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 ليبيا يف المباشر بياألجن واالستثمار التجاري االنفتاح السوق، حجم بين العالقة وتحليل قياس

 *عمر محمد بشينه                                                                          
 

 :الملخص
ر يف ألجنيب املباشتثمار ااالسهدفت الدراسة إىل قياس وحتليل العالقة بني حجم السوق, االنفتاح التجاري و 

لدراسة, أظهرت النتائج عدم وجود عالقة تكامل مشرتك بني متغريات او م, 2018-1990ليبيا خالل الفرتة 
حندار خدام منوذج االمت است لى ذلكاملتغريات, وبناًء عمما يعين عدم وجود عالقة توازنيه طويلة األجل بني هذه 

ملباشر يف جنيب اثمار األ(, وذلك لتقدير العالقة بني حجم السوق, االنفتاح التجاري واالستVARالذايت)
أن ر, و ألجنيب املباشاستثمار واال ليبيا, وقد بينت النتائج أيضاً وجود عالقة طردية غري معنوية بني حجم السوق

أن  ين خطأ التنبؤائج تبارت نتكما أظه  عالقة عكسية بني االنفتاح التجاري االستثمار األجنيب املباشر,هناك 
دوث أي صدمة ح نوعلى ذلك فإ مكونات التباين لالستثمار األجنيب املباشر يتأثر مبتغري االنفتاح التجاري,

جيه تو صت الدراسة بشر, وأو ملبااألجنيب ا عشوائية مفاجئة يف االنفتاح التجاري ستوثر تلقائيًا يف االستثمار
املباشر يف  تثمار األجنيبار االسلى قر االستثمارات األجنبية املباشرة يف القطاع اإلنتاجي ملا له من أثر إجيايب ع

ىل استقطاب يؤدي إ ي مباكما أوصت بضرورة العمل على رسم السياسات املتعلقة باالنفتاح التجار   ,ليبيا
 لييب.تصاد الاالق ر األجنيب املباشر يف ليبيا األمر الذي سينعكس إجياباً علىتدفقات االستثما

 .باشراالستثمار األجنيب امل التجاري,االنفتاح  السوق,حجم  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمـــة:

 هلاا,ي مناسب استثمار  سعى العديد من الدول إىل استقطاب رؤوس األموال اخلارجية من خالل توفري مناخت
لاذلك  تااج,االندة معادالت طلاة وزيااملا يتيح من مزايا اإلدارة اجليدة والتقدم التكنولوجي ألجل تشغيل املوارد العا

   تاح التجاري(.واالنف ,السوقجيب الوقوف على العوامل املؤثرة على جذب هذه األموال واليت من أمهها )حجم 

اسااااتقطاب  ا يسااااهم يفري واالسااااتثمار األجناااايب يف ليبيااااالتجااااا السااااوق, االنفتاااااحوتقاااادير العالقااااة بااااني حجاااام 
ساتوجب دراساة وهاذا ي ة,االقتصااديوهو ما يعزز السعي مان أجال حتقياه أهاداف التنمياة  األجنبية,االستثمارات 

هاا االساتفادة من دد ميكانحموحتليل البيانات الواردة عن االقتصاد اللييب وصياغتها يف شكل مؤشرات ذات مغزى 
 ؤوس األموال األجنبية.يف استقطاب ر 

 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة
 مشكلة الدراسة وعناصرها: .1-1

ياااة ملالياااة األجنبلتااادفقات األناااه يسااااهم يف اساااتقطاب ا دولاااة,يعتاااال االساااتثمار األجنااايب املباشااار مهمااااً يف أي 
قاااوم الدولاااة تذا اهلااادف وألجااال حتقياااه هااا املساااتهدفة,وحشااادها يف مشااااري  تاااؤدي إىل حتقياااه التنمياااة االقتصاااادية 

ذه منااخ مناساب هلا أن يتوفر جيب اهلدف فإنهوانسجاماً م  هذا  املطلوبة,بتوجيه هذه االستثمارات يف اجملاالت 
 االستثمارات من ذلك حجم السوق ومدى االنفتاح التجاري للدولة.

 :من هنا فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول اإلجابة على السؤال اآليت

  ليبيا يفاالنفتاح التجاري واالستثمار األجنيب املباشر  السوق,ما هي العالقة بني حجم 

 أهمية الدراسة: .1-2
إإ  كتبااات العلميااةثااراء للمتكماان األمهيااة العلميااة هلااذه الدراسااة يف كوفااا  ثاال إاااافة إإ البحاا  العلمااي وإ

لتجاااري علااى نفتاااح اف علااى أثاار حجاام السااوق واالجانااب اسااتفادة االقتصاااد اللياايب ماان هااذه الدراسااة يف التعاار 
حلااإ اتشاخي  الواقا  و ى حتليال االستثمار األجنيب املباشر يف ليبياا, كاذلك تنبا  أمهياة الدراساة مان أفاا تقاوم علا

ثمار األجناايب ي واالسااتلالسااتثمارات األجنبيااة, وذلااك ماان خااالل معرفااة العالقااة حجاام السااوق واالنفتاااح التجااار 
لاى االقتصااد عنعكس إجيابااً ياة مباا يايا وتفسري النتائج حىت ميكننا استقطاب مزيداً من التدفقات املالاملباشر يف ليب

 اللييب.
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 . أهداف الدراسة:1-3
سااتثمار تجاااري واالاالنفتاااح ال السااوق,انسااجاماً ماا  مشااكلة الدراسااة وللوقااوف علااى العالقااة بااني حجاام 

 هتدف الدراسة إىل حتقيه ما يلي: ليبيا,األجنيب املباشر يف 

  ليبيا.يفاالنفتاح التجاري واالستثمار األجنيب املباشر  السوق,ا قياس العالقة بني حجم 1

يب املباشار ستثمار األجنااري يف االاالنفتاح التج السوق,ا حتليل علمي للبيئة االقتصادية الليبية ملعرفة أثر حجم 2
 يف ليبيا.

ر اري واالساتثماتااح التجااالنف الساوق,يف حبقائه علمية مؤكدة حاول العالقاة باني حجام  ا تزويد متخذي القرار3
 مبا خيدم االقتصاد اللييب. ليبيا,األجنيب املباشر يف 

 فرضيات الدراسة: .1-4
ة الفرااية مت صاياغ فقاد حتقيقهاا,من خالل عرض مشكلة الدراسة وكذلك األهداف اليت تسعى الدراساة إىل 

 ية:الرئيسية اآلت

  ليبيا.يفاالنفتاح التجاري واالستثمار األجنيب املباشر  السوق,ال توجد عالقة بني حجم 

 عينة وحدود الدراسة: .1-5
 تتمثل حدود الدراسة يف اآليت:

 م(.2018ا 1990تتمثل احلدود الزمنية للدراسة يف الفرتة ) أـ الحدود الزمانية:

 ستقتصر الدراسة على دولة ليبيا. ب ـ الحدود المكانية:

يب ساااتثمار األجناااواال جااااري,التواالنفتااااح  الساااوق,مت اختياااار املتغاااريات اآلتياااة: )حجااام  جــــ ـ الحـــدود العلميـــة:
 املباشر(.

 منهجية الدراسة: .1-6
ماان  اسااة,الدر عينااة إىل توااايح منهجيااة الدراسااة ماان حياا  نااوع وطبيعااة الدراسااة و تماا  و  يلاايفاادف فيمااا 

 املباشر. واالستثمار األجنيب التجاري,االنفتاح  السوق,أجل قياس وحتليل العالقة بني حجم 
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 : نوع وطبيعة الدراسة1-6-1
اس وحتليااال دراساااة لقيااايفسااار العالقاااات الااايت تباااني مفاااردات ال الاااذياعتمااادت الدراساااة علاااى املااانهج التحليلاااي 

 مار األجنيب املباشر.االنفتاح التجاري واالستث السوق,العالقة بني حجم 

 : مجتمع الدراسة: 1-6-2
 هااذا يفاث والدراسااات درة األحبااوبااالن ر إىل ناا لااه,اهااتم الباحاا  باالقتصاااد اللياايب ملااا ميثلااه ماان أمهيااة بالنساابة 

 اجملال.

 : وحدة التحليل:1-6-3
 وإ. عن البنك الد الصادرة إن وحدة التحليل يف الدراسة كانت البيانات اليت مت احلصول عليها من التقارير

 :البيانات : طرائق جمع1-6-4
 لتحقيه هدف الدراسة من املصادر التالية: البيانات الالزمةمج  الباح  

 :أـ المصادر األولية

ة مااان البناااك ت املساااتمدوتعتماااد الدراساااة علاااى البياناااا اساااة,للدر املصاااادر الااايت تغطاااى اجلاناااب التطبيقاااي  وهاااي
 الدوإ.. 

 :ب ـ المصادر الثانوية

ونيااة واقاا  اإللكرت وامل واااوع,باملالصاالة  السااابقة ذاتلتغطيااة اإلطااار الن ااري للدراسااة مت الرجااوع إىل األدبيااات 
 الرمسية.

 . الدراسات السابقة:1-7
البنياااااة و  ,واالنفتااااااح التجااااااري ,)حجااااام الساااااوق إىل دراساااااة أثااااارهـــــدف   ،مGazzaz (2019)دراســـــة 
ألجنايب الاى االساتثمار ع ,فكاري(ورأس املال البشري وال ,والبح  والتطوير ,واملوارد الطبيعية ,والتضخم ,التحتية

وأظهارت النتاائج وجاود أثار كباري ملتغاريات الدراساة  ,م2017 -2000لسعودية خالل الفرتة يف اململكة العربية ا
 جااذب يفيمناااً وقوياااً امالً مهكمااا أظهاارت أن املااوارد الطبيعيااة ال تاازال عاا  ,يااة التحتيااة وحجاام السااوقتثناء البنباساا

تثمار ن تادفقات االسايت حتاد ماوأوصات الدراساة بضارورة إلغااء القياود الا ,االستثمار األجنيب املباشار يف الساعودية
نبيااة ماان أجاال رات األجاألجناايب املباشاار والعماال علااى رساام وتنفيااذ سياسااات تااؤدي إىل تشااجي  وحتفيااز االسااتثما

 دعم التنمية االقتصادية يف السعودية.
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 املباشااار يف ثمار األجنااايبهااادفت إىل قيااااس أثااار حماااددات االسااات ،م(2018دراســـة بـــن دآفـــل  و  ـــرو )

ائج وجاااود تكامااال مشااارتك باااني هاااذه ا اااددات وحجااام وأظهااارت النتااا ,م2014-1990اجلزائااار خاااالل الفااارتة 
الصاااااادرات )كاااال  ماااان   كمااااا أظهاااارت وجااااود عالقااااة إجيابيااااة مهمااااة بااااني  ,االسااااتثمار األجناااايب املباشاااار يف اجلزائاااار

مااانح حاااوافز و إلدارياااة ل علاااى إزالاااة العراقيااال اوأوصااات الدراساااة بالعمااا ,وحجااام تلاااك االساااتثمارات ,والاااواردات(
 قتصادية.نمية االتشجيعية الستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة مبا يساهم يف حتقيه أهداف الت

اشاار ر األجناايب املبهاادفت إىل معرفااة أثاار االنفتاااح التجاااري علااى االسااتثما ،مPatricia(2018)دراســة 
م, 2016 -2009فاارتة ل عيناة تتكاون ماان تساعة دول إفريقيااة خاالل اللالقتصاادات اإلفريقياة الناشاائة مان خااال

ملباشاار مار األجنايب اى االساتثوأظهارت نتاائج مناوذج اآلثاار العشااوائية أن االنفتااح التجااري ياؤثر بشاكل إجيااايب علا
إلغااااء التعريفاااات وأوصااات الدراساااة الااادول حمااال الدراساااة ب ,%10مااان أن العالقاااة مهماااة فقااا  عناااد  علاااى الااارغم

د مان أن تأكاهاا العاالوة علاى ذلاك جياب علي ,جارية وخفض معادالت الضارائب للشاركات متعاددة اجلنساياتالت
ة ويزياد يحفز االنتاجياالاذي سا األمار ,ية مناسبة لضمان تراكم رأس املاالواالقتصادية الكل ,سياساهتا االستثمارية

 فرص العمل.

ح حجااام الساااوق واالنفتااااا هااادفت إىل معرفاااة أثااار  ،مOlayemi  Temitope (2018)دراســـة 
ة إفريقيااااة تقاااا  جنااااوب دولاااا 30التجاااااري والتضااااخم والتعلاااايم يف االسااااتثمار األجناااايب املباشاااار لعينااااة تتكااااون ماااان 

وأواااحت النتااائج أثااراً إجيابياااً وهاماااً للتعلاايم وحجاام السااوق  ,م2015-2005الصااحراء الكااالى خااالل الفاارتة 
 انعي السياسااتصالدراساة اوأوصات  ,يف الادول حمال الدراساة واالنفتاح التجاري على االستثمار األجنيب املباشر

لاى اساتقطاب علمسااعدة يف تلك الدول بالرتكيز أكثر على جودة التعليم من أجال احلصاول علاى عمالاة مااهرة ل
 نسبياً. ب مهاراتالشركات املتعددة اجلنسيات اليت اجتهت حديثاً حنو انتاج سل  وتقدمي خدمات تتطل

ملباشاار اهادفت إىل دراساة حماددات االساتثمار األجنايب  ،مKhamis& Other’s (2018)دراسـة 
تجاااااري والبنيااااة (, وأظهاااارت النتااااائج أن حجاااام السااااوق واالنفتاااااح الSADCيف  موعااااة دول جنااااوب افريقيااااا )

هارت كماا أظ  ,لدراساةول حمال االتحتية هي حمددات إجيابية وذات أمهية كبرية لتدفقات االساتثمار األجنايب يف الاد
ول اجملموعااة دلدراسااة وأوصاات ا ,ناااك تااأثري سااليب كبااري للتضااخم علااى تاادفقات االسااتثمار األجناايب املباشاارأن ه

ح ماا أوصات بإصاالك  ,صناعيةصدير املرتب  بالقطاعات البضرورة تعزيز االتفاقيات التجارية لتسهيل عمليات الت
 ويل.ى املدى الط( علSADCسياسة االستثمار جلذب املزيد من التدفقات األجنبية يف دول )

 



 

                     محمد بشينه عمر        ليبيا في لمباشرا األجنبي واالستثمار التجاري االنفتاح السوق، حجم بين العالقة وتحليل قياس                  
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لتجاااري اهاادفت إىل دراسااة العالقااة بااني االنفتاااح  ،مTimothy& Sylvester (2018)دراســة 
حيا  تتمياز  ,م2016 -2000واالستثمار األجنيب والنمو االقتصادي جملموعة دول غرب افريقيا خالل الفرتة 

