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ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل حتليل مدى تأثري النوعية املؤسساتية االقتصادية على االستثمار األجنيب املباشر
للدول العربية خالل الفرتة ( ،)2018 -1996باستخدام بيانات البانل الساكن وطريقة  FGLSبتطبيق
الربنامج اإلحصائي ، STATA.15وباستعمال مؤشرات احلرية االقتصادية للتعبري على النوعية املؤسساتية
االقتصادية .وقد أظهرت النتائج أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل الدول العربية تتأثر إجيابيا
باحلرية النقدية ،احلرية املالية ومتغري النمو االقتصادي يف حني أن غياب محاية حقوق امللكية ،حرية األعمال وحرية

االستثمار يؤثر سلبا على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل الدول العربية .
كلمات مفتاحية :النوعية املؤسساتية ،.االستثمار األجنيب املباشر ،.احلرية االقتصادية ،.بيانات البانل الساكن،.
طريقةFGLS.
تصنيف .O43 ،F21 ،: C23 :JEL
Abstract:

This study aims to analyse the impact of Economic Institutional
Quality on foreign direct investment in Arab countries during the period

* المؤلف المرسل
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(1996 - 2018), using the static panel data and the FGLS method (Feasible
Generalization Least Square) in the STATA.15 program, the study
considers a number indicators of Economic Freedom to express Economic
Institutional Quality. The results indicate that FDI inflows to Arab countries
are positively affected by Monetary Freedom, Financial Freedom and
variable Economic growth while Property Rights, Business Freedom and
Investment Freedom are negatively affect FDI inflows to Arab countries.
Keywords: Institutional Quality; Foreign Direct Investment; Economic
Freedom; the Static Panel Data; The FGLS Method.
Jel Classification Codes: C23, F21, O43.

 .1مقدمة:
منذ بداية تسعينات القرن املاضي ،عرفت هتيئة مناخ االستثمار األجنيب املباشر اهتماما كبريا من
قبل العديد من االقتصاديات سواء كانت نامية أو متقدمة واليت مسحت هلم بتشكيل سوق تنافسية عاملية،
فكلها كانت تسعى جاهدة لتحسني مناخها االستثماري ليكون أكثر جاذبية لتدفقات االستثمار األجنيب
املباشر .وهذا ما أكدت عليه تقارير  UNCTADعن املسار التصاعدي الذي شهدته حجم تدفقات
االستثمار األجنيب املباشر العاملية من  384.9مليار دوالر يف سنة  1996إىل  1.43تريليون دوالر يف
عام  ،2017لكونه يعترب حمركا مهما لدفع عجلة التنمية االقتصادية.
ونظرا ألمهيته البالغة فلم تعد احملددات الكالسيكية اليت تعتربها العديد من الدراسات النظرية
والتطبيقية كعوامل خالقة لبيئة مالئمة لالستثمارات األجنبية كافية لوحدها لتفسري جاذبية الدول
لالستثمارات األجنبية املباشرة بل كان للعديد من الباحثني نظرة خاصة وذلك من خالل تركيزهم على
أمهية احملددات املؤسساتية إىل جانب احملددات الكالسيكية .فوجود مؤسساتية ذات نوعية جيدة وفعالة
يعترب كعامل يفسر الفرق يف جاذبية االستثمارات بني الدول نظرا ملا تقدمه من قوانني تتسم بالوضوح،
الشفافية واملصداقية ،ضمان محاية حقوق امللكية ،تنفيذ العقود ،ختفيض تكاليف الصفقات ،غياب
الفساد كلها عوامل تسمح بتهيئة املناخ االستثماري وحرية نشاط الشركات املتعددة اجلنسيات .ومن هنا
تعد النوعية املؤسساتية عامال جد مهما يف تسهيل أعمال املستثمرين األجانب فضال عن ما توفره من
استقرار للمشاريع االستثمارية.
والنوعية املؤسساتية على حسب ()2012 ،Daron Acemoglu and James A. Robinson
تصنف إىل نوعية مؤسساتية سياسية ونوعية مؤسساتية اقتصادية .فالنوعية املؤسساتية االقتصادية هي اليت
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تقوم حبماية حقوق امللكية وتقدمي حوافز لالستثمارات ودفع عجلة النمو االقتصادي وهذا ماشد انتباه
العديد من الدول إىل اللجوء لتغيري مؤسسايت من أجل سد الفجوة املؤسساتية والرفع من مستوى اجلاذبية
لالستثمارات األجنبية املباشرة .فالدول العربية من بني االقتصاديات اليت تضاعفت جهودها لتهيئة املناخ
االستثماري عن طريق تغيري القوانني القائمة وقيامها بالعديد من اإلصالحات املؤسساتية ولكن تبقى هذه
اجلهود غري كافية لتحقيق بيئة مؤسساتية جيدة تتالءم مع متطلبات واحتياجات املستثمرين األجانب.
ومن خـالل كل مـا سبـق ذكـره وحىت نتمكـن من اإلحاطـة مبختلف جوانب الدراسـة ،ارتأينا معاجلـة
املوضوع وفـق اإلشكـالية التاليـة:
هل تؤثر النوعية المؤسساتية االقتصادية على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الدول
العربية؟

.1.1فرضيات الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية فقد مت صياغة الفرضية الرئيسية التالية:

تؤثر النوعية املؤسساتية االقتصادية إجيابيا على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد إىل الدول
العربية.
 .2.1أهداف البحث:
اهلدف الرئيسي للدراسة هو قياس أثر النوعية املؤسساتية االقتصادية (مؤشرات احلرية االقتصادية)
على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية ،وحتديد أمهيتها النسبية مقارنة باحملددات
الكالسيكية لالستثمارات األجنبية املباشرة.
.3.1المنهج المستخدم:
لإلجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضية الرئيسية ،حناول استخدام املنهج الوصفي للنوعية
املؤسساتية االقتصادية واالستثمار األجنيب املباشر يف اجلانب النظري أما اجلانب التطبيقي سنعتمد على
املنهج التجرييب وذلك باستخدام بيانات البانل الساكن من خالل دراسة أثر النوعية املؤسساتية االقتصادية
على االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية خالل الفرتة .2018 -1996
 .2المقاربة النظرية حول النوعية المؤسساتية االقتصادية واالستثمار األجنبي المباشر:
يعترب االستثمار األجنيب املباشر عنصر أساسي يف التكامل االقتصادي الدويل كما يسمح خبلق
روابط مباشرة ،مستقرة ومستدامة بني خمتلف االقتصاديات يف بيئة سياسية مالئمة ،وميكن أن يكون أداة
هامة لتطوير األعمال التجارية احمللية .كما يساهم أيضا يف حتسني الوضع التنافسي القتصاديات الدول
املضيفة واقتصاديات الدول املستثمرة .وعلى وجه اخلصوص ،يشجع االستثمار األجنيب املباشر على نقل
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التكنولوجيا واملهارات الفنية بني اقتصاديات الدول ويف هذا اإلطار يساعد الدولة املضيفة يف تعزيز
منتجاهت ا على نطاق أوسع يف األسواق الدولية ويعد مصدرا لرأس ماهلا باإلضافة إىل تأثريه اإلجيا ي على
تنمية التجارة الدولية ).(OCDE, 2008,p14
ونظرا ألمهيته البالغة أظهرت مجيع الدول رغبتها يف جذب االستثمارات األجنبية املباشر مغرية بذلك
قوانينها هبدف هتيئة مناخها االستثماري وتوفري بيئة اقتصادية ذات املعايري الدولية (كرب حجم السوق،
هتيئة البنية التحتية ،التحرر املايل ،حترير األسواق...إخل) (بدو و بوصاحل ،2017 ،ص .)218ولكن
الدراسات احلديثة أثبتت أنه إىل جانب هذه احملددات هناك احملددات املؤسساتية ودورها يف متوقع
االستثمار األجنيب املباشر .ويف سياق أكثر حتديدا ،أكد بعض االقتصاديني على أمهية النوعية املؤسساتية
االقتصادية اجليدة يف البلدان املضيفة). (BISSOON, 2012,p60
حيث تقوم النوعية املؤسساتية االقتصادية بتخفيض درجة عدم اليقني لصناع القرار االقتصاديني وتعرض
حوافز للسلوك اإلنتاجي ،فالتأكد واليقني املرتفع يعرض حوافز للسلوك االقتصادي ويضمن تكاليف
صفقات منخفضة وهو األمر الذي جيعل املشاريع االقتصادية أكثر رحبية يف التوقعات و بالتايل يتم القيام
هبا). (Berggren, Bergh, & Bjomskov, 2012, p191
ويعترب مؤشر احلرية االقتصادية من أهم املؤشرات اليت تعرب عن النوعية املؤسساتية االقتصادية ألنه يقيس
كل جوانب النظام االقتصادي اليت تعكس اإلطار السليم .واحلرية االقتصادية عل حسب منظمة
 heritageتشمل كل احلريات وحقوق اإلنتاج ،التوزيع ،استهالك السلع واخلدمات(معط اهلل ،بونوة ،و
يوسف ،2017 ،ص  .)207وأشار  Hayekإىل أن احلرية االقتصادية تستند إىل احلقيقة األخالقية اليت
مفادها أن كل إنسان يتمتع حبرية وكرامة غري قابلة للتصرف وحريات أساسية ينبغي أن تنظر فيها النظم السياسية
العادلة والفعالة). (Miller, Kim, & Holmes, 2014,p79

.1.2مؤشرات الحرية االقتصادية:
تصنف منظمة  heritageمؤشرات احلرية االقتصادية إىل  12مؤشر فرعي موزعة على أربعة معايري وهي
كالتايل:
.1سيادة القانون :يتكون معيار سيادة القانون من ثالثة مؤشرات فرعية وهي كالتايل:
.1.1حماية حق الملكية (:)Property Rights

حقوق امللكية هي تقييم لقدرة األفراد على جتميع املمتلكات اخلاصة وتكون حممية بواسطة قوانني واضحة
ومنفذة من طرف الدولة ،وحقوق امللكية هي أساس اقتصاد السوق ،وإذا مل تستطيع الدولة من تقدمي
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ضمانات حلماية هذه احلقوق األساسية فهذا ال حيفز الشركات املتعددة اجلنسيات على االستثمار يف البلد
املضيف). (Beheshtitabar & Irgaliyev, 2008,p07
.2.1الفعالية القضائية (:)Judicial Effectiveness

تتطلب الكفاءة القضائية أنظمة قضائية فعالة وعادلة لضمان حقوق مجيع املواطنني بشكل كامل واختاذ
اإلجراءات القانونية املناسبة ضد االنتهاكات وخاصة من قبل األطراف القوية يف الدولة .وقد تكون
الكفاءة القضائية ،وخاصة بالنسبة للبلدان النامية جماال للحرية االقتصادية األكثر أمهية لوضع أسسا للنمو
االقتصادي.
.3.1نزاهة الحكومة (:)Government Integrity
تتميز دول العامل بالتنوع االجتماعي والثقايف ،إذ أن املمارسات اليت تعترب فاسدة يف مكان ما قد تعكس
ببساطة التفاعالت التقليدية يف بلد آخر .فمثال الفساد يف املؤسسات احلكومية يكون من خالل ممارسة
احملسوبية ،االختالس وغريها ولكن هذه املمارسات ليست مجيعها جرائم يف كل اجملتمعات .إال أهنا
تعارض سالمة احلكومة أينما مت ممارستها ،من خالل السماح ألفراد معينني أو مصاحل معينة باحلصول على
منافع حكومية على حساب اآلخرين (Miller & Kim, 2017 index of economic freedom,
).2017,p21
.2حجم الدولة :يتكون معيار حجم الدولة من ثالثة مؤشرات فرعية وهي كالتايل:
.1.2الحرية الجبائية (:)Fiscal Freedom

حرية اجلباية هي مقياس مباشر ملدى متكني احلكومة لألفراد واملؤسسات باالحتفاظ بدخلهم وثرواهتم
ومراقبتها ملصلحتهم واستخداماهتم اخلاصة .وميكن للحكومة أن تفرض ضرائب على النشاط االقتصادي
عندما تتزايد الديون اليت يتعني سدادها من قبل املستثمرين يف هناية املطاف .ويؤثر ارتفاع املعدالت
الضريبية على قدرة األفراد واملؤسسات يف حتقيق أهدافهم يف السوق وبالتايل تقليل النشاط العام للقطاع
اخلاص.
.2.2اإلنفاق الحكومي (:)Spending Government
يتمثل اإلنفاق احلكومي يف توفري البنية التحتية أو متويل املشاريع أو حىت حتسني رأس املال البشري وكلها
عوامل تساعد يف جلب االستثمارات األجنبية املباشرة ،كما أن اإلنفاق احلكومي املمول عن طريق
الضرائب املرتفعة يؤدي إىل تكاليف فرص مساوية لقيمة االستهالك أو االستثمار اخلاص الذي كان
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سيحدث لو تركت املوارد حتت تصرف القطاع اخلاص .واألسوأ من ذلك غالبا ما يؤدي عزل احلكومة عن
السوق إىل عدم الكفاءة ،انتشار البريوقراطية ،اخنفاض اإلنتاجية والفساد). (Kim, 2011, p22
.3.2الصحة المالية (:)Fiscal Health
تعترب ميزانية احلكومة أحد أوضح املؤشرات ملدى احرتام احلكومة مببدأ حتديد األولويات وختصيص املوارد،
إذ تشري امليزانية بوضوح إىل اجملاالت اليت ستتدخل فيها احلكومة يف النشاط االقتصادي ومدى هذا
التدخل .ولكن ،عالوة على ذلك ،تعكس امليزانية التزام احلكومة باإلدارة املالية للموارد ،وهو أمر ضروري
للتوسع االقتصادي بديناميكية طويلة األجل وضرورة النهوض باحلرية االقتصادية (Miller & Kim,
).2017 index of economic freedom, 2017, p22

.3التنظيم الفعال:

يتكون معيار التنظيم الفعال من ثالثة مؤشرات فرعية وهي كالتايل:
.1.3حرية األعمال (:)Business Freedom
تشري حرية األعمال إىل حق الفرد يف إنشاء وإدارة نشاط جتاري دون تدخل الدولة ،وتشكل القوانني
الصارمة واملتكررة أكثر العقبات شيوعا أمام حرية تسيري أنشطة تنظيم املشاريع .كما يعرقل التنظيم املفرط
حتقيق النجاح يف السوق ألصحاب املشاريع إضافة إىل ذلك هناك عدد كبري من التشريعات يعيق إنتاجية
ورحبية بعض مشاريع االستثمار ،واألكثر ضررا باملستثمر هي تلك املتعلقة برتاخيص األعمال اجلديدة
).(Miller & Kim, 2011 Index of economic freedom, 2011, p22
.2.3حرية العمل (:)Labor freedom
يقيس هذا املؤشر اجلوانب األساسية لسوق العمل واملتمثلة يف التشريعات املتعلقة بضبط األجور ،قوانني
العمل ،القيود املفروضة على التوظيف باإلضافة إىل دور النقابات العمالية يف تنظيم حرية العمال اعتمادا
على طبيعة أعماهلم ،كما أهنا متثل القوة يف توفري حرية العمل أو عائقا أمام سري العمل .وبشكل عام كلما
ارتفعت درجة حرية العمل اخنفض معدل البطالة يف االقتصاد (Miller & Kim, 2011 Index of
).economic freedom, 2011, p24
.3.3الحرية النقدية (:)MonetaryFreedom
احلرية النقدية تعكس استقرار العملة واألسعار احملددة يف األسواق ،إذ أن األشخاص حيتاجون إىل عملة
مستقرة وموثوقة كوسيلة للتبادل ووحدة للحساب وخمزن للقيمة .ويف غياب احلرية النقدية من الصعب
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خلق قيمة طويلة األجل أو زيادة رأس املال ،كما أن احلرية النقدية احلكيمة تسعى ملكافحة التضخم،
احلفاظ على استقرار األسعار وعلى ثروة البالد.
.4انفتاح السوق :يتكون معيار انفتاح السوق من ثالثة مؤشرات فرعية وهي كالتايل:
.1.4الحرية التجارية (:)Trade Freedom
تتمثل احلرية التجارية يف انفتاح االقتصاد على استرياد السلع واخلدمات من مجيع أحناء العامل وقدرة
املواطنني على التفاعل حبرية كمشرتين أو بائعني يف السوق الدولية .وميكن أن تكون القيود التجارية يف
شكل ضرائب مجركية أو غري مجركية على الصادرات أو احلصص التجارية .والقيود التجارية تكون مثال يف
شكل حواجز تنظيمية واليت تعيق عادة التدفق احلر للتجارة اخلارجية وتؤثر على قدرة األفراد يف حتقيق
أهدافهم االقتصادية وحتقيق أقصى قدر من رفاهيتهم.
.2.4حرية االستثمار (:)Investment Freedom

توفر بيئة االستثمار احلرة واملنفتحة أقصى الفرص لتنظيم املشاريع التجارية وتقدمي احلوافز لتوسيع
النشاطات االقتصادية إضافة إىل زيادة اإلنتاجية وخلق فرص العمل ،ويتميز إطار االستثمار الفعال
بالشفافية واإلنصاف ويدعم مجيع أنواع األعمال وليس فقط الشركات الكربى أو ذات األمهية
اإلسرتاتيجية ،كما يشجع على االبتكار واملنافسة إال أن القيود املفروضة على االستثمارات احمللية
واألجنبية تقلل من حجم األسواق واإلنتاجية ،تشوه عملية صنع القرار االقتصادي وبالتايل تقليل فرص
النمو يف بيئة يكون فيها األفراد والشركات أحرارا يف اختيار مكان االستثمار وكيفية االستثمار فيه
).(Miller & Kim, 2011 Index of economic freedom, 2011,pp21-23
.3.4الحرية المالية (:)Financial Freedom
يوفر النظام املايل الشفاف لألفراد توفري خدمات متنوعة لالدخار ،االئتمان واالستثمار من خالل توسيع
فرص التمويل ،تشجيع روح املبادرة وتوفري حميط مصريف منفتح للمنافسة لتقدمي الوساطة املالية بأكثر فعالية
ما بني املستثمرين ورجال األعمال من خالل اإلجراءات والعمليات اليت يقودها العرض والطلب ،ويوفر
السوق املعلومة واألسعار يف الوقت احلقيقي وتعتمد هذه العملية على شفافية السوق وسالمة املعلومات
املتاحة وضمان النزاهة (Miller, Kim, & Holmes, 2014 Index of Economic Freedom,
).2016, p84
.2.2التصنيف الدولي حسب قيمة مؤشر الحرية االقتصادية:

يتم تصنيف مؤشرات احلرية االقتصادية جملموعة من الدرجات وهي كالتايل:
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الجدول  :1التصنيف الدولي حسب قيمة مؤشر الحرية االقتصادية

قيمة مؤشر الحرية االقتصادية
من  0إىل 49.9

التصنيف
دول غري حرة اقتصاديا

من  50إىل 59.9

دول يغلب عليها غياب احلرية االقتصادية

من  60إىل 69.9

دول معتدلة احلرية االقتصادية

من  70إىل 79.9

دول ذات حرية اقتصادية شبه كاملة

من  80إىل 100

دول ذات حرية اقتصادية كاملة

المصدر(Miller, Kim, & Roberts, 2018 index of economic freedom, 2018, :
)p02

لقد اهتم العديد من االقتصاديني بدراسة أثر النوعية املؤسساتية االقتصادية على جذب
االستثمارات األجنبية املباشرة ،حيث تباينت تلك الدراسات من حيث منهجية التحليل والنتائج املتوصل
إليها ،ومن أهم الدراسات ما يلي:
-1دراسة) : (Quazi, 2007تقوم هذه الدراسة بتحليل أثر احلرية االقتصادية على االستثمار األجنيب
املباشر يف سبع دول من شرق آسيا وهي :الصني ،أندونيسيا ،كوريا ،ماليزيا ،الفليبني ،سنغافورة وتايالند
باستخدام بيانات البانل خالل الفرتة  1995إىل  .2000وأثبتت النتائج أن هناك عالقة إجيابية بني
احلرية االقتصادية واالستثمار األجنيب املباشر كما تعترب احلرية االقتصادية عامل مهم يف حتديد االستثمار
األجنيب املباشر ووضع اسرتاتيجيات مفيدة يف دول شرق آسيا..
-2دراسة ): (Pearson, Nyonna, & Kim, 2012
تتمثل هذه الدراسة يف حتديد العالقة بني احلرية االقتصادية واالستثمار األجنيب املباشر يف كل الواليات
املتحدة األمريكية باستخدام بيانات البانل خالل الفرتة  1984إىل  .2007وأظهرت النتائج أن مؤشر
احلرية االقتصادية واليت مت قياسه من طرف مؤسسة فريزر ملؤشرات احلرية االقتصادية العاملية له عالقة طردية
ومعنوية مع االستثمارات األجنبية املباشرة الوارد إىل كل الواليات املتحدة األمريكية وهذا ما يدل على أن
البيئة االقتصادية للواليات املتحدة األمريكية تتميز باحلرية وخالية من القيود مما يساهم يف زيادة تدفقات
االستثمارات األجنبية املباشرة.
-3دراسة): (Ajide & Eregha, 2014
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تبحث هذه الدراسة يف العالقة بني احلرية االقتصادية وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف  12بلدا من
بلدان اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا " "ECOWASومت استخدام بيانات البانل (طريقة املربعات
الصغرى ومنوذجي التأثريات الثابتة والعشوائية) خالل الفرتة املمتدة من  1995إىل  .2010ومت الرتكيز
على مؤشرات احلرية االقتصادية التالية :احلرية املالية ،حرية االستثمار ،احلرية التجارية ،التحرر من الفساد،
حرية األعمال وحق امللكية .وكشفت الدراسة عن األثر اإلجيا ي للحرية املالية على تدفقات االستثمارات
األجنبية املباشرة يف حني أن حرية األعمال وحق امللكية تعيق جذب االستثمارات األجنبية املباشرة لذلك
جيب تنظيم حرية األعمال بدون عوائق ومعاقبة كل أشكال اإلساءة حبقوق امللكية وبراءة االخرتاع وذلك
بوضع قوانني حتمي من كل األعمال اإلجرامية غري املشروعة من أجل توفري مناخ استثماري مالئم.
-4دراسة): (Bounoua & Matallah, 2014
تبحث هذه الدراسة يف تأثري النوعية املؤسساتية على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة إىل اجلزائر
خالل الفرتة  .2011-1995باستخدام مؤشر احلرية االقتصادية ملنظمة  Heritageالذي يعكس
النوعية املؤسساتية االقتصادية ومؤشرين للحوكمة ومها :فعالية احلكومة وإبداء الرأي واملساءلة اللذان ميثالن
النوعية املؤسساتية السياسية .حيث مت استخدام اختبار جذر الوحدة ل  ،Phillips Perronاختبار
التكامل املشرتك ل  Johansenللتحقق من وجود عالقة طويلة بني املتغريات ،إضافة إىل ذلك مت استخدام
منوذج تصحيح اخلطأ لتحليل العالقة الديناميكية الطويلة والقصرية املدى بني خمتلف السالسل الزمنية
باإلضافة إىل استخدام دوال االستجابة وجتزئة التباين .حيث أشارت نتائج الدراسة إىل أن للنوعية
املؤسساتية االقتصادية والصوت واملساءلة آثار إجيابية طويلة األجل على تدفقات االستثمار األجنيب
املباشر .يف حني أن لإلنفاق احلكومي تأثري إجيا ي وقصري املدى على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر.
وهذا ما يثبت أن حتسني احلرية االقتصادية والصوت واملساءلة يف اجلزائر ميكن اعتباره خطة ناجحة خللق
مناخ استثماري جيد يسمح جبذب املزيد من االستثمارات على املدى الطويل .كما جيب مراقبة اإلجراءات
احلكومية يف اجلزائر للتقليل من انتهاك حقوق املستثمرين األجانب.
-5دراسة ): (Tag, M. N., Degirmen, S., & Saltik, O, 2016
حتلل هذه الدراسة العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر واحلرية االقتصادية (بالرتكيز على املؤشرات التالية:
حجم احلكومة ،كفاءة النظام القانوين ،حق امللكية ،احلرية النقدية ،حرية التجارة الدولية ،تنظيم أسواق
االئتمان ،حرية العمل وحرية األعمال) ل 120دولة من بينها  89دولة نامية و 31دولة متقدمة
باستخدام بيانات البانل خالل الفرتة من  2006إىل  .2012وأشارت النتائج إىل أن يكون زيادة يف
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تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف البلدان ذات البيئة املؤسساتية اليت تعزز احلرية االقتصادية
وخاصة كفاءة النظام القانوين واحلرية التجارية من احملددات اهلامة لتدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة.
-6دراسة): (Badri & Sheshgelanib, 2017
حتاول هذه الدراسة النظر يف تأثري احلرية االقتصادية على االستثمار األجنيب املباشر يف  10دول نامية
وهي كالتايل :األرجنتني ،أرمينيا ،بلغاريا ،بوليفيا ،كولومبيا ،اهلند ،إيران ،روسيا ،رومانيا وتركيا باستخدام
بيانات البانل وطريقة املربعات الصغرى خالل الفرتة من  2001إىل  .2013وأظهرت النتائج بأن احلرية
االقتصادية ذات تأثري إجيا ي ومهم على تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف البلد املضيف.
 .3الدراسة القياسية ألثر النوعية المؤسساتية االقتصادية على االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية

من من أجل دراسة أثر النوعية املؤسساتية االقتصادية على االستثمار األجنيب املباشر يف الدول
العربية مت االعتماد على منهجية السالسل الزمنية املقطعية ( )Panel Data Methodل 13دولة
(اجلزائر ،البحرين ،مصر ،األردن ،الكويت ،لبنان ،املغرب ،موريتانيا ،سلطنة عمان ،قطر ،اململكة العربية
السعودية ،تونس واإلمارات العربية املتحدة) خالل الفرتة الزمنية  .2018-1996ومنه ميكن كتابة
النموذج على الشكل التايل:

)FDIit =β1 + 𝛽2 𝐸𝐼𝑄𝑖𝑡 +𝛽3 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝑈𝑖 +ℇ𝑖𝑡 ……….(1
ومن املعادلة ( )01وبتعويض النوعية املؤسساتية االقتصادية ( )EIQمبؤشرات احلرية االقتصادية حنصل
على املعادلة التالية:

FDIit =β1 + 𝛽2 𝑃𝑅𝑖𝑡 +𝛽3 𝐺𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑆𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐵𝐹𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑃𝐷𝐺 +𝛽7 𝑀𝐹𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑇𝐹𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐼𝑁𝑉𝐹𝑖𝑡 +𝛽10 𝐹𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛽11
)+𝛽12 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝑈𝑖 +ℇ𝑖𝑡 ………..….(2
.1.3متغيرات الدراسة :تتمثل متغريات الدراسة فيما يلي:
المتغير التابع:

 :FDIاالستثمار األجنيب املباشر ومت التعبري عنه بصايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد كنسب
مئوية من الناتج احمللي اإلمجلي (البيانات متوفرة يف . )World Bank
المتغيرات التفسيرية:
 :EIQمؤشرات النوعية املؤسساتية االقتصادية ومت التعبري عنها مبؤشرات احلرية االقتصادية :محاية حق
امللكية (،)PRنزاهة احلكومة (،)GIاحلرية اجلبائية (،)FFاإلنفاق احلكومي (،)GSحرية األعمال
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(،)BFاحلرية النقدية (،)MFاحلرية التجارية ( ،)TFحرية االستثمار ( )INVFواحلرية املالية
(.)FINFالبيانات متوفرة يف (.)heritage.org
 :GDPالنمو االقتصادي مت التعبري عنه بالناتج احمللي اإلمجايل كنسب مئوية (البيانات متوفرة يف
.)World Bank

 :POPالكثافة السكانية كنسب مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل (البيانات متوفرة يف World
.)Bank
𝑖𝑈 :األثر الفردي و 𝑡𝑖 :ℇحد اخلطأ.
 .2.3تقدير النموذج:
لدراسة أثر النوعية املؤسساتية االقتصادية على االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية نقوم بتقدير
مناذج البانل الساكن باتباع اخلطوات التالية:
.1.2.3اختبارات تحديد النموذج األفضل :تتمثل اختبارات حتديد النموذج األفضل فيما يلي:

.1.1.2.3اختبار فيشر :تتمثل فرضيات اختبار فيشر فيما يلي): (Otrou, 2006, p111
الفرصية الصفرية :جتانس احلدود الثابتة (منوذج متجانس).
الفرضية البديلة :عدم جتانس احلدود الثابتة (منوذج اآلثار الفردية الثابتة).

 نتائج اختبار فيشر
نالحظ من خالل (امللحق  )01أن  F=0.0000وهي أقل من مستوى املعنوية  ،%5ومنه يتم رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت مفادها عدم جتانس احلدود الثابتة مبعىن منوذج اآلثار الفردية
العشوائية أو الثابتة هو األفضل لعملية التقدير.
.2.1.2.3اختبار مضاعف الغرانج :تتمثل فرضيات اختبار مضاعف الغرانج فيما يلي (حيمور وحممد
عيسى ،2018 ،ص ص:)198 ،197
 :𝐻0منوذج االحندار التجميعي هو املالئم.
 :𝐻1منوذج التأثريات العشوائية هو املالئم.

إذا كانت قيمة اختبار مضاعف الغرانج احملسوبة أكرب من قيمة  X²اجملدولة نرفض  𝐻0ونقبل 𝐻1

وبالتايل منوذج التأثريات العشوائية هو املالئم ،والعكس صحيح.
 نتائج اختبار مضاعف الغرانج
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نالحظ من خالل (امللحق  )02أن  F= 0.0001وهي أقل من مستوى املعنوية  ،%5ومنه يتم رفض
الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت مفادها أن منوذج التأثريات العشوائية هو األفضل.
.3.1.2.3اختبار هوسمان ( :)Hausman Testتتمثل فرضيات اختبار هومسان فيما يلي
):(Greene, 2003, p301
الفرضية الصفرية :النموذج املناسب هو التأثريات العشوائية.
الفرضية البديلة :النموذج املناسب هو التأثريات الثابتة.
 نتائج اختبار هوسمان
من خالل (امللحق  )03يظهر االحتمال املرافق إلحصائية  chi-squareاخلاصة باختبار
 Hausmanبقيمة قدرها  0.5425وهي أكرب من  ،0.05وهذا ما يدل على أن منوذج التأثريات
العشوائية هو النموذج األمثل حسب هذا االختبار.
.2.2.3االختبارات التشخيصية لنموذج التأثيرات العشوائية :تتمثل االختبارات التشخيصية لنموذج
التأثريات العشوائية فيما يلي:
.1.2.2.3اختبار االرتباط الذاتي الخطي :وجود مشكل االرتباط اخلطي يف مناذج البانل يؤدي إىل حتيز
قيمة االحنراف املعياري وتكون نتائج عملية التقدير أقل كفاءة .ويهدف هذا االختبار إىل دراسة العالقة
بني حد اخلطأ يف فرتة زمنية معينة مع حد اخلطأ يف فرتة زمنية أخرى). (Drukker, 2003,p168
وتتمثل فرضياته يف ما يلي:
الفرضية الصفرية :ال يوجد ارتباط ذايت.
الفرضية البديلة :وجود ارتباط ذايت.
 نتائج اختبار االرتباط الذاتي الخطي
نالحظ من خالل (امللحق  )04أن  F= 0.0000وهي أقل من  %5ومنه يتم رفض الفرضية
الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت مفادها وجود ارتباط ذايت لألخطاء.
.2.1.2.3اختبار تجانس تباين األخطاء ( :)Homoscedasticity Testيعرف مشكل عدم ثبات
تباين اخلطأ مبفهوم " "heteroscedasticityوهو عندما يكون عدم جتانس يف تباين األخطاء.
وهوما توضحه العالقة التالية): (Barnett, 2013, p08
)(ℇ2i )2 …….(1
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وتتمثل فرضيات اختبار جتانس تباين األخطاء يف ما يلي:
الفرضية الصفرية :جتانس يف تباين اخلطأ (.)Homoscedasticity
الفرضية البديلة :عدم جتانس يف تباين اخلطأ (.)heteroscedasticity
 نتائج اختبار تجانس تباين األخطاء

نالحظ من خالل (امللحق  )05أن  F=0.0000وهي أقل من  %5ومنه يتم رفض الفرضية الصفرية
وقبول الفرضية البديلة اليت مفادها عدم جتانس يف تباين األخطاء اخلاصة بنموذج التأثريات العشوائية.
بعد إجراء االختبارات التشخيصية لنموذج التأثريات العشوائية تبني لنا أن هذا النموذج يعاين من
مشكلني واملتمثالن يف :االرتباط الذايت اخلطي وعدم ثبات التباين مما يستدعي عملية تصحيح النموذج
وفق طريقة (  )Feasible Generalization Least Squareاملقرتحة من قبل ( Parks,
 )1967مث طورها ( )Kmenta, 1986واليت يتم تنفيذها يف حالة بيانات البانل الطويلة (الفرتات
الزمنية Tأكرب من الوحدات املقطعية . (Hoechle, 2007,pp218-312))N
 .3.2.3نتائج التقدير بطريقة ( :FGLSالملحق )06
الجدول  :2نتائج التقدير بطريقة FGLS

املتغري التابع :ميثل االستثمار األجنيب املباشر FDI

نتيجة 2جمموع املشاهدات299=13*23:
الفرتة N=13 T=23 2018-1996
نتيجة 3منوذج FGLS
املتغريات التفسريية
Constante

-3.500836

PR
GI

***-0.061023
-0.0282506

FF

0.0025151

GS

0.0103283

BF

**-0.0574984

MF

***0.1207047

TF

0.0057345

INVF

*-0.034335
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FINF

***0.1114136

GDP

***0.1710806

POP

0.0156029

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات STATA.15
مالحظة :معنوي عند  )**( %5 ،)***( %1و.)*(%10
 .4تحليل النتائج:

بعد اتباع اخلطوات الالزمة للمعاجلة اإلحصائية يف برنامج  STATA.15توصلنا إىل النتائج التالية:

 .1.4تحليل النتائج من الناحية اإلحصائية:

 مؤشرحرية حق امللكية ( )PRله تأثري سليب ومعنوي عند مستوى  %1على االستثمار األجنيب
املباشر.
 مؤشر نزاهة احلكومة ( )GIله تأثري سليب وغري معنوي على االستثمار األجنيب املباشر.

 مؤشر احلرية اجلبائية ( )FFله تأثري إجيا ي وغري معنوي على االستثمار األجنيب املباشر.

 مؤشر اإلنفاق احلكومي( )GSله تأثري إجيا ي وغري معنوي على االستثمار األجنيب املباشر.
 مؤشر حرية األعمال ( )BFله تأثري سليب ومعنوي عند مستوى %5على االستثمار االجنيب
املباشر.
 مؤشر احلرية النقدية ( )MFله تأثري إجيا ي ومعنوي عند مستوى  %1على االستثمار األجنيب
املباشر.
 مؤشر احلرية التجارية ( )TFله تأثري إجيا ي وغري معنوي على االستثمار األجنيب املباشر.

 مؤشر حرية االستثمار ( )INVFله تأثري سليب ومعنوي عند مستوى  %10على االستثمار
األجنيب املباشر.
 مؤشر احلرية املالية ( )FINFله تأثري إجيا ي ومعنوي عند مستوى  %1على االستثمار األجنيب
املباشر.
 متغري النمو االقتصادي ( )GDPGله تأثري إجيا ي ومعنوي عند مستوى  %1على االستثمار
األجنيب املباشر.
 مؤشر الكثافة السكانية ( )POPله تأثري إجيا ي وغري معنوي على االستثمار األجنيب املباشر.
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.2.4تحليل النتائج من الناحية االقتصادية:

 مؤشر حماية حق الملكية ( )PRله تأثير سلبي على االستثمار األجنبي المباشر :العالقة
العكسية بني مؤشر محاية حق امللكية واالستثمار األجنيب املباشر ميكن تفسريها بتميز الدول
العربية بعدم محاية حقوق ملكية األفراد مما يؤثر سلبا على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر.
وهذا ما ال يتوافق مع النظرية االقتصادية.
 مؤشر حرية األعمال ( )BFله تأثير سلبي على االستثمار االجنبي المباشر :العالقة

العكسية بني مؤشر حرية األعمال ( )BFواالستثمار األجنيب املباشر ميكن تفسريه بغياب
التسهيالت وتراخيص األعمال يف الدول العربية واليت تؤثر سلبا على تدفقات االستثمارات
األجنبية املباشرة .وهذا ما يتناقض مع النظرية االقتصادية.

 مؤشر الحرية النقدية ( )MFله تأثير إيجابي على االستثمار األجنبي المباشر:حيث أنه
كلما زادت احلرية النقدية ( )MFبنسبة  %1يصاحبها زيادة يف االستثمار األجنيب املباشر
بنسبة  .%0.12وميكن تفسري ذلك باعتماد الدول العربية على السياسة النقدية احلكيمة اليت
حتد من التضخم وحتافظ على استقرار األسعار وهذا ما يؤثر إجيابيا على االستثمار األجنيب
املباشر ويتوافق مع النظرية االقتصادية.
 مؤشر حرية االستثمار ( )INVFله تأثير سلبي على االستثمار األجنبي المباشر:العالقة
العكسية بني مؤشر حرية االستثمار ( )INVFواالستثمار األجنيب املباشر ميكن تفسريه بوجود
العراقيل التنظيمية اليت تعد حاجزا أمام الشركات املتعددة اجلنسيات إضافة إىل عدم شفافية
اإلطار االستثماري وهذا ما يؤثر سلبا على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافد ويتناقض
مع النظرية االقتصادية.
 مؤشر الحرية المالية ( )FINFله تأثير إيجابي على االستثمار األجنبي المباشر:حيث أنه
كلما زادت احلرية املالية بنسبة  %1يصاحبها زيادة يف االستثمار األجنيب املباشر بنسبة
 .%0.11وميكن تفسري ذلك بأن سعي الدول العربية إىل تطوير القطاع املايل يسمح بزيادة
استقطاب االستثمار األجنيب املباشر وهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية.
 متغير النمو االقتصادي ()GDPله تأثير إيجابي على االستثمار األجنبي المباشر:حيث

أنه كلما كانت زيادة يف متغري النمو االقتصادي( )GDPبنسبة  %1يصاحبها زيادة االستثمار
األجنيب املباشر بنسبة  . %0.17وميكن تفسري ذلك بأن الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل للدول
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العربية يكون حافزا لزيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وهذا ما يتوافق مع النظرية
االقتصادية.
 .5خاتمة:

كان اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة أثر النوعية املؤسساتية االقتصادية اليت مت التعبري
عنها مبؤشرات احلرية االقتصادية اليت تصدرها منظمة  heritageعلى جذب االستثمار األجنيب املباشر
يف  13دولة عربية )اجلزائر ،البحرين ،مصر ،األردن ،الكويت ،لبنان ،املغرب ،موريتانيا ،سلطنة عمان،
قطر ،اململكة العربية السعودية ،تونس واإلمارات العربية املتحدة( خالل الفرتة املمتدة ما بني -1996
 ،2018وقد توصلت الدراسة من خالل تطبيق طريقة  FGLSإىل أن احلرية النقدية ،احلرية املالية ومتغري
النمو االقتصادي هلم تأثري إجيا ي على الدول العربية يف حني وجود عالقة عكسية بني كل من مؤشر محاية
حق امللكية ،حرية األعمال وحرية االستثمار وتدفقات االستثمار األجنيب املباشر.

على ضـوء النتائـج املتوصل إليها ،سنعرض مجلة من التوصيات وهي كالتايل:
 اعتبار النوعية املؤسساتية كسلوك سياسي واقتصادي من شأنه تشجيع االستثمارات احمللية وحتفيز
استقطاب االستثمارات األجنبية
 إدراج النوعية املؤسساتية االقتصادية ضمن أولويات حتسني املناخ االستثماري يف الدول العربية.
 حتسني مناخ األعمال يف الدول العربية وذلك من خالل التقليل من املخاطر ،التكاليف املرتبطة
باالستثمار ووضع قواعد واضحة وشفافة لدخول املستثمرين األجانب وتسيري أعماهلم.
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