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:ملخص
تهدف هذه الدراسة إىل الكشف عن واقع العالقعة بعا االسعترمار ابجع

 واست ايفا إىل ال تائج املتوصل إليها فإنه ال توجد عالقة،وحتقيقا هلذه الغاية مت اجراء معاجلة قياسية للبيانات باستخدام اختبار التكامل املشةك
 وهذه ال تيجة تدعم وتتوافق م نتائج العديعد معن،املباشر وال مو االقتدايفي ر تر يا خالل الفة اليت مت حتليلها
Mustafa Tahir et al )2014(  ؛ يفراسعةMustafa Gerceker )2015(  يفراسعة:  ولععل أبرزهعا،عي

املباشععر الوافععد إىل

توازنية با االسترمار ابج

الدراسات اليت ت اولت حالة االقتدعايف الة

 وميكعن تفسععذ كلععب بةبيعععة االسععترمار ابجع،Ahmed Abdul Rahman Khder Aga )2014(  ويفراسععةDemirsel

يعخي ال العق التعتوذ املتوقع علعى

، عالو على أنه يتم بشكل أساسعي معن خعال ل عمليعات االنعدماو واالسعتذواك،تر يا والذي اتسم بالتذبذب

،  ر هعذا السعيا. ناهيب عن ابيفاء غذ املسعتقر لل معو بسعبل التةعورات الدو ليعة واالقليميعة العيت أوعرت سعلبا علعى تر يعا.ال اتج احمللي االمجالي
.أوصت الدراسة بضرور اعتمايف سياسات جلذب االسترمارات اليت تعتمد على إنشاء مشروعات جديد ر تر يا بغية تعزيز منوها االقتدايفي
.مباشر ؛ منو اقتدايفي ؛ تر يا ؛ تكامل مشةك

 استرمار أج: الكلمات املفتاح
F43  ؛F21 : JEL تد يف

Abstract:
This study aims to revealing the reality of the relationship between foreign direct investment and economic growth
in Turkey for the period 2006-2016. To this end, econometric data processing was carried out using the co-integration
test. Based on the results reached, there is no balance relationship between FDI and economic growth In Turkey during
the period analyzed, and this result supports and corresponds to the results of several studies on the state of the Turkish
economy, notably: Mustafa Gerceker study (2015); Mustafa Tahir Demirsel et al study (2014) and Ahmed Abdul
Rahman Khder Aga study (2014). Can be explained by nature FDI inflows to Turkey, characterized by volatility, and
mainly through mergers and acquisitions, so as not to create the expected impact on GDP. Not to mention the unstable
performance of growth due to international and regional developments those have negatively affected Turkey. In this
context, the study recommended the adoption of policies to attract investments that depend on the establishment of new
projects in Turkey in order to promote economic growth.
Keywords: FDI; Economic Growth; Turkey; co-integration.
Jel Classification Codes: F21; F43
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.Iمتهيد:
تر ععز احلكومععات ر الععدول ال اميععة مععؤخرىا علععى االسععترمار ابجعع
االقتدايفية 1،بال ظر للدور اهلام الذي يضةل بعه االسعترمار ابجع

املباشععر

مدععدر رئيسععي للت ميععة

املباشعر ر سعد فجعو التمويعل ،واملسعاهمة ر

زيععايف اإليععرايفات الضععريبية ،وحتسععا اإليفار والتك ولوجيععا ومهععارات العمععال ر هععذه الععدول ،وقععد أيفى كلععب إىل
م افسة شديد  ،وتسابق حمموم با يفول العامل الرالخي جلذب املزيد من االسترمارات ابج بية املباشعر  ،معن خعالل
إزالة احلواجز والعراقيل اليت حتَد من تدفقها ،وم ذهعا مجلعة معن احلعوافز والضعمانات لتسعهيل يفخوهلعا إىل السعو
احمللي.
بدأت تر يا

دولة نامية باالندماو ر االقتدايف العاملي من خالل ما يسمى "قرارات  24ي اير" ر ععام 1980

االقتدايفية .ر إطار هذه القرارات ،وبعد التشريعات واللوائح الليربالية ،ازيفايفت تدفقات االسترمار ابج

املباشر

إىل تر يععا ر أعقععاب الرماني يععات ،ونظععراى لضععرور تععدفق االسععترمارات ابج بيععة املباشععر إىل بلععد نععام ،اسععتمرت
تر يا أيضاى ر إصالح قواني ها وأنظمتها التشريعية وسياساتها جلذب االسترمار ابج