 ,نيااة التحتيااةرافااه البمهااذه الاادول با فاااض دخاال الفاارد وا فاااض مؤشاار تنميااة رأس املااال البشااري وعاادم كفايااة 
مار تجااري واالساتثنفتااح الكماا أظهارت أن لال  ,وأظهرت النتائج وجود عالقة طويلة املدى بني متغاريات الدراساة

  موعااة دول يفلسياسااات وأوصات الدراسااة صاناع ا ,تصااادياألجنايب املباشاار عالقاة إجيابيااة مهماة ماا  النماو االق
ة ما أوصات بضارور ك  ,ألجنيبغرب أفريقيا بصياغ وتنفيذ سياسات من شأفا زيادة التدفقات السنوية لالستثمار ا

 االقتصااادي يف عاام النمااودوتشااجي  التجااارة اخلارجيااة ماان أجاال  ,االسااتخدام الفعااال لالسااتثمار األجناايب املباشاار
 هذه الدول.

لتجااري اهدفت إىل معرفة أثار حجام الساوق واالنفتااح  ،مHossain& Other’s (2018)دراسة 
دولااة يساايوية  32تكااون ماان واالسااتثمار ا لااي واالنفاااق احلكااومي يف جااذب االسااتثمار األجناايب املباشاار لعينااة ت

ر لاااى االساااتثمالنتاااائج وجاااود أثااار إجياااايب وهاااام لالنفتااااح التجااااري عوأظهااارت ا ,م2013-1970خاااالل الفااارتة 
ر يف الااادول  املباشاااكماااا أظهااارت وجاااود أثااار غاااري مهااام حلجااام الساااوق علاااى االساااتثمار األجنااايب  ,األجنااايب املباشااار

املاااإ طاااع املصااريف و ارة والقوأوصاات الدراسااة بإعااادة الن اار يف السياسااات املتعلقااة بالتجاا ,اآلساايوية حماال الدراسااة
 ملباشر.ألجنيب اوحقوق امللكية وإجراء إصالحات سياسية من أجل جذب املزيد من تدفقات االستثمار ا

تجاااري هاادفت إىل بيااان عالقااات التااوازن بااني االنفتاااح ال ،مTahmad  Adow(2018)دراســة 
وأظهااارت  ,م2017-1990ثمار األجنااايب املباشااار يف االقتصااااد الساااودا  حساااب القطااااع خاااالل الفااارتة واالسااات

اشار يف األجنايب املب ثمارالساتانتائج الدراسة أن هناك عالقة توازن طويلاة املادى باني االنفتااح التجااري وتادفقات 
اعة مان خاالل اع الصانتشاجي  قطاوأوصات احلكوماة ب ,وأن القطاع الصناعي يتمت  بدرجة انفتاح أكال ,السودان

 اإلنتااااجي,اع يف القطااا حتساااني البنياااة التحتياااة الساااتقطاب االساااتثمارات األجنبياااة مااان أجااال توجياااه هاااذه األماااوال
 وإعطاء األولوية للقطاع الصناعي يف التصدير.

 ااددات  هاادفت إىل تقاادير منااوذج قياسااي م(،2017جمــال قاســم) حســن،محمــد   إســماعيل،دراســة 
وأظهرت النتاائج أثاراً إجيابيااً حلجام الساوق  م,2010 -1995االستثمار األجنيب يف الدول العربية خالل الفرتة 

ورة ت الدراساة بضار وأوصا ياة,العربواالنفتاح التجاري يف استقطاب تدفقات االستثمار األجنايب املباشار يف الادول 
ل الدولاة يف حلاد مان تادخكما أوصات بالعمال علاى ا  الكلي,تؤدي إىل تعزيز أداء االقتصاد تبين سياسات هادفة 

 األنشطة االقتصادية يف بعض الدول العربية.
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هااادفت إىل التحقاااه مااان حماااددات االساااتثمار األجنااايب  ،مRjoub& Other’s (2017)دراســـة      

وتوصاالت إىل وجااود أثاار إجيااايب  ,م2013-1995الكااالى( خااالل الفاارتة  املباشاار  يف افريقيااا )جنااوب الصااحراء
وكاااذلك املاااوارد الطبيعياااة واالساااتثمار ا لاااى  ,حلجااام الساااوق واالنفتااااح التجااااري علاااى االساااتثمار األجنااايب املباشااار

كماااا كشااافت الدراساااة عااان عالقاااة عكساااية باااني السياساااة الضاااريبية هلاااذه   ,س املاااال البشاااري والقياااود السياسااايةورأ
وأوصت الدراسة بضرورة ختفيض األعباء الضاريبية علاى املساتثمرين يف سابيل  ,لبلدان واالستثمار األجنيب املباشرا

 استقطاب مزيداً من االستثمارات األجنبية.

لتجاااري هاادفت إىل دراسااة أثاار حجاام السااوق واالنفتاااح ا مMarija& Other’s (2017،)دراســة 
الل الفااارتة لبلقاااان خاااثمار األجنااايب املباشااار يف دول منطقاااة غااارب اوبعاااض العوامااال األخااارى علاااى تااادفقات االسااات

جااري أثار يف حاني كاان لالنفتااح الت ,كباريوتوصلت إىل أن حجم السوق كان له أثر إجياايب   م,2007-2015
حجاام السااوق  سااة بااإيالءوأوصاات الدرا الدراسااة,سااليب علااى تاادفقات االسااتثمار األجناايب املباشاار يف الاادول حماال 

ددة ر للشااركات متعاااالسااتثما بااني حمااددات االسااتثمار األجناايب املباشاار ملااا لااه ماان أثاار كبااري علااى قاارارأمهيااة خاصااة 
 اجلنسيات يف دول غرب البلقان.

اشاار يف دفاات إىل فحاا  حمااددات االسااتثمار األجناايب املب ,مIntan& Other’s (2016)دراســة 
ة الادول الناميا قتصااداتلعادد مان ا ,البنية التحتياة( ,سعر الصرف ,الفقر ,التضخم ,الزراعة وهي )حجم السوق

لاااى االساااتثمار ملدرجاااة عاوأظهااارت نتاااائج الدراساااة أمهياااة كبااارية للمحاااددات  ,التابعاااة ملن ماااة التعااااون اإلساااالمي
ا مهااوالفقاار(  ,لسااوقن )حجاام اكمااا أظهاارت أن املتغااريا  ,األجناايب املباشاار يف قطاااع الزراعااة يف الاادول حماال الدراسااة

ميااا  ء االهتماااام جلكيز وإياااالوأوصااات باااالرت  ,ياااة وأثاااراً علاااى االساااتثمار األجنااايب املباشااار يف هاااذه الااادولاألكثااار أمه
ساااة احلاااد دارة سياكماااا أوصااات الدراساااة بضااارورة إ  ,والفقااار ,حماااددات االساااتثمار األجنااايب وخاصاااة حجااام الساااوق

 األدىن لألجور بشكل جيد.

ح اشااااار واالنفتاااااا هااااادفت إىل دراساااااة العالقاااااة باااااني االساااااتثمار األجنااااايب املب مAsghar (2016،)دراســـــة 
وتوصالت إىل وجاود عالقاة إجيابياة ذات  م,2010 -1998التجاري يف دول جنوب يسيا خاالل الفارتة الزمنياة 

وأوصااات  لدراساااة,اول حمااال داللاااة إحصاااائية باااني االنفتااااح التجااااري وتااادفقات االساااتثمار األجنااايب املباشااار يف الاااد
اب املزياااد مااان ىل اساااتقطراساااة هاااذه الااادول بضااارورة رسااام السياساااات املتعلقاااة باالنفتااااح التجااااري مباااا ياااؤدي إالد

 .إ هلذه الدولي اإلمجاتدفقات االستثمار األجنيب املباشر األمر الذي سينعكس إجياباً على الناتج ا ل

 



 

                     محمد بشينه عمر        ليبيا في لمباشرا األجنبي واالستثمار التجاري االنفتاح السوق، حجم بين العالقة وتحليل قياس                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
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ق وسااااعر )حجاااام السااااو  هاااادفت إىل معرفااااة أثاااار حمااااددات االسااااتثمار األجناااايب ،مAqsa (2016)دراســــة 
لاااى االساااتثمار ددات عواحلرياااة التجارياااة( علاااى االقتصااااد املااااليزي وكاااذلك دراساااة مااادى تاااأثري هاااذه ا ااا ,الصااارف

 يفجنااايب املباشااار ثمار األوتوصااالت إىل أن حجااام الساااوق لاااه أثااار إجياااايب علاااى االسااات ,األجنااايب املباشااار يف ماليزياااا
ت وأوصاا ,املباشاار األجناايب وأن هناااك أثاار سااليب لكاال  ماان احلريااة التجاريااة وسااعر الصاارف علااى االسااتثمار ,ماليزيااا

ياة ألماوال األجنبن رؤوس اماالدراسة بضارورة ختفايض القياود املختلفاة علاى التجاارة والعمال علاى اساتقطاب املزياد 
 من خالل منح حوافز خاصة للمستثمرين األجانب.

ألجناايب املباشاار يف  اهاادفت إىل معرفااة حمااددات االسااتثمار  م(،2015نــورة) ي،بيــر عبــود   زرقــين،دراســة 
وتوصلت إىل أن حجم السوق كان لاه أثار  م,2012 -1996خالل الفرتة  واملغرب(,تونس  اجلزائر,كل من )

ور القطااااع دة بتعزياااز وأوصااات الدراسااا الدراساااة,هاااام علاااى تااادفقات االساااتثمار األجنااايب املباشااار يف الااادول حمااال 
ة يف ملاوارد املاليااتفادة مان كماا أوصات بضارورة االسا  الدراساة,صريف يف  ويال مشاروعات التنمياة يف الادول حمال امل

 من خالل صيغ تعاون عريب مصريف مشرتك. (,الدول النفطية مثل )اجلزائر

  التعقيب على الدراسات السابقة:
االنفتااح  وق,الساحجام  تتميز هذه الدراسة عان الدراساات الساابقة يف كوفاا تسال  الضاوء علاى العالقاة باني

ي باااذلك تعاااد مساااامهة وهاا م,2018م إىل 1990خاااالل الفااارتة  ليبياااا,التجاااري واالساااتثمار األجنااايب املباشاار يف 
يااة شاابكة العنكبوتاح يف المااا هااو متااجااادة لتحقيااه إاااافة علميااة يف  ااال االسااتثمار, وفقاااً ملااا تااوفر للباحاا  ماان 

 وبعض اجملالت والدوريات املتخصصة يف هذا اجملال.

 المبحث الثاني: الجانب التحليلي الكمي للدراسة

 :الدراسة وطرق قياسها متغيرات 2-1
 لساااوق,اني حجااام باااتضااامن مناااوذج الدراساااة ثاااالث متغاااريات رئيساااية سااايتم مااان خاللاااه قيااااس وحتليااال العالقاااة 

 تجاري واالستثمار األجنيب املباشر يف ليبيا.االنفتاح ال

ن الساوق  فاإذا كاا األجنايب,جم السوق: يعتاال حجام الساوق للبلاد املضاي  حمادد مان حماددات االساتثمار ح -1
 جتاهااه أمااالً يفة تتاادفه بافااإن االسااتثمارات األجنبيااة املباشاار  التوساا ,كبااري ونشاا  وواعااد ميلااك كاال امكانيااات 

 (. 36م, ص2017سعدى,)صحيح حتقيه أقصى عائد والعكس 

 ( 35م, ص2015خال ,)اإلمجاإ ويعال عن حجم السوق بالناتج ا لي 



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
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ا ويساامى هااذ ,ارجيااةتجاااري: يبااني مؤشاار درجااة االنفتاااح االقتصااادي األمهيااة النساابية للتجااارة اخلاالنفتاااح ال -2
رجي اخلاا لاى العاامقتصااد عاف االويباني أيضااً درجاة انكشا ,لتجاارة اخلارجياة لالقتصااد الاوطيناملؤشر مبعامل ا

 ويتم قياسه من خالل املعادلة اآلتية: ,(8ص ,م2016 ,ومدى ارتباطه به )بزالة

 (16م, ص2019ر,الناتج ا لي اإلمجاإ )اجلزا/الواردات( درجة االنفتاح التجاري= )الصادرات + 

لااايت ميلكهااااا ا: يقصاااد باالساااتثمار األجناااايب املباشااار تلاااك االسااااتثمارات (FDI)ملباشاااارااالساااتثمار األجنااايب  -3
ويتميااز  إلدارة,ال لااه حااه ويااديرها املسااتثمر األجناايب إمااا بساابب ملكيتااه الكاملااة أو ملكيتااه لنصاايب منهااا يكفاا

 جنااايب يف البلااادساااتثمر األاألول: وجاااود نشااااا اقتصاااادي يزاولاااه امل مااازدوج,االساااتثمار األجنااايب املباشااار بطااااب  
 (.3ص م,2016باحممد,)للمشروع والثا : ملكيته الكلية أو اجلزئية  املضي ,

 البحث:بناء نموذج  2-2
 لتجاري,اتاح االنف السوق,يف هذا اجلانب من البح  سوف يتم قياس وحتليل العالقة بني حجم 

 الدراسة,ة ينها خالل فرت بمة لقائأثر اواالستثمار األجنيب املباشر يف االقتصاد اللييب, ومدى وطبيعة التأثري والت
عة يف حتديد طبي مكانيةة واإلوهذا يتم من خالل االستعانة باألساليب القياسية احلديثة واليت توفر السهول

 وميكن توصي  املتغريات كما يأيت:  املتغريات,العالقة بني 

 : االستثمار األجنيب املباشر.fdi حي  أن: 

         sizeحجم السوق ا لي : 

        open  االنفتاح التجاري :     

 ا تبارات جذر الوحدة )سكو  السالسل الزمنية لمتغيري الدراسة(: -1
التأكاد مان لدراساة و ايهدف اختبار جذر الوحدة إىل فح  خواص السالسل الزمنية لكل من املتغريات حمل 
دل لر املعااااديكااااي فااااول ماااادى سااااكوفا وحتديااااد رتبااااة تكاماااال كاااال متغااااري علااااى حاااادة, وذلااااك باسااااتخدام اختبااااار

(ADF واختباااااار ,)Phillips-Perron (PP), لتاااااااإ يواااااااح نتااااااائج اختبااااااار جااااااذر الوحاااااادة واجلاااااادول ا
 للسالسل الزمنية ملتغريات الدراسة. 
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 (1اجلدول رقم )
 عند املستوى PP, واختبار ADF نتائج اختبار

 املتغري
 

ا سوبة  Tقيمة 
 والقيمة االحتمالية

Intercep
t 

Trend and 
intercept 

None 
 

Test 

 
Fdi 

T -2.0385 -1.9667 -1.8296 
ADF 

Prob 0.2697 0.5934 0.0647 
T -2.038 -1.9667 -1.8296 

PP 
Prob 0.2697 0.5934 0.0647 

 
 

Size 

T -2.9236 -2.9184 -0.5664 
ADF 

Prob 0.0553 0.1721 0.4624 
-2.9236 -2.918 -0.603 -2.9236 

PP 
0.0553 0.172 0.447 0.0553 

 
Open 

T -1.2296 -2.8135 -0.0287 
ADF 

Prob 0.6470 0.2047 0.6646 
T -1.206 -2.214 -0.119 

PP 
Prob 0.657 0.463 0.712 

 ..Eviews 10الباح  باالعتماد على الالنامج اإلحصائي املصدر: إعداد              

ر  تشااامل االساااتثماجاااذر الوحااادة للمتغاااريات حمااال الدراساااة, والااايت( نتاااائج اختباااارات 1)رقااام يوااااح اجلااادول 
دول أن السلسالة ويتضاح مان اجلا(Open)(, واالنفتااح التجااريSize)وحجم الساوق(, Fdiاألجنيب املباشر)

(, واختباار ADFساتخدام )( املقادرة باtالزمنية ملتغاريات الدراساة غاري مساتقرة عناد املساتوى, حيا  كانات قايم)
(PP,) (, مماااااا 10%, 5%, 1لكااااال املساااااتويات املعنوياااااة اإلحصاااااائية )لقااااايم اجلدولية)احلرجاااااة( أقااااال مااااان ا%

 يستجوب قبول فراية العدم والدالة على وجود جذور الوحدة.
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 (2)رقم جدول 
 عند الفرق األول PP, واختبار ADFنتائج اختبار 

 املتغري
 ا سوبةt))قيمة 

 والقيمة االحتمالية
Intercep

t 

Trend 
and 

intercept 
None Test 

 
 
Fdi 

T -5,3333 -5.2647 -5.4389 
ADF 

Prob 0.0002 0.0012 0.0000 
T -5.333 -5.264 -5.438 

PP 
Prob 0.0002 0.0012 0.0000 

 
 
 

Size 

T -7.5880 -7.4430 -7.7371 
ADF 

Prob 0.0000 0.0000 0.0000 
T -7.588 -7.443 -7.737  

PP Prob 0.0000 0.0000 0.0000 

 
Open 

T -4.2268 -4.1418 -4.2766  
ADF Prob 0.0028 0.0155 0.0001 

T -4.126 -4.025 -4.185  
PP Prob 0.0036 0.0200 0.0002 

 ..Eviews 10الباح  باالعتماد على الالنامج اإلحصائي املصدر: إعداد

الدراسة كانت مستقرة وثابتة عند الفرق األول, ( أن السالسل الزمنية ملتغريات 2)رقم يتضح من اجلدول 
أكال من القيم اجلدولية)احلرجة( يف قيمتها  (,PP) (,ADF( املقدرة باستخدام اختباري )tحي  كانت قيم)

املطلقة, مما يعين أفا معنوية إحصائياً, وهذا ما يشري إىل إمكانية وجود تكامل مشرتك بني هذه املتغريات. وبناًء 
على هذه النتائج نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل, والذي يشري إىل عدم وجود مشكلة جذر الوحدة, 

 الزمنية مستقرة وساكنة عند الفروق األوىل, مما يعين أن املتغريات كل على حدة متكاملة من إي أن السالسل 
 
 
 



 

                     محمد بشينه عمر        ليبيا في لمباشرا األجنبي واالستثمار التجاري االنفتاح السوق، حجم بين العالقة وتحليل قياس                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 

 12 

 
, وهذه النتائج تنسجم م  الن رية القياسية اليت تفرتض أن أغلب املتغريات االقتصادية (1)الدرجة األوىل 

 .الكلية تكون غري ساكنة يف املستوى, ولكنها تصبح ساكنة يف الفرق األول
 :(VARتقدير نموذج االنحدار الذاتي ) -2

وى ولكنها  املستستقرة يفموجد إن متغريات الدراسة غري  ،لالستقراربعد أجراء اختبار جذور الوحدة 
تكامل مشرتك  ىل وجودإيشري  وهذا ما األوىل,أفا متكاملة من الدرجة  األوىل أيمستقرة بعد أخذ الفروق 

 مها: وفقا هلذه الطريقة فإن عملية التقدير سوف تتم وفه مرحلتني بينهما,
مث نقوم باختبار  (,VARج )نقوم يف هذه اخلطوة بتحديد درجة اإلبطاء املثلى للنموذ المرحلة األولى: 

 .طريقة جوهانسن التكامل املشرتك باستخدام

 .(VAR) الذايتنقوم يف هذه اخلطوة بتقدير منوذج االحندار المرحلة الثانية: 
 المشترك:ا تبار التكامل  أوال:

ا مستقرة بعد ى ولكنهملستو اوبناء على اختبار االستقرارية اتضح أن متغريات الدراسة غري مستقرة يف 
مشرتك بني  د تكاملدم وجو أي أفا متكاملة من الدرجة األوىل. والختبار وجود أو ع األول,أخذ الفرق 

 متغريات الدراسة نقوم مبا يلي:  

 :إلبطاء المثلىاتحديد درجة  -1

تغريات ملثلى ملاطاءات فإن األمر يتطلب معرفة عدد اإلب والتقدير,قبل إجراء عملية االختبار 
 وكانت نتائج التحليل كما يف اجلدول التاإ: النموذج,

 (3)رقم جدول 
 (VARحتديد درجة اإلبطاء املثلى لنموذج )

              Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
              0 -830.8308 NA 1.34e+23 61.76524 61.90922 61.80806 

1 -798.4233 
55.21276

* 
2.38e+22

* 
60.03135

* 
60.60728

* 
60.20261

* 
2 -792.8516 8.254320 3.16e+22 60.28531 61.29318 60.58500 

              
 Eviews.10املصدر: خمرجات الالنامج اإلحصائي       
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 واحااادةفااارتة  معاااايري هااايباااان عااادد فااارتات اإلبطااااء املثلاااى واملوافقاااة ألصاااغر قيماااة لل مااان اجلااادول أعااااله نساااتنتج
(P=1.) 

 المشترك:ا تبار التكامل  -2
تأكد وذلك بعد ال سة,الدرات تغرياتأيت هذه اخلطوة للتأكد من وجود عالقة توازنيه يف املدى الطويل بني م     

,  Johansenن وسوف يتم استخدام طريقة جوهانس الزمنية,من وجود صفة االستقرار يف السالسل 
 للتكامل املشرتك.واجلدول التاإ يواح نتائج اختبار جوهانسن 

 (4اجلدول رقم )
 نتائج اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك

          Hypothesiz
ed  Trace 0.05  

No. of 
CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 
Value Prob.** 

          None 0.413875 22.33916 29.79707 0.2800 
At most 1 0.189032 7.915156 15.49471 0.4745 
At most 2 0.080226 2.257950 3.841466 0.1329 

                    Hypothesiz
ed 

 Max-Eigen 0.05  

No. of 
CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value Prob.** 

          None 0.413875 14.42401 21.13162 0.3313 
At most 1 0.189032 5.657206 14.26460 0.6575 
At most 2 0.080226 2.257950 3.841466 0.1329 

 Eviews.10املصدر: من إعداد الباح  باالعتماد على خمرجات الالنامج القياسي 

 



 

                     محمد بشينه عمر        ليبيا في لمباشرا األجنبي واالستثمار التجاري االنفتاح السوق، حجم بين العالقة وتحليل قياس                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 

 14 

 

ل غري معنوي مما يعين أننا نقب ( أن هذ االختبار4ختبار واملواحة يف اجلدول رقم )اللقد أظهرت نتائج ا     
 توجد على األقل عالقة توازنيه واحدة طويلة األجل(.  )الالفرض الصفري 

 لجرانجر ا تبار السببية -3 
قتصاادية االاملتغاريات  القاة بانييعتال اختبار جراجنر للساببية مان أهام االختباارات املساتخدمة يف حتدياد اجتااه الع

ختباااار جراجنااار اح نتاااائج واجلااادول التااااإ يواااا (,عالقاااة وحيااادة االجتااااه أو عالقاااة تبادلياااة أو عااادم وجاااود عالقاااة)
 للسببية. 

 (5جدول )
 (Fdi, Size) نتائج اختبار جراجنر للعالقة السببية

    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 DFDI does not Granger Cause DSIZE  26  0.07404 0.9289 

 DSIZE does not Granger Cause DFDI  1.36443 0.2773 
    

    

 Eviews10املصدر: خمرجات الالنامج اإلحصائي 

القة سببية متبادلة يف %, أي أنه ال توجد ع5ت هر نتيجة االختبار أن مستوى املعنوية أكال من      
 االجتاهني بني االستثمار األجنيب املباشر وحجم السوق.

 (6جدول )
 (Fdi, Open) السببيةنتائج اختبار جراجنر للعالقة 

    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 DOPEN does not Granger Cause 
DFDI  26  0.02856 0.9719 
 DFDI does not Granger Cause 
DOPEN  0.39311 0.6798 

    
    

 Eviews10املصدر: خمرجات الالنامج اإلحصائي 
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ة سااااببية متبادلااااة يف أي أنااااه ال توجااااد عالقاااا ,%5نتيجااااة االختبااااار أن مسااااتوى املعنويااااة أكااااال ماااان ت هاااار       
 االجتاهني بني االستثمار األجنيب املباشر واالنفتاح التجاري.

 لمتغيرات الدراسة:  VARثانياً: تقدير نموذج 

معادلة منوذج  قوم بتقديرن(, P=1بسنة واحدة) VARاإلبطاء املناسبة لنموذج  فرتاتبعد أن مت حتديد      
 لنا عليها., واجلدول التاإ يواح خالصة النتائج التقدير اليت حتصVARاالحندار الذايت 

 (7)رقم اجلدول 

   VARالذايت االحندار خالصة نتائج تقدير منوذج

Error Correction: D(FDI) D(SIZE) D(OPEN) 
    
    

D(FDI(-1))  0.353706  1.71E-09 -5.13E-09 

  (0.27781)  (4.9E-09)  (4.7E-09) 

 [ 1.27320] [ 0.34710] [-1.09014] 

D(SIZE(-1)) -19675161 -0.424812  0.352511 

  (1.5E+07)  (0.26946)  (0.25813) 

 [-1.29141] [-1.57652] [ 1.36566] 

D(OPEN(-1)) -2646176. -0.243955  0.174398 

  (1.2E+07)  (0.21023)  (0.20138) 

 [-0.22263] [-1.16044] [ 0.86601] 
    

 .Eviews.10املصدر: خمرجات الالنامج اإلحصائي         
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من خالل نتائج اجلادول ميكان تقيايم معادلاة االساتثمار األجنايب املباشار الايت يتكاون منهماا اجلادول الساابه    

 كما يلي:

عاادم (, و 1.27إذ بلغاات) Dfdi(-1)السااابقة ملتغااري االسااتثمار األجناايب املباشاارمعنويااة معلمااة القيمااة  عاادم
(, ومعنويااة القيمااة السااابقة 0.347حياا  بلغاات ) D(size(-1)معنويااة القيمااة السااابقة ملتغااري حجاام السااوق)

اجلدولياااة والااايت  T, حساااب قيماااة اختباااار (1.09-)حيااا  بلغااات  D(open(-1)ملتغاااري االنفتااااح التجااااري)
بإشاااارة موجباااة, وهاااذا يعاااين أن هنااااك عالقاااة طردياااة باااني حجااام  D(fdi(-1)(, وجااااءت مروناااة)2.05بلغااات)

االسااتثمار األجناايب املباشاار احلاااإ وبااني اإلبطاااء لفاارتة واحاادة حلجاام االسااتثمار األجناايب املباشاار, حياا  أن زيااادة 
%, ساااايؤدي إىل زيااااادة يف حجاااام 100بنساااابة  D(fdi(-1)االسااااتثمار األجناااايب املباشاااار املبطااااأ لفاااارتة واحاااادة)

أي  ,بإشااارة موجبااة D(size(-1)%. كمااا جاااءت مرونااة )35.37( مبعاادل fdiاالسااتثمار األجناايب املباشاار)
 ,أن هناااك عالقاااة طردياااة غاااري معنوياااة باااني حجااام الساااوق املبطاااأ لفااارتة واحااادة وحجااام االساااتثمار األجنااايب املباشااار

% سااتؤدي إىل ارتفاااع حجاام االسااتثمار األجناايب 100رتة واحاادة بنساابة حياا  أن زيااادة حجاام السااوق املبطااأ لفاا
, ورمباا يعازى مHossain& Other’s (2018)وتتفاه هاذه النتيجاة ما   دراساة  ,%1.71املباشار مبعادل 

 (1-)(مرونااااةوجاااااءت  اإلنتاجيااااة,ذلااااك لعاااادم توجيااااه رؤوس األمااااوال األجنبيااااة لالسااااتثمار يف القطاعااااات 
D(Open  بإشااارة سااالبة أي أن هناااك عالقااة عكسااية بااني االنفتاااح التجاااري املبطااأ لفاارتة واحاادة واالسااتثمار
% سااااتؤدي إىل 100حياااا  أن زيااااادة درجااااة االنفتاااااح التجاااااري املبطااااأ لفاااارتة واحاااادة بنساااابة   ,األجناااايب املباشاااار

 &Marijaوتتفااااه هااااذه النتيجااااة ماااا  دراسااااة  ,%5.13-ا فاااااض االسااااتثمار األجناااايب املباشاااار مبعاااادل 
Other’s (2017)والتفسري ا تمل هلذه النتيجاة رمباا يرجا  لل اروف الساائدة  وااع  السياساات املتبعاة  ,م

 مما أثر سلباً يف االستثمار األجنيب املباشر. 

 :VAR(1)ا تبار جودة النموذج 

 يلي:ن خالل ما م, نقوم باختبار صالحيته وذلك (VAR)بعد تقدير منوذج االحندار الذايت      

 :VARأواًل: دراسة استقرارية نموذج 
تبار على أن ذا االخهؤكد للتأكد من استقرار النموذج سيتم استخدام اختبار اجلذور متعددة احلدود, وي

 ل التاإد الصحيح, واجلدو مستقرة إذا م يكن هناك جذور تساوي الواح VARنتائج منوذج االحندار الذايت 
 االختبار:( يواح نتيجة هذا 8)رقم 
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  (8)رقم اجلدول 
 VAR نتائج استقرار منوذج االحندار الذايت 

Modulus Root 
0.855422 0.855422 
0.604266 0.604266 
0401153 0.401153 

 .Eviews.10املصدر: خمرجات الالنامج اإلحصائي 

ايت دار الذتاإ يعتال منوذج االحن( أن كل اجلذور أقل من الواحد وبال8)رقم تشري النتائج الواردة يف اجلدول 
  دائرة.( التاإ أن مجي  النقاا تق  داخل ال2البيا  رقم ) يواح الشكلكما   مستقر,
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 :Serial correlation testاالرتباط الذاتي للبواقي  : ا تبارثانياً 
 , autocorrelation LM testسيتم استخدام اختبار  وجود ارتباا ذايت للبواقيملعرفة عدم 

 (9)رقم جدول 

 اختبار االرتباا الذايت للبواقي

Null hypothesis: No serial correlation at lag h                                         
       
Lag LRE* stat Df Prob. Rao F-stat Df Prob. 
       
       1  8.444685  9  0.4900  0.950661 (9, 46.4)  0.4919 
2  4.325936  9  0.8887  0.466889 (9, 46.4)  0.8893 
3  5.686562  9  0.7708  0.622307 (9, 46.4)  0.7719 
4  12.09165  9  0.2082  1.413660 (9, 46.4)  0.2100 
5  26.27864  9  0.0018  3.574008 (9, 46.4)  0.0019 
6  10.22595  9  0.3325  1.172574 (9, 46.4)  0.3345 
7  10.10857  9  0.3418  1.157705 (9, 46.4)  0.3438 
8  9.889962  9  0.3595  1.130107 (9, 46.4)  0.3615 
9  24.76859  9  0.0032  3.313781 (9, 46.4)  0.0034 

10  22.47215  9  0.0075  2.932827 (9, 46.4)  0.0077 
11  12.93122  9  0.1657  1.525124 (9, 46.4)  0.1674 
12  14.88899  9  0.0940  1.792452 (9, 46.4)  0.0953 
       
       

 بالرجوع إىل اجلدول السابه نرى أنه ال يوجد ارتباا ذايت بني األخطاء

 ثالثاً: ا تبار عدم التجانس
 Residualللتأكااااد ماااان أن النمااااوذج املقاااادر ال يعااااا  ماااان مشااااكلة عااااد التجااااانس نسااااتخدم اختبااااار 

Heteroskedasticity Tests 
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 (10)رقم جدول 

 اختبار عدم التجانس
   Joint test:     
            Chi-sq Df Prob.    
             49.61604 36  0.0650    
                  
   Individual components:    

            Dependent R-squared F(6,21) Prob. Chi-sq(6) Prob. 
            res1*res1  0.495396  3.436138  0.0160  13.87110  0.0311 

res2*res2  0.251982  1.179033  0.3548  7.055500  0.3157 
res3*res3  0.355722  1.932434  0.1224  9.960205  0.1263 
res2*res1  0.381810  2.161687  0.0885  10.69067  0.0984 
res3*res1  0.095490  0.369497  0.8901  2.673712  0.8485 
res3*res2  0.267480  1.278027  0.3095  7.489441  0.2779 

%, نقبل الفرض الصفري 5 أكال من Ch-sq  =0.065ت هر نتيجة االختبار السابه احتمالية                  
 جانس.دم التعأي أن النموذج املقدر ال يعا  من مشكلة  متجانس,سلسلة البواقي هلا تباين 

 :VARالدراسة الهيكلية لنموذج 
 االستجابة للنبض(: دوال)الصدمات أواًل: تحليل 

يت قد يتعرض تلفة الت املخالنموذج نتيجة للصدماويقصد باستجابة النبض سلوك املتغريات الداخلية يف 
 ري التغريات يفيف تفس نموذجهلا النموذج, والغرض من إجراء هذا االختبار هو معرفة مدى قدرة متغريات ال
 .تغرياتية املسلوك املتغريات وذلك من خالل استنتاج معدل تأثري صدمة يف متغري ما على بق
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 : Response Of Fdiاستجابة حجم االستثمار األجنبي المباشر لمختلف التجديدات 
حلجم اري واحد ( فإن حدوث صدمة مفاجئة ومبقدار احنراف معي11من خالل اجلدول التاإ رقم)

ن السنة مملمتدة جابة احلجم االستثمار األجنيب خالل فرتة االست عكسيةسريافه ذلك باستجابة  السوق
حلجم السوق  متوقعة ة غريحي  ال تستجيب تدفقات االستثمار األجنيب لصدم ,السادسة إىل السنة العاشرة

ني ب وتتأرجح  ,%(2-)  يف حني تستجيب من السنة الثانية مسجلة استجابة قدرها ,يف السنة األوىل
 سادسة إىل يخرلسنة الا من لب يف السنوات من الثالثة إىل اخلامسة إىل أن تستقر بشكل سليباملوجب والسا
افه ذلك اري سري التج كما أن حدوث صدمة مفاجئة ومبقدار احنراف معياري واحد لالنفتاح  ,عشر سنوات

وهذا ما  ,اتر سنو دى عشمباستجابة عكسية حلجم االستثمار األجنيب خالل فرتة االستجابة املمتدة على 
 يواحه اجلدول التاإ:

 (11)رقم اجلدول 
 االستثمار األجنيب املباشرنتائج تقدير وحماكاة دوال استجابة النبض ملتغري 

 Response of 
DFDI:    

 Period DFDI DSIZE DOPEN 
         1  1.22E+09  0.000000  0.000000 
 2  6.80E+08 -2.04E+08 -93886695 
 3  1.04E+09  97042806 -37317339 
 4  7.70E+08 -63327026 -97162847 
 5  9.41E+08  10151076 -41585160 
 6  8.34E+08 -48204278 -79157172 
 7  9.07E+08 -1385382. -55474698 
 8  8.56E+08 -31267742 -71954569 
 9  8.90E+08 -12616911 -60288738 

 10  8.68E+08 -25593306 -68135641 

 .Eviews.10املصدر: خمرجات الالنامج اإلحصائي                            
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 ثانياً: تحليل تجزئة تباين  طأ التنبؤ:
ن أمهية األخرى, وتكم تغرياتيف امليف نفسه و  ,ماويقصد بتجزئة التباين معرفة نسبة التباين اليت يسببها متغري 

متغريات الدراسة على  ( يف كل متغري منShockمفاجئ)هذا االختبار يف أنه يعطي معدل ألثر أي تغري 
 (:12)رقم مجي  املتغريات األخرى, وهذا ما يواحه اجلدول اآليت 

نفتاح لسوق واالاملباشر وحجم األجنيب ا حتليل تباين خطأ التنبؤ ملعدل االستثمار (12)رقم اجلدول         
 التجاري

 Variance 
Decomposi

tion of 
DFDI:     

 Period S.E. DFDI DSIZE DOPEN 
           1  1.22E+09  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  1.42E+09  97.48436  2.075439  0.440201 
 3  1.76E+09  98.01822  1.651161  0.330621 
 4  1.92E+09  97.97903  1.488937  0.532028 
 5  2.14E+09  98.33060  1.202703  0.466701 
 6  2.30E+09  98.39061  1.086345  0.523047 
 7  2.47E+09  98.55775  0.939544  0.502710 
 8  2.62E+09  98.62356  0.852408  0.524031 
 9  2.77E+09  98.71734  0.765687  0.516969 

 10  2.90E+09  98.77002  0.704410  0.525568 
     

 .Eviews.10املصدر: خمرجات الالنامج اإلحصائي 

( خلطأ التنبؤ, لالستثمار األجنيب املباشر يف S.Eنالحظ من خالل اجلدول السابه أن اخلطأ املعياري) 
%( يف الفرتة العاشرة, كما أن 2.90م  الزمن ليصل إىل)  يرتف  ببطأ%(, مث 1.22الفرتة األوىل يساوي)

%( عن قيمتها السابقة يف املدى 100تباين خطأ التنبؤ لالستثمار األجنيب املباشر يف الفرتة األوىل بلغ)
 %(, وهذا يفسر بأن الصدمات يف 98.77)  القصري, مث تتناق  هذه النسبة لتصل يف فاية الفرتة إىل
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نيب املباشر تشرح التباين يف خطأ التنبؤ حلجم االستثمار األجنيب املباشر ذاهتا يف األجل الطويل االستثمار األج

بشكل أكال منها يف األجل القصري, يف املقابل يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف تفسري التباين يف خطأ 
التنبؤ لتصل إىل أقل قيمة هلا يف  %( يف الفرتة الثانية, مث تنخفض فرتات2.075التنبؤ حلجم السوق بنسبة)
تساهم يف ال %(, وبالتاإ فإن الصدمات يف االستثمار األجنيب املباشر 0.704الفرتة األخرية لتصل إىل)

 تفسري التباين يف خطأ التنبؤ حلجم السوق سواًء يف األجل الطويل أو يف األجل القصري بشكل كاف.

 % 0.44ري بنسبةح التجانفتا تفسري التباين يف خطأ التنبؤ لال كما يساهم االستثمار األجنيب املباشر يف
, %0.525تصل إىل لألخرية الفرتة فرتات التنبؤ بب ء لتصل إىل أعلى قيمة هلا يف ا يف السنة الثانية مث تزداد

اح تنبؤ لالنفتخطأ ال باين يفتساهم يف تفسري التال وبالتاإ فإن الصدمات يف االستثمار األجنيب املباشر 
 التجاري يف سواًء يف األجل الطويل أو األجل القصري.

 النتائج والتوصيات:
 تمهيد:

ار األجنيب االستثماري و االنفتاح التج ,العالقة بني حجم السوقهدفت الدراسة إىل بيان قياس وحتليل 
داً تائج وقدمت عدنعدة  ىلإراسة , وبعد االنتهاء من اختبار الفرايات ومناقشتها, توصلت الداملباشر يف ليبيا

 من التوصيات كما هو مبني الحقاً: 

 النتائج3-1
ة نتائج تالز عد إىل لتوصلمت تطبيقه على عينة الدراسة مت ا الذيمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي 

 العالقة بني متغريات الدراسة استناداً اإ فراياهتا نعراها يف اآليت:

-Phillipsواختباار (, ADFاختبار ديكي فوللر املعادل )أظهرت نتائج اختبارات السكون املختلفة,  -1
Perron (PP),  احتواء مجي  متغريات الدراسة على جذور الوحدة, أي أفا غري سااكنة يف املساتوى, يف

 حني أصبحت هذه املتغريات ساكنة يف الفروق األوىل.

ح التجاااري االنفتااا  السااوق,عاادم وجااود عالقااة سااببية بااني حجاام  جلراجناار,ختبااار السااببية أواااحت نتااائج ا -2
ود عالقاااة ك عااادم وجاااوجاااود عالقاااة تكامااال مشااارتك باااني املتغاااريات, ويعاااين ذلااات واالساااتثمار األجنااايب كماااا ال

 باشر.ملواالستثمار األجنيب ا التجاري, السوق, االنفتاحتوازنيه طويلة األجل بني حجم 
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ار األجنااايب جااااري علااى االساااتثممعنويااة هلاااا تاااأثري ملمااوس لالنفتااااح الت عالقاااة وجاااودالنمااوذج بيناات معاااام  -3
 املباشر يف ليبيا واإلشارة السالبة تدل على األثر العكسي يف املدى القريب.

علاى االساتثمار ثريه تاأعادم  علاى مماا دل معنوياة النماوذج أن حجام الساوق لايس لاه داللاة معاامأوااحت  -4
 .م2018 -1990الفرتة  األجنيب املباشر يف ليبيا خالل

اح مبتغاااري االنفتااا تبااااين خطاااأ التنباااؤ أن مكوناااات التبااااين لالساااتثمار األجنااايب املباشااار يتاااأثر أشاااارت نتاااائج -5
يااااً يف ثر تلقائوعلاااى ذلاااك فاااإن حااادوث أي صااادمة عشاااوائية مفاجئاااة يف االنفتااااح التجااااري ساااتو  التجااااري,

 االستثمار األجنيب املباشر.

 التوصيات: 3-2
 ية:فقد مت اقرتاح التوصيات التال نتائج,بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من 

ايب على حجم ن أثر إجينتاجي ملا له ملعمل على توجيه االستثمارات األجنبية املباشرة يف القطاع اإلا -1
 األجنيب املباشر يف ليبيا. وقرار االستثمارالسوق 

النفتاح تعلقة باالسياسات امل على رسموارورة العمل  القائمة,عادة الن ر يف السياسات التجارية إ -2
 ينعكس إجياباً سلذي مر ااأل التجاري مبا يؤدي إىل استقطاب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف ليبيا

 على االقتصاد اللييب.

ايب له يف ز الدور اإلجيمبا يعز  ن جتارب الدول السابقة يف  ال إدارة االستثمار األجنيب املباشراالستفادة م -3
 االقتصاد اللييب.

ل: ذه الدراسة مثهق إليها وم تتطر  املباشر,راسة املتغريات األخرى اليت هلا عالقة باالستثمار األجنيب د -4
 ن تدفقاتمملثلى ومؤشر الفساد من أجل حتقيه االستفادة ا السكان,وحجم  الصرف,وسعر  التضخم,

 االستثمار األجنيب املباشر.
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Abstract 
The purpose of the study is , measurement and analysis of the 

relationship between market size, trade openness and foreign direct 
investment (FDI) in Libya during the period 1990 – 2018. The results 
revealed that; there is no integral joint relationship between the study 
variables, which means the absence of long-term balanced relationship 
between these variables. According to this, auto-regression model 
(VAR) was used to predict the relationship between market size, trade 
openness and FDI in Libya. The results also showed existence of 
insignificant positive relationship between market size and FDI, and 
negative relationship between trade openness and FDI. In addition, 
the results of prediction error variance proved that variance 
components of FDI affected by the trade openness variable, therefore 
any sudden random shock in trade openness will affect FDI 
automatically. The study recommended directing FDI to the 
productive sector due to its positive affect on FDI decision in Libya, 
and also recommended an importance of working on planning 
policies in relation to trade openness in order to lead to attraction of 
FDI flows to Libya, the matter which will reflect positively on the 
Libyan economy. 


