معينة تؤثر عمى جميعوالذي يعكس ظروفً  ، ( عبر الزمن  Trendعامل االتجاه )
 .المتغيرات بنفس االتجاه أو بعكسو
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ويل لقد أتت فكرة التكامل المشترك بأنيا تحاكي وجود توازن مشترك في المدى الط     
فدراسة استقرار السالسل الزمنية من أىم اختبارات  ، والقصير بين السالسل الزمنية

فإن ىذا ،  فإذا كانت السالسل غير مستقرة ، ( Cointegrationالتكامل المشترك ) 
 عل السالسل تستقر يتم أخذ الفروقولج ، وجود تكامل مشترك بين المتغيرات يعني عدم

قد  (خذ الفروق)أوبالتالي يقال أن السمسمة مستقرة من الدرجة األولى ولكن ىذا األمر  ،
 ألن الفروق تعطي الكاممة في المستوى لممتغيرات ) يؤدي إلي التضحية بالمعمومات

وباستخدام تقنية التكامل المشترك يمكن من خالليا ، المدى القصير فقط (معمومات في 
 ، ون التضحية بأي منيادمن أن نستفيد من المعمومات في المدى الطويل والقصير معا 

إذ تم تقديم العديد من الصيغ من خالل اختبار فرض العدم والذي ينص عمى أن سمسمة 
ولكن قبل القيام بتقدير  ، قدير ىذه العالقةة من تناتج  حد الخطأ أو البواقي غير مستقرة

 زمنية عن طريق االختبارات اآلتيةالعالقة يجب إجراء اختبار استقرارية السالسل ال
 ( :11،  6161)دحماني محمد ادريوش ، 

 ( Augmented Dickey Fuller Test  )  ( ADF) اختبار ديكي فولمر الموسع 

وىو اختبار وجود جذور  ، عن استقرار السمسمة الزمنية مكشفيأتي ىذا االختبار ل     
جل التخمص من االرتباط أن الوحــدة حيث يتم إدخال متباطئات إضافية لممتغير التابع م

بل  ، ( التقميدي tلكن ال يتبع توزيع )  ، ( tيمثل ىذا االختبار اختبار )  ، الذاتي
 ر . تم حسابيا من قبل ديكي فولم ةجدولي اً يتضمن قيم

 ( ( Phillips – Perron Test(  PP) اختبار فيميبس وبيرون
 ، فتراض أن حد الخطأ مستقل إحصائيان اختبار ديكي فولمر الموسع مبني عمى اإ     

ح بوجود لطريقة ديكي فولمر تسم اً فميبس وبيرون طورا تصميم ، ويتضمن تباين ثابت
( ليأخذ في االعتبار قيود  tصاء ) ىي طريقة تعديل اإلح ، ارتباط ذاتي في حد الخطأ

 اقل عمى حد الخطأ .
)السيفو ومشعل ، ( ساكنة إذا تحققت الخصائص التالية  Ytالسمسمة الزمنية )  ت عدو     

6161 ،99: )  
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 E(Yt)=uـ ثبات متوسط القيم عبر الزمن 
Vat(yt)=E(yt-u)  ( عبر الزمن   ( Varianceـ ثبات التباين 

2
 =

2
σ  

عمى  ( بين قيمتين لنفس المتغير معتمداً   Covarianceالتباين المشترك )ـ أن يكون 
وليس القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب فيو   Yt-kو   Ytبين القيمتين  Kالفجوة الزمنية 

 التغاير .
 Errors Of Correctedأما المرحمة الثانية يتم تقدير ) نموذج تصحيح الخطأ      

Model اختبار  ؤىايتم إجرا تيومن أىم االختبارات ال ، ( ويتم إجراء االختبارات عمييا
 (LM  فإذا كانت القيم االحتمالية )( يعني أن القيم 1.11كبر من مستوى المعنوية )أ

 بل فرض العدم ونرفض الفرض البديلوبالتالي نق ، صغر من القيم الجدوليةأالمحسوبة 
كما يتم الكشف كذلك عمى  ، جد ارتباط ذاتي بين البواقيال يو نو أوفرض العدم ىو  ،

كبر من مستوى أفإذا كانت القيمة االحتمالية  ، أنيا تتبع التوزيع الطبيعي أم الالبواقي ب
كذلك يتم  ، أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي( نقبل فرض العدم وىو 1.11المعنوية )

فإذا كانت القيم االحتمالية  ، باين لمبواقي( لمعرفة ثبات الت ARCHإجراء اختبــــار ) 
وبالتالي نقبل  ، صغر من الجدوليةأالقيم المحسوبة كبر من مستوى المعنوية يعني أن أ

فإذا كانت  ، فرض العدم ىو ثبات تباين البواقيفرض العدم ونرفض الفرض البديل و 
تي ال البواقي المقدرة النتائج االختبارات الثالث السابقة سميمة يتم التقدير من خالل إدخ

مل كمتغير مستقل مبطئ بفترة ولكن ىنا سوف تستع ، تم استخداميا في المدى الطويل
 .  ةواحد

 دير ــنتائج التق :لمبحث الثاني ا
سيتم في ىذا المبحث استعراض النتائج التي تم الحصول عمييا وفقا لنماذج      

( التي تم تحويمو  6161 - 6891الفترة ) السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة خالل 
 في التحاليل اآلتية : ت لغرض تصحيح النتائج إلي الموغاريتما

 اختبار السكون لممتغيرات : :أوال 
تمية محل يتم اختبار استقرار السالسل الزمنية لممتغيرات في مستوياتيا الموغار     
رفة درجة ن استقرار المتغيرات ومعوذلك لمتأكد م ، دراسة قبل البدء بتقدير النمـوذجال

 : ما يمياستقرارىا عن طريق 
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 (ADF( )   Augmented Dickey Fuller test)اختبار ديكي فولمر الموسع 
سل الزمنية في المستوى يتمثل اختبار ) ديكي فولمر ( الموسع الستقرار السال    

مستقرة  ، الداخمة في النموذجية لممتغيرات وذلك لغرض معرفة السالسل الزمن،  والفروق
 ( .6) وكانت نتائج االختبار كما بالجدول رقم ،  أم ال
عند اخذ الفروق  ةفولمر ( أن جميع المتغيرات مستقر دلت نتائج اختبارات ) ديكي     

 ، %  1الجدولية عند مستوى معنوية  ( أكبر من tاألولى ألن القيمة المحسوبة لـ ) 
عمى عدم وجود  والفرض البديل ينص ، البديل ورفض فرض العدمبول الفرض وبالتالي ق

 ي مستقرة من الدرجة األولى . أ ، جذور وحدة لمسمسمة
 ( :   PP ( )Phillips-Perronاختبار فيميبس و بيرون ) 

خذ ؤ إذ ي ، ( تعديل معممتي التباين لمنموذج PPيتم بواسطة اختبار ) فميبس بيرون     
يعة الديناميكية لمسمسمة ويعكس الطب ، رتباط الذاتي من عدموار وجود االفي االعتب

 ( .  9بالجدول رقم ) ةجاءت نتائج االختبار كما ىي موضحوقد  ، الزمنية
حيث كانت  ،خذ الفروق األولى أت مستقرة عند دلت جميع النتائج عمى أن المتغيرا    

 ، %1وذلك عند مستوى معنوية   ، أكبر من الجدولية ( المحسوبة tالقيمة المطمقة لـ ) 
ود جذور وحدة في السمسمة وبالتالي قبول الفرض البديل والذي ينص عمى عدم وج

 أي أنيا مستقرة من الدرجة األولى . ، الزمنية
 

 (: اختبــارات جـــــذور الوحــــــدة6جدول رقم )

 
 المصدر : نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات الخاصة بالدراسة .

 % .1مالحظــة : العالمة )*( تعني ان المتغير ساكن عمى درجة االىمية 
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 Bounds Testاختبار الحـــــــدود :  
في ىذا االختبار سوف يتم مقارنة قيمة االحصائية المحسوبة و التي تم الحصول   

 ,Pesaran& Pesaran)  التي انتجاىا كل من اإلحصائية  Fعمييا من االختبار بقيم 

، و الجدول التالي  يوضح نتائج  (Narayan, 2004, 264)    و  (361 ,2009
 .Fاإلحصائية المحسوبة   Fاختبار الحدود حيث نالحظ من خالل النتائج أن قيمة 

Statistic  أكبر من أعمى قيمة وبالتالي توجد عالقة طويمة األجل  بين المتغيرات
 المستقمة والمتغير التابع وعميو نقبل الفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود ىذه العالقة.

 (:  نتائج اختبــار الحــــدود3جدول رقم )
 االحصائية  Fقيمة 

 المعادلة

 الحذ االعلى الحذ االدنى

F-statistic Tables 

( Pesaran and Pesaran 

2009 ) 

90% 2.72 3.77 

95% 3.23 4.35 

99% 4.29 5.61 

 ***F =     ( 5.601) االحصائية المحسوبة   Fقيمة 

 المصدر : نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات الخاصة بالدراسة .          
 % .6مالحظة : العالمة )***( تعني أن المتغير ساكن عمى درجة األىمية        

 (:ARDLاختبار االنحدار الموزع ) 
بعد ان بينت نتائج اختبارات جذور الوحدة ان جميع المتغيرات المقدرة قد كانت ساكنة 

طويمة  عمى الفرق االول و ليس الثاني ، عالوة عمى اثبات اختبار الحدود لوجود عالقة
 ARDL)االمد بين المتغيرات ، عميو يمكن االنتقال الى اجراء اختبار االنحدار الذاتي 

( التالي عرض 1،  ويوضح الجدول رقم )(Pesaran et al. 2001,287)الذي طوره 
 المعامالت الناتجة من اختبار العالقة طوية األجل.

وذلك بعد تقدير كل متغير  ، فضل معادلة لمتكامل المشتركأوقد تم الوصول إلي   
 مستقل منفرد كالتالي :

LoGDP= B0 + B1LogFDI + B2LogG + B3LogOP 

GDP = 2.5159 + 0.2650*G + 0.3767*FDI + 0.9167*OP  



 

rs.com.ly-www.stc 

 9109 يوليو –ثامن العدد ال

Volume. 8 – July  2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 9109والمجتمع  اإلنسانلمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2019 03 

 

 لممتغيرات الكمية المستخدمة في الدراسة(:اختبار العالقات طويمة االجل 4جـــدول رقم )

 المتغيرات

 المعادلة

ARDL (1,0,0,0) 

 درجة االهمية االنحراف المعياري المعلمة

LnFDI 0.3767 0.1416 [0.031] 

LnG 0.2650 0.1091 [0.022] 

LnOP      0.9167 0.5967 [0.137] 

C      2.5159 0.5369 [0.113] 

    . : نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات الخاصة بالدراسة المصدر

يرتبط ارتباطا كبيرا  االقتصادي لنمو( السابق ، فإن ا1بالجدول رقم )ىو مبين  وكما
يجابيا باالستثمار األجنبي المباشر و األنفاق الحكومي عند مستويات عالية من  وا 

وبمغت قيم معامالت االستثمار األجنبي المباشر و  .٪( عمى المدى الطويل1األىمية )
 واحدويعني ذلك أن الزيادة بنسبة  . ، عمى التوالي  %63 و  %99األنفاق الحكومي 

 في المائة في االستثمار األجنبي المباشر ستؤدي ، عمى المدى الطويل إلى زيادة في
في المائة ، فقد جاءت متوافقة مع فرضية الدراسة فيي   %99بنسبة  االقتصادي لنموا

سيزداد  االقتصادي لنموو فان اليا تأثيٌر ايجابٌي عمى النمو االقتصادي وفى الوقت نفس
وكل ذلك يتفق   .في المائة واحدفي المائة إذا زاد األنفاق الحكومي بنسبة  %63بنسبة 

مع النظرية االقتصادية ، حيث يعتمد االقتصاد الميبي عمى صادرات النفط لتمويل 
شطة الميزانية الحكومية التي تنفقيا بدورىا عمى القطاعات االقتصادية لتعزيز األن

االقتصادية ومن الميم ىنا أن تعكس ىذه النتائج حقيقة أن الدول النامية يجب أن تزيد 
معدالت االستثمار األجنبي المباشر من أجل تعزيز األنشطة االقتصادية وزيادة النمو 

  .االقتصادي

 Diagnostic Testsاالختبارات التشخيصية  : 
نقوم باستخدام االختبارات التشخيصية لمعرفة او تحديد مدى صالحية النموذج    

( التالي ، فمن خالل نتائج اختبار 1المقدر في التحميل كما ىو موضح بالجدول رقم )
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LM   ( مما  1.1831والتي تبمغ )  1.11نالحظ أن قيمة القيمة االحتمالية أكبر من
 ألخطاء .يدل عمى عدم وجود ارتباط ذاتي بين ا

 القيم عمى أنلثبات تباين األخطاء  ، ( ARCHكما دلت نتائج اختبار )      
يعني أن القيم  ىذاو  1.111حيث بمغت   ، 1.11 المعنوية الحتمالية اكبر منا

فرض ) ول فرض العدم ورفض الفرض البديل صغر من القيم الجدولية أي قبأالمحسوبة 
 ( . عدم يعني ثبات تباين األخطاءال

القيمة  بأنNormality Test) وكذلك دلت نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )   
وىذا يدل عمى صحة النموذج المستخدم  1.11( أكبر من 1.111االحتمالية والبالغة )

 في التحميل مما يعني معنوية النموذج و قبولو .

 اختبار االستقرار : 
( التالي بان 1و بإجراء اختبار االستقرار يتضح من النتائج كما بالجدول رقم )     

، وىذا يعني أن القيم المحسوبة  1.11( أكبر من 1.96القيمة االحتمالية والتي تبمغ )
أصغر من القيم الجدولية مما يدل عمى أن جميع المتغيرات مستقرة بعد أخذ الفروق 

وبمغت قيمة معامل التحديد   من الدرجة األولى .    األولى ، أي أن السمسمة مستقرة
Rالمعدل ) 

% 91أي أن  ، وىي قيمة منطقية وجيدة ، 1.91( وفقا لنتائج التقدير  2
 ي اإلجمــالي )من التغيرات الحاصمة في المتغير التابع وىو معدل نمو الناتج المحم

 االستثمار وىي المستقمة ت الحاصمة في المتغيراتسببو التغيرا ، النمو االقتصادي (
والباقي يرجع إلي عوامل  ، االنفتاح االقتصادي ، اإلنفاق الحكومي ،األجنبي المباشر

تغير التابع والمتغيرات أخرى وىي العوامل العشوائية التي تزعج العالقة القائمة بين الم
د أي عدم وجو  ، وىي في منطقة القبول 6.1تساوي  DWكما كانت قيمة  ، المستقمة

حيث بمغت القيم االحتمالية الرتباط الذاتي ( ل LMوعزز ذلك اختبار )  ، ارتبـــاط ذاتي
وبالتالي نقبل فرض العدم ونرفض  1.11وىى أكبر من المعنوية  1.91،  1.16

باإلضافة إلي قيمة اختبار  الفرض البديل ) فرض العدم يعني ثبات تباين االخطاء (،
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صغر من المعنوية مما يعني معنوية أوىي  ، ي صفرو ( االحتمالية فيي تساFفشر )
  ج وقبــولو .النموذ

 (: االختبارات التشخيصية5جدول رقم )
 نوع اختبار التشخيص

CHSQ(1): 10.542 [0.0976] Lagrange multiplier test of 

nresidual serial correlatio 

CHSQ(13.78674[0. 0544] Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity ARCH        

              test of residuals 

CHSQ(1): 1.1445[0.564] Normality test based on the 

test of skewness and kurtosis 

of residuals 

 نوع اختبار االستقرار

CHSQ(1): 0.2497[0.811] Functional Form Ramsey's 

RESET test using the square 

of the fitted values 

  . : نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات الخاصة بالدراسة المصدر   

 

  :(Errors of Correction Model) (  ECMتقدير نموذج تصحيح الخطأ ) 
يستخدم اختبار تقدير نموذج تصحيح الخطأ لمعرفة مدى تأثير المتغيرات المستقمة       

( تقدير نموذج  1يوضح الجدول رقم )   عمى المتغير التابع في المدى الطويل .
،  1.116 عمى معنوية معامل التصحيح إذ بمغت النتائج دلت حيث ، تصحيح الخطأ

ن ىناك عالقة توازنية طويمة ألي يمكن القول بارة سالبو وبالتانو ذو إشأإلي  ةضافباإل
إذ أن جميع القيم االحتمالية ليا اكبر من  ، غير معنويةفما بقية المعممات ، أ لاألج

، فيما عدا معممة متغير د عالقة توازنية في األمد القصيرمما يدل عمى عدم وجو  1.11
وبالتالي وجود عالقة  1.11( فقد كانت أقل من  FDIاالستثمار األجنبي المباشر) 

 لو في األمد القصير .  توازنيو
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ن أل ، بأنو معنوي -1.68( وقيمتو  ECMن معامل التصحيح ) أنت النتائج بكما بيّ 
. إلى جانب ذلك، فإن مصطمح تصحيح  1.11 إشارتو سالبة وذو احتمالية اقل من

وىذا يشير إلى  .بمستوى عال من األىميةيحمل عالمة سمبية مقترنة )  ECM (الخطأ 
أنو، في عممية التكيف، المتغيرات لدييا القدرة عمى العودة بسرعة إلى التوازن. واستنادا 

 %68إلى قيمة المعامل، يمكن تعديل االقتصاد بسرعة إلى التوازن؛ ما يقرب من 
 . التقارب إلى التوازن عمى المدى الطويل اكتمال بعد سنة واحدة

نو ال يوجد أمما يعني  ، 6.81إذ بمغت  9من  ةمقارب DWكذلك جاءت قيمة     
 بين األخطاء . ارتباط ذاتي

 
 ح الخطأـنتائج نموذج تصحي: (6جدول رقم )

 المتغيرات

 المعادلة

ARDL (1,0,0,0)  

 درجة االهمية   االنحراف المعياري المعلمة

D(LnFDI) 0.1080 0.0473 [0.031] 

D(LnG) 0.0759         0.0442       [0.098] 

D(LnOP) 

 
0.2628         0.1818       [0.160] 

dC 7.3671             4.0931             [0.082] 

ecm(-1)  -0. 2867                                           0. 0841          [0.002] 

R-Squared 0. 9959 

R-Bar-Squared 0. 9848 

S.E. of regression 0. 0683 

DW-statistic                   2.9631 

F-statistic 90.093 

Prob(F-statistic) [0.0000] 

 . : نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات الخاصة بالدراسة المصدر          

  النتائج:
 ضح من النتائج السابقة ما يمي :يتّ    
نو لم تتدفق سوى استثمارات فإ ، تاح عمى أسواق االستثمار األجنبياالنف من رغمعمى الـ 6

أن عدم االستقرار  دونعفالمستثمرون األجانب ي ، محدودة ألسباب سياسية وأمنيةأجنبية 
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مة تقف أمام تدفق االستثمارات عوائق مي ، وضعف أساسيات االقتصاد الكمي ، السياسي
 . جنبية لالقتصاد الميبياأل
إذ يؤثر في  ، حددات االستثمار األجنبي المباشرسياسات االستثمار من أىم م دعت  ـ  6

في حين أن ىذه  ، ولة عمى تحسين مناخيا االستثماريتنظيميا وضبطيا وحرص الد
م مع التطورات والوضع ءالتالسياسات من الضروري أن تخضع لمتحديث والتحسين بما ي

لتقف عند متطمبات المستثمرين األجانب  ، يط بياـدولة والوضع الخارجي المحالداخمي لم
 . وتضمن استقطابيم

جنبية ثمارات األلتدفق االست معوقاً  لعبت بعض العوامل غير االقتصادية دوراً ـ  3
عمال المستثمرين وترفع تكمفة أالتعقيدات اإلدارية التي تعرقل  وفي مقدمتيا ، المباشرة

 مما ينعكس سمبا عمى حجم تدفقات ىذه االستثمارات . ، االستثمار
وذلك في جميع االتجاىات من طرق وشبكة  ، م توفر البنية التحتية في البالدـ عد 1

إلي ضعف المؤسسات المالية  ، ووسائل نقل متطورة باإلضافة ، اتصاالت متطورة
 والمصرفية .

ذ أظيرت أىمية إ ، النظرية االقتصاديةت متوافقة مع ن من نتائج القياس أنيا كانـ تبيّ  1
من صغر  عمى الرغم ، في النمو االقتصادي ميمودوره ال المباشر االستثمار األجنبي

 تأثيــره ايجابي .  فإن ، حجمو
فميبيس و بيرون  ، ديكي فولمر الموسعالسكون لممتغيرات ) ـ دلت نتائج اختبارات 1
،Augmented Dickey Fuller test - Phillips-Perron - الستقرار السالسل )

  .خذ الفروق األولى لياأتقرة بعد أن جميع متغيرات الدراسة مس ، عمى الزمنية
( أوضح بأن االستثمار األجنبي المباشر   ECMأن تقدير نموذج تصحيح الخطأ ) ـ 3

 في األجل القصير .و االقتصادي في األجل الطويل و يساىم في النم

  :التوصيات
المراجع التي تم  استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل الدراسة و     

 االطالع عمييا ، فإنو يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات متمثمة في اآلتي :
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ن زيادة االستثمار في البنية التحتية من الناحية إف ، ـ  ضرورة توفير البنية التحتية 6
ما توفره من إلى ا نظرً  ، زيادة االستثمارات األخرى بجميع أنواعياتؤدي إلي  االقتصادية

وذلك الن المستثمرين أنفسيم يحجمون عن  ، بالنسبة لممستثمرينانخفاض التكاليف 
 . اً وليس ربحي اً القيام بيذه المشروعات ذات التكمفة العالية والتي يكون اليدف منيا خدمي

وتنميتيا  ، نتاجية المحمية العاطمة ذات الميزة النسبيةاالستثمار في الموارد اإلـ ينبغي  6
 مثل الثروة البحرية والسياحة والموقع الجغرافي بيدف تنويع مصادر الدخل القومي .

جنبية المباشرة سواء من الناحية التي تحد من تدفق االستثمارات األـ دراسة المعوقات  9
إصالح الجياز اإلداري و توجيو الحوافز القانونية أو اإلدارية من خالل  وأاالقتصادية 

وتحسين  ، تأىيل الجياز المصرفيو   الضريبية نحو القطاعات ذات الميزة التنافسية 
 قتصادية .وتفعيل دوره في تمويل األنشـطة اال ، نوعية خدماتو

دية التشريعات ـ العمل عمى تعزيز كفاءة القطاع التشريعي من خالل الحد من تعد 1
ومنع  ، قوانين المنافسة وتفعيل ، مع تخفيف اإلجراءات والرسوم ، الستثمارالمنظمة ل
مع إدخال تعديالت مستمرة عمى  ، وحماية الممكية الفكرية وبراءات االختراع ، االحتكار

 التشريعات والقوانين السائدة بالشكل الذي ينسجم مع تشجيع النشاط االقتصادي .
مختمف القطاعات وبالتحديد في القطاعات ذات ـ تشجيع االستثمار األجنبي في  1

 ، بغرض المردود من ىذه االستثمارات ، العالقات الترابطية مع القطاعات األخرى
،  وكذلك في األنشطة ذات القدرة التصديرية العالية لتحقيق فائض في الميزان التجاري

اإليرادات النفطية ما يؤدي إلي تخفيف حدة االعتماد عمى م ، ومن ثم ميزان المدفوعات
. 
أن ليبيا أخذت صفة ب عمماً  ، دخول إلي منظمة التجارة العالميةـ اإلسراع في ال 1

وجذب  ، مساىمة في تعزيز االقتصاد الميبيالن ذلك من شأنو ال ، 6111المراقب عام 
 المزيد من االستثمارات األجنبـية .

وتنمية  ، جنبيةاالستثمارات األ شأن تشجيعـ االلتزام بسياسة واضحة وطويمة األمد ب 3 
مى توليد وخمق الكفاءات القادرة ع ، توعيتو واالرتقاء بمستوى مياراتوالعنصر البشري و 

وتنمية ميارات الترويج لفرص االستثمار  ، مة لمظروف المحميةءالالتكنولوجيا األكثر م  
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ي عمميات التي ليا دور ف ، مع المنظمات الدوليةمن خالل تكثيف جيود التعاون 
نشاء مكاتب ليا في مختمف أنحاء العالم . ، الترويج  وتقديم الخدمات االستشارية وا 

عطاـ الزياد 9 ىا األىمية الالزمة لتنمية القدرات ؤ ة في نفقات البحث والتطوير وا 
 اإلبداعية في شتى المجاالت .

يسية المصدرة ـ توقيع العديد من االتفاقيات بشأن االزدواج الضريبي مع الدول الرئ 8
 وتوحيد التشريعات الضريبية الخاصة بالمستثمرين األجانب . ، جنبيةاأللالستثمارات 

يره عمى بعض ـ تقييم مدى االستفادة من االستثمار األجنبي من خالل دراسة تأث 61
نقل التقنية  ، تدريب العمالة المحمية ، ) تنويع الصادرات،  المؤشرات االقتصادية

 الحديثة ( .
ذات العالقة  ـ تبسيط كافة إجراءات العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية 66

 وضرورة تبني ىذه الدوائر مفيوم الحكومة االلكترونية . ، باالستثمار األجنبي
تشجيع االستثمار والخصخصة بالتعاون مع الجيات ذات العالقة  أةـ تكميف ىي 69

والمساعدة  ، ر األجنبي بفرص االستثمارات المتاحةلمقيام بدور رئيسي لتعريف المستثم
 في دراسة جدوى المشاريع لمعرفة العوائد والتكاليف المترتبة عمى االستثمار . 

 جنبية .األ ـ االستفادة من تجارب الدول النامية الناجحة في مجال االستثمارات 61

 الشكـــــر:
البحوث االقتصادية ،بنغازي عمى نتقدم بالشكر لكل من مصرف ليبيا المركزي و مركز 

 التعاون الكامل، و تقديم كافة البيانات االحصائية التي تم استخداميا في الدراسة.

 المراجــــــــع :
شكالية  ( ،6169)بالسم جميل خمف االستثمار األجنبي المباشر بين محددات العولمة وا 

العدد  ، االقتصادية الجامعةمجمة كمية بغداد لمعموم  ، البيئة االستثمارية العراقية
 . 16 - 13ص  ، الخاص بمؤتمر الكمية
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 1ص  ، السنة الثالثة ، العدد الثاني ، تعني بقضايا التنمية في االقطار العربية

. 

مدخل لالقتصاد القياسي مع التطبيق عمى برنامج  (،6161) دحماني محمد ادريوش
Eviews ، 11ص ،دروس خاصة باالقتصاد القياسي سمسمة. 
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