ر العقد ابول من القرن

احلايفي والعشرين ،2حتعى أصعبذت الوجهعة ابوىل ر م ةقعة غعرب آسعيا ر قيمعة التعدفقات السع وية لالسعترمارات
ابج بية املباشر حسل تقرير االسترمار العاملي .2014
 .1إشكالية الدراسة:
إن العديد من الدول ال امية ومن بي ها تر يا ،تعمل على تقديم ختفيضات ضريبية للذدول علعى املزيعد معن
االسترمارات ابج بية املباشر  ،أي حتمل بعض التكاليف ر مقابل كلب ،وهذا أمال ر االسعتفايف معن املزايعا العيت
جتلبها هذه االسترمارات إىل الدولة املضعيفة ،والعيت تسعاهم ر يففع عجلعة ال معو االقتدعايفي.
االسععترمار ابج ع

معا أن العالقعة بعا

املبععععاشر وال مععععو االقتدععايفي التععزال حمععل جععدال ر تر يععا .وعلي عه ،ميك عن صععياغة مشععكلة

الدراسة ر اآلتي:
املباشر ومعدل ال مو االقتدايفي ر تر يا خالل الفة ( 2006ـ )2016؟

هل توجد عالقة با االسترمار ابج
 .2فرضية الدراسة:
تتسيسا على ما تقدم ،اعتمدنا الفرضية التالية

 :H0ال توجععععععد عالقعععع عة بععععععا االسععععععترمار ابجعععع ع

تساس وم ةلق مل اقشة موضوع البذخي ،وهي:
املباشععععععر ومعععععععدل ال مععععععو االقتدععععععايفي ر تر يععععععا خعععع عالل

الفة ( 2006ـ .)2016

 .3هدف الدراسة:
تسعععى هععذه الدراسععة إىل اإلجابععة علععى السععؤال الععواريف بدععفة أساسععية ر اإلشععكالية ،واختبععار مععدى صععذة
الفرضية املتب ا  ،وهي باختدار تتمرل فيما يلي:
 إعةععاء حتليععل اقتدععايفي للتةععورات احلاص علة ر

ععل مععن االسععترمار ابج ع

املباشععر وال مععو االقتدععايفي ر

تر يا ؛
 قيععاس العالقععة طويلععة ابجععل بععا االسععترمار ابجعع

املباشععر وال مععو االقتدععايفي ر تر يععا خععالل الفععة

( 2006ـ  ،)2016واخلروو بتدور يفقيق عن طبيعة هذه العالقة؛
16
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 تقديم االقةاحات والتوصيات امل اسبة اليت من املمكن أن تقويف إىل االسعتفايف أ عرب معن تعدفقات االسعترمار
ابج

املباشر إىل تر يا.

 .4أهمية الدراسة :تتبلور أهمية الدراسة ر ال واحي التالية:
 إظهار ما إكا

املباشر مفيد لالقتدايف الة ي أم ال؛

ان االسترمار ابج

 إوراء ابيفبيات املتعلقة باملوضوع خاصة ر الدول ال امية.
 .5منهج الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية املةروحة وحتقيق أهداف الدراسة ،مت استخدام امل هج الوصفي التذليلي
الستعراض تدفقات االسترمار ابج

املباشر وال مو االقتدايفي ر تر يا،

ما ُاعتمد امل هج اإلحدائي

الوصفي ع د البذخي ر طبيعة العالقة طويلة ابمد با متغذي الدراسة ،وهذا من خالل االستعانة مبجموعة من
ابيفوات اإلحدائية اليت توفرها ل ا مبايفئ ال ظرية اإلحدائية والتذليل االقتدايفي الكمي ،باالستعانة ببعض
الربامج اإلحدائية ،م ها:
 .6االطار النظري والدراسات السابقة :
 .1.6مفهوم االستثمار األجنيب املباشر :االسترمار ابج
Eviews10

يعكس حدول

و . SPSS 25

املباشر هو كلب ال وع من أنواع االسترمار الدولي الذي

يان مقيم املسترمر املباشر) ر اقتدايف ما على مدلذة يفائمة ر مؤسسة مقيمة مؤسسة

االسترمار املباشر) ر اقتدايف آخر ،وي ةوي على وجويف عالقة طويلة ابجل ،إضافة إىل متت املسترمر بدرجة
بذ من ال فوك ر إيفار املؤسسة.

3

ومن اجلدير ك ره أن االسترمار ابج
أج بية؛ إك أن

املباشر ال يُقدد به يفائما استرمارات جديد تتم من قبل مؤسسات

رذا من  FDIال يدبح أبدا اسعترمارا بعاملع ى احلقيقعي ،ولكعن ببسعاطة ميرعل نقعل ملكيعة أصعول

موجويف من املؤسسات احمللية إىل ابج بية من خالل االندماو أو االستذواك على أصول قائمة مرلمعا يعتم ر عمليعات
اخلدخدة.

4

حتى أواخر الستي ات ،اختذ االسترمار ابج

املباشر شكل الفروع املقامعة واملشعاري املشعة ة ،ولكعن

م ععذ ال دععف ابول مععن السععبعي ات وم ع كروتهععا ر م تدععف الرماني ععات صععار االسععتذواك واالنععدماو يشععكل الدععفة
اجلديد لشكل االسترمار ابج

املباشر .ووفقا جلوفري  ، Joffreفإن التفضيل احلالي للشر ات الغربية ،مبعا

فيها الشر ات املبتدئة على املستوى الدولي هو هذا الشكل من أشعكال االسعترمار ابجع

املباشعر ،معا يرجععه

إىل أربعة أسباب تتعلق أساسا بع  :السرعة ؛ املخاطر ؛ نقص رأس مال الشر ات املستهدفة وأخعذا ضعرور التغلعل
على العقبات الكبذ اليت تعةض الدخول.

5

 .2.6مفهوم النمو االقتصادي :ال مو االقتدايفي هو زيايف ر قدر االقتدايف على إنتاو السل واخلدمات ،مقارنة بفة
زم ية إىل أخرى 6.ويعرف أيضا بتنه ""حدوث زيايف ر إمجالي ال اتج احمللي أو إمجالي الدخل الوطين مبا حيقق
زيايف ر متوسط نديل الفريف من هذا ال اتج أو الدخل احلقيقي" 7ه اك بعض ال ظريات حول ال مو االقتدايفي
اليت تشمل ال ظرية الكالسيكية ،ال يو السيكية وهارويف -يفومار .إن هذه ال ظريات تشذ إىل وجويف عد
عوامل تؤور على ال مو االقتدايفي مرل رأس املال والعمالة والتك ولوجيا واملواريف الةبيعية واالبتكار 8.ويقاس
معدل ال مو االقتدايفي عايف

سبة مئوية من الزيايف ر ال اتج احمللي اإلمجالي .)GDP
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 .3.6الدراسات السابقة :ا تسبت يفراسة العالقة با االسترمار ابج

املباشر وال مو االقتدايفي أهمية

بذ ر

ابيفبيات االقتدايفية التجريبية ،وقد مت الرجوع إىل العديد من ابيفبيات اليت ت اولت هذه العالقة سواء باللغة
العربية أو اللغة ابج بية ،وهذا بغية التعرف على اجلهويف والدراسات السابقة كات الدلة ،وإن هذه الدراسات قد
ت اولت موضوع البذخي من جوانل خمتلفة ،نذ ر م ها ما يلي:
 يفراسة جمدي الشورجبي  :)2005استهدفت هذه الدراسة قياس أوعر االسعترمارات ابج بيعة املباشعر علعى ال معو
االقتدايفي لعديف  10يفول من م ةقة الشر ابوسط ومشعال افريقيعا خعالل الفعة معن ععام  1995حتعى ععام ،2003
ومت استخدام مناكو يفي اميكية متزو بيانات السالسل الزم ية م بيانات املقاط العرضية ،ولتقدير هذه ال ماكو مت
استخدام الةريقة العامة للعزوم .أشارت نتائج الدراسة إىل وجويف أور موجل ومع وي لالسترمارات ابج بية املباشعر
على ال مو االقتدايفي ر الدول املكونة للعي ة حمل الدراسة خالل الفة املذ ور .

9

املباشر ر اجلزائعر ،وكلعب

 يفراسة شوقي جباري  :)2015هدفت هذه الدراسة إىل قياس أور االسترمار ابج

باستخدام التذليل القياسي الكمي ،متخذ احليز الزمين املمتد من  1990إىل غاية  ،2013وقعد خلدعت الدراسعة
إىل أن االسعععترمار ابجعع

املباشعععر يعععؤور سعععلبا علعععى مععععدل ال معععو االقتدعععايفي ر اجلزائعععر معععن خععالل ال معععوكجا

املدروسا ،وكلب راج ر ابساس إىل معدالت ال مو السعالبة العيت يشعهدها قةعاع احملروقعات ،بي معا

عان تعتوذه

على االسترمار احمللي إجيابيا وكو مع وية إحدائية ،لك ه ليس بالقدر الكار لتذويل ابور السل الذي يشعكله
علععى ال مععو االقتدععايفي إىل أوععر إجيععابي ،وبي ععت الدراسععة أن أوععر االسععترمار ابجع

املباشععر علععى الدععايفرات

ععان

إجيابيا وكو مع وية إحدائية ،وكلب نتيجة للةابط الوويق با هيكل الدايفرات وتر ز هذا ال وع من االسترمار ر
قةاع احملروقات .

10

 يفراسععة ه ععد سعععدي  :)2017اسععتهدفت هععذه الدراسععة قيععاس أوععر االس عترمارات ابج بيععة املباشععر علععى ال مععو
االقتدايفي ر البلدان العربية خالل الفة (1980ـ ،)2014وكلب باستخدام بيانات البانل .توصلت هذه الدراسعة إىل
أن لالسترمارات ابج بية املباشر تتوذا إجيابيا ضعيفا على ال مو االقتدايفي ر البلدان العربية جمتمعة خالل فة
الدراسة ،باإلضعافة إىل أن أوعر االسعترمارات ا بج بيعة املباشعر علعى البلعدان العربيعة امل تجعة للع فط هعو أوعر إجيعابي
ضعيف ،لك ه أ رب من أور االسترمارات ابج بية املباشر على البلدان العربية غذ امل تجة لل فط ،معا يعدل علعى
أن االسترمارات ابج بية تتجه حنو االقتدايفيات العربية ال فةية .

11

 يفراسعة ( : Muharrem AFŞAR )2008هعدفت هعذه الدراسعة إىل استكشعاف العالقعة السعببية بعا االسعترمار
ابج

املباشر وال مو االقتدايفي ر تر يا ،واليت حررت تعدفقات رأس املعال ابجع

خاصعة بععد الرماني عات .مت

استخدام حتليل السببية لع  Grangerمن أجل اختبعار فرضعيات حعول وجعويف السعببية بعا االسعترمار ابجع

املباشعر

وال مععو االقتدععايفي ،وأظهععرت نتععائج الدراسععة الععيت اسععتخدمت البيانععات الفدععلية الععيت تغةععي الفععة مععا بععا 1992

و ،2006العالقة السببية با االسترمار ابج
أحايفية االجتاه من االسترمار ابج

املباشر وال مو االقتدايفي ر تر يا .وبعبار أخعرى ،ه عاك عالقعة

املباشر حنو ال مو االقتدايفي.12

 يفراسة (: Nasser Elkanj et al )2013

رت هعذه الدراسعة ر العالقعة بعا االسعترمار ابجع

املباشعر وال معو

االقتدععععايفي ر امل ةقعع عة العربيععععة جملععععس التعععععاون اخلليجععععي ؛ احتعع عايف املغععععرب العربععععي ويفول املشععععر العربععععي)
18
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للفة ( 1991ـ  .)2011توصلت الدراسة إىل أن لالسترمار ابج

املباشر تتوذا إجيابيعا غعذ مع عوي إحدعائيا علعى

ال مععو االقتدععايفي ر امل ةقععة العربيععة ،وأن االنفتععاح لععه تععتوذ أ ععرب علععى ال مععو ع عد مقارنتععه باالسععترمار ابج ع
املباشر.

13

 يفراسة ( : Eyup DOGAN )2013حاولت هعذه الدراسعة الكشعف ععن العالقعة السعببية بعا االسعترمار ابجع
املباشععر وال مععو االقتدععايفي ر تر يععا للفععة ( 1979ـ  .)2011واسععتخدمت الدراسععة اختبععار التكامععل املشعةك
جلوهانسععن واختبععار جرا ععر للسععببية ،وأشععارت ال تععائج إىل أن ه ععاك عالقععة إجيابيععة طويلععة ابجععل بععا االسععترمار
ابج

املباشر وال مو االقتدايفي ،ناهيب عن وجويف عالقة سببية و ائية االجتاه بي هما.14

 يفراسععة ( : Ahmed Abdulrahman Khder Aga )2014حاولععت هععذه الدراس عة استكش عاف العالقععة بععا
املباشعر واالسععترمار احمللععي وحتريععر التجععار مع ال مععو االقتدععايفي ر تر يععا ،وقععد اسععتخدمت

االسععترمار ابجع

الدراسععة بيانععات س ع وية خععالل الفععة  ،2012-1980واسععتخدمت الدراسععة اختبععار التكامععل املشععةك جلوهانسععن
واختبار جرا ر للسببية .خلدت الدراسة إىل أنه ال توجد عالقة طويلة ابجل با االسترمار ابج

املباشر وال مو

االقتدععايفي ر تر يععا ،ناهيععب عععن غيععاب عالقععة سععببية بععا ال ععاتج احمللععي االمجععالي واالسععترمار ابجع
واالسترمار احمللي ،بي ما ه اك سببية ر اجتاه واحد با ال اتج احمللي االمجالي وحترير التجار .

املباشععر

15

 يفراسعة ( : Zia Ur Rahman )2014هعدفت هعذه الدراسعة إىل ا تشعاف أوعر االسعترمار ابجع

املباشعر علعى

ال مو االقتدايفي ر با ستان .مت استخدام بيانات السالسل الزم ية للفة  1981إىل  ، 2010واليت مت مجعها من
بيانات الب ب العاملي.مت استخدام تق يعة االحنعدار املتععديف العيت يكعون فيهعا ال عاتج احمللعي اإلمجعالي معتغذا تابععا ر
املباشر ) (FDIومؤشر أسعار املستهلب ) (CPIهي متغذات مستقلة .أشعارت ال تعائج إىل

حا أن االسترمار ابج

وجععويف عالقععة إجيابيععة بععا االسععترمار ابجع

املباشععر وال عاتج احمللععي اإلمجععالي ،وعالقععة سععلبية بععا ال ععاتج احمللععي

االمجالي ومؤشر أسعار املستهلب. 16
 يفراسة ( : MUSTAFA TAHIR DEMIRSEL et al )2014هعدفت هعذه الدراسعة إىل التذقعق معن العالقعة
با االسعترمار ابجع

املباشعر وال عاتج احمللعي االمجعالي ر تر يعا خعالل الفعة ( 2002ـ  .)2014هلعذا الغعرض مت

استخدام اختبار جذر الوحد وطريقة جوهانسن للتكامل املشةك ،وخلدت الدارسة إىل عدم وجويف عالقة طويلعة
ابجل با هذه املتغذات.

17

 يفراسة ( : Mustafa Gerceker )2015هدفت هعذه الدراسعة إىل حتليعل العالقعة بعا االسعترمار ابجع

املباشعر

وال مو االقتدايفي ر تر يا باستخدام البيانات اليت تغةي الفة الزم يعة ( 1998ـ  .)2014هلعذا الغعرض مت تةبيعق
اختبار جذر الوحد واختبار التكامل املشةك جلوهانسن .توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد عالقة طويلة ابجل با
االسترمار ابج

املباشر وال مو االقتدايفي.

18

 يفراسععة ( : Maria-Ramona Sârbu, Lenuţa Carp (Ceka) )2015هععدفت هععذه الدراسععة إىل حتليععل
اجتاهات تدفقات االسترمار ابجع

املباشعر والتعتوذ العذي حتدوعه تعدفقات االسعترمار ابجع

االقتدايفي ر رومانيا ،وأظهرت ال تائج أن االسترمار ابج

املباشعر علعى ال معو

املباشر له تتوذ إجيابي على ال مو االقتدعايفي للفعة

اليت مت حتليلها (.19)2013 - 2000
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املباشعر

 يفراسعة ( : Emmanuel Isaac John )2016هعدفت هعذه الدراسعة إىل فذعص تعتوذ االسعترمار ابجع

على ال مو االقتدايفي ر نيجذيا ،حيخي غةعت الدراسعة الفعة معن  1981إىل  ،2015واسعتخدمت الدراسعة بيانعات
وانوية مستمد من ال شر االحدائية للب ب املر زي ال عيجذي وم شعورات املكتعل العوطين لإلحدعاء .اسعتخدمت
الدراسة تق ية االحندار املتعديف واستخدمت برنامج التذليل القياسي  . Gretelأظهرت ال تائج أن االسترمار ابج
املباشر له تتوذ إجيابي و بذ على ال عاتج احمللعي اإلمجعالي.
ليس له تتوذ هام على ال اتج احمللي اإلمجالي.

معا تعبا أن سععر الدعرف لعه تعتوذ إجيعابي ولكعن

20

 يفراسععة (: Ansarul Haque et al )2017

رععت هععذه الدراسععة ر يفور االسععترمار ابجع

املباشععر ر ال هععوض

االقتدعايفي ر الكويعت ،ومت اسعتخدام ابيفوات اإلحدعائية مرعل االرتبعاو وحتليعل التبعاين ) (ANOVAواالحنعدار
للذدعول علعى ال تعائج املرجعو  .توصعلت الدراسعة إىل وجعويف عالقعة إجيابيعة بعا االسعترمار ابجع

املباشعر وال عاتج

احمللي االمجالي ر الكويت.21
 يفراسة ( : Fateh Habibi, Mohammad Sharif Karimi )2017هدفت هذه الدراسة إىل معرفة ما إكا
االسترمار ابج

ان

املباشر يعؤور علعى ال معو االقتدعايفي ر يفول جملعس التععاون اخلليجعي خعالل الفعة 2014-1980

باستخدام م هجية  ،ARDLوقد أظهرت ال تائج أن االسترمار ابج
االقتدايفي ر إيران ويفول جملس التعاون اخلليجي.
على امل دى الةويعل بعا االسعترمار ابجع

املباشر هو أحد احملر ات الرئيسعية لل معو

معا أشعارت نتيجعة اختبعار احلعدويف إىل وجعويف عالقعة مسعتقر

املباشعر وال عاتج احمللعي اإلمجعالي ر إيعران ولكعل يفولعة معن يفول جملعس

التعاون اخلليجي .ما أشارت نتائج اختبار جرا عر للسعببية إىل وجعويف عالقعة سعببية و ائيعة االجتعاه معن االسعترمار
ابج

املباشر إىل منو ال اتج احمللي اإلمجالي احلقيقي ر قةر والسعويفية واإلمارات العربية املتذعد  ،وإىل وجعويف

عالقة سببية أحايفية االجتاه من االسترمار ابج

املباشر إىل معدل منو ال اتج احمللي اإلمجالي احلقيقعي ر إيعران

والبذرين ،وال توجد أي عالقة سببية با االسترمار ابج

املباشر ومعدل منو ال اتج احمللي اإلمجالي احلقيقي ر

الكويت وعمان.22
 يفراسعة (: Mohamed Mire Mohamed et al ( 2017

رعت هعذه الدراسعة ر أوعر االسعترمار ابجع

علععى ال مععو االقتدععايفي ر الدععومال باسععتخدام بيانععات قةاعيععة مفدععلة لتععدفقات االسععترمار ابج ع

املباشعر
املباشععر إىل

الدعععومال خعععالل الفعععة  .2015-1980مت اسععتخدام االحنعععدار املتععععديف لقيعععاس العالقعععة بعععا املعععتغذ املسعععتقل ()FDI

واملعتغذات التابععة مؤشععرات االقتدعايف الكلعي) ،وأشععارت ال تعائج إىل وجععويف عالقعة سعلبية بعا االسعترمار ابجع
املباشر وال مو االقتدايفي.

23

نتيجة الستعراض ابيفبيات السابقة ،نالحع أن ه عاك العديعد معن الدراسعات التجريبيعة العيت ت اولعت العالقعة
با االسعترمار ابجع

املباشعر وال معو االقتدعايفي باسعتخدام منعاكو تقعدير خمتلفعة ،غعذ أن ال تعائج املتوصعل إليهعا

انت متباي ة حول العالقة با املتغذين حتى ر الدراسات اليت متت على االقتدايف الة ي.
 .7االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف تركيا خالل الفرتة ( 2006ـ :)2016
متك ت تر يا من خلق بيئة اقتدايفية مواتية ،فضال عن سياسات مسعتقر  ،ميكعن الت بعؤ بهعا م عذ أوائعل
العقد ابول من القرن احلالي ،وبالتالي ازيفايفت تدفقات االسترمار ابج

20

املباشر إىل تر يا بشكل
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يبا الشعكل رقعم ( )01أن تعدفقات االسعترمار ابجع

املباشعر إىل تر يعا ،قعد شعهدت اجتاهع ىا تدعاعدي ىا،

وحققت مستوى أعلى من  10مليار يفوالر أمريكي م ذ عام  ،2006ووصلت إىل  22مليار يفوالر أمريكعي ر 2007

تعلى مستوى ُمسجل على اإلطال خالل الفة حمل الدراسة .لكن ر أعقاب ابزمة املالية العاملية لععام ،2008
اليت أورت سلبا على معظم اقتدعايفات الععامل بشعكل ععام ،واقتدعايف تر يعا بشعكل خعا  ،اخنفضعت تعدفقات
االسعععترمار ابجع ع

املباشعععر إىل تر يعععا بشعععكل حعععايف ر عع عام  2009معععن  19.9مليعععار يفوالر إىل  8.6مليعععار يفوالر

أمريكي .ر عام  ،2010بدأت تدفقات االسترمار ابج

املباشر ر االرتفاع مر أخرى إىل أن وصلت إىل مستوى

مرتفع ع نسعععبيا بلع ع  16.2مليعععار يفوالر أمريكعععي ر ععععام  .2011ور ععععام  2012و 2013و 2014بلغعععت أرقعععام تعععدفق
االسترمار ابج

املباشر  13.6مليار و  12.9مليار و  12.8مليار يفوالر أمريكي على التوالي.

ر عام  2015وصلت تدفقات االسترمار ابج

املباشر إىل أعلى مستوى قيمة بعد ابزمة املالية العاملية مببل

 17.6مليععار يفوالر أمريكعي .أمععا ر عععام  ،2016فقععد اخنفععض حجععم االسععترمار ابجع

املباشععر ر تر يععا لتدعل

قيمته إىل  12.3مليار يفوالر أمريكي ،وميكن ارجاع كلب إىل حماولة االنقالب العسكري اليت حدوت ر تر يعا
ر كات العام.
وتُعَد أوربا الرافد ابول لتدفقات االسترمار ابج

املباشر لة يا ،وم الواليات املتذد ابمريكية ،أما على

مستوى القةاعات فيعترب قةاع التد ي الرائد ر جذب االسترمار ابج

املباشر إىل تر يا.

من جهة أخرى ،فإن ال مو االقتدايفي الة ي متذبذب با االرتفاع واالخنفاض وما بعا املوجعل والسعالل
خالل الفة املع ية بالدراسة حسل ما يعكسه الشكل رقم  ،02ومريف كلب إىل التةورات الدوليعة واالقليميعة العيت
أورت سلبا على االقتدايف الة

ي ،واليت تتمرل أساسا فيما يلي:

25

 ابزمة املالية العاملية لعام  2008اليت أورت بشكل مباشر على التجار الدولية والتدفقات املالية ر مجي أحناء
العامل ،مبا ر كلب تر يا ،من خالل زيايف العجز ر ميزان التجار واملدفوعات ،إىل جانل ختفيض قيمة العملة،
وزيايف معدالت التضخم ،والعجز ر املوازنة العامة .لقد تتور االقتدايف الة ي تتورا سلبيا بابزمة ،واتضح كلب
ر االخنفاض احلَايف ر الدايفرات الة ية والتوقف املفاجئ ر التدفقات املالية؛
 احلرب ابهلية املستمر ر سوريا اجملاور اليت بدأت ر عام 2012؛ هذه احلرب مل ي تج ع ها تدفق أ رر من
والوة ماليا الجئ سوري إىل تر يا فذسل ،بل تداعدت أيضا أنشةة اجلماعات املسلذة يفاخل هذا البلد؛
 ابزمة الة ية الروسية لعام  ،2015بعد حايفوة انتهاك اجملال اجلوي؛ هذا أيفى بعاإليفار الروسعية لفعرض سلسعلة
من العقوبات االقتدايفية ضد تر يا مبعا ر كلعب بععض السعل ومجيع العرحالت السعياحية ،ونتيجعة لعذلب ،حعدث
اخنفعععاض ب سعععبة  %30ر ععععديف السعععياح العععذين يفخلعععوا تر يعععا ر ابشعععهر السعععبعة ابوىل معععن ععععام  ،2016وتشعععذ
التقديرات إىل أن العقوبات االقتدعايفية الروسعية

لفعت االقتدعايف الة عي خسعار حقيقيعة بلغعت  8.3مليعار يفوالر

أمريكي ر عام  2016؛
 أخذا ،حماولة االنقالب العسكري ر  15يوليو  ،2016وال شب ر أن هذا احلدث قد أوعر سعلباى علعى االقتدعايف
الة ي بدفة عامة واالسترمار ابج

املباشر بدفة خاصة ،بنه ُي ظر إليه على أنه عدم استقرار سياسي

بذ

يفاخل هذا البلد.
« جملة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد محه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،اجمللد  ،08العدد 2018 ،02

21

DOI : 10.12816/0052769

أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف تركيا خالل الفرتة  2006ــ ( 2016ص ص )30-15

 - IIالطريقة واألدوات:
لغرض يفراسة العالقة با االسترمار ابج

املباشر ومعدل ال مو االقتدايفي ر تر يا ،استخدم ا بيانعات

س وية ،وكلب عن الفة ( .)2016-2006ومتاشيا م التوجهات احلديرة ر حتليل السالسل الزم ية ،واليت

ان هلا

العدور البعارز ر جعععل العالقعات االقتدععايفية قابلعة للقيععاس والتذليعل الكمعي ،فإن ععا قم عا باسعتخدام طريقعة أ ععل
وجرا ر . Engle et Granger
إن حتليععل التكامععل املشععةك يسععمح بتوضععيح العالقععة احلقيقيععة بععا مععتغذين ،مععن خععالل البذععخي عععن متجععه
التكامل املشةك وإزالة تتوذه ع د االقتضاء .26وإن طر حتليل التكامل املشةك اليت استخدم اها ،تر ز على
احلاالت اليت تكون فيها متغذات السالسل الزم يعة ابساسعية متكاملعة معن نفعس الدرجعة ،وهعي الدرجعة ابوىل.
وبغراض هذه الدراسة استخدم ا منوكو احندار خةي لتذديد طبيعة العالقة با االسترمار ابج

املباشر ومعدل

ال مو االقتدايفي ر تر يا على ال ذو التالي:
)*(TCGDPt =  +  .FDI t +  t .......... .......

حيخي  TCGDPt :معدل ال مو االقتدايفي FDI t ،اإلسترمار ابج
 -IIIالنتائج ومناقشتها:

املباشر.

 .1نتائج اختبارات االستقرارية :يهدف اختبار االستقرارية إىل فذص خوا
ابج

السالسل الزم ية لكل من االسترمار

املباشر ومعدل ال مو االقتدايفي خالل الفة ( ،)2016-2006والتت د من مدى سكونهما ،وحتديد رتبة

تكامل

ل متغذ على حدى .من الشكل  )3يةاءى ل ا أن

ال من السلسلتا الزم يتا ( )FDIو ()TCGDP

غذ مستقرتا.
ولتت يععد كلععب أو نفيععه ،تةلععل ابم عر اسععتخدام اختبععارات جععذر الوحععد ( .)unit root testsورغععم تعععديف هععذه
االختبارات ،إال أن ا اعتمدنا ر هذه الدراسة على اختبار فيليل عع بذون ( ،)Phillips-Perronوهذا الختبار فرضعية
العدم القائلة بوجويف جذر الوحد أي عدم استقرار السلسلة الزم ية)؛ كلب أن اختبار  PPله قدر اختباريعة أفضعل،
وهععو أيف مععن اختبععار  ADFالسععيما ع ععدما يكععون حجععم العي ععة صععغذا .ور حالععة تضععارب وعععدم انسععجام نتععائج
االختبارين فإن ابفضل االعتمايف على نتائج اختبعار  27PPالعذي تُععد نتائجعه يفقيقعة ر حالعة العي عات الدعغذ  .نتعائج
هذا االختبار أنظر اجلعدول  ،))1تؤ عد أن السلسعلتا غعذ مسعتقرتا ر املسعتوى ( ،)At Levelوحتتويعان علعى
جذر وحدوي ،باعتبار أن القيم احملسوبة أقل متاما من القعيم احلرجعة لعع  ،Mackinnonومعا يععزز هعذه ال تيجعة هعو
قيم االحتمال احلرو اب رب من .%5
ما تشذ ال تائج إىل أن السلسلتا احملولتا ع عد طريعق اجعراء الفعرو ابوىل مسعتقرتا ،وكلعب باعتبعار أن
القيم احملسعوبة أ عرب متامعا معن القعيم احلرجعة لعع  ، Mackinnonومعا يععزز هعذه ال تيجعة هعو قعيم االحتمعال احلعرو
ابصععغر مععن  ،%5أي أن  )FDIو  )TCGDPمتكععاملتا مععن الدرجععة ابوىل ،وهععذه ال تععائج ت سععجم مع ال ظريععة
القياسععية ال عيت تفععةض أن أغلععل املععتغذات االقتدععايفية الكليععة تكععون غععذ سععا
سا
22

ة ر املسععتوى ولك هععا تدععبح

ة ر الفر ابول .ومبشاهد الشكل ( )2تتت د هذه ال تيجة ،حيعخي نالحع أن السلسعلتا تتذبعذبان حعول
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وسط حسابي وابت ،م تباين ليس له عالقة بالزمن .وهذا يعين أن ه اك احتماال بوجويف تكامل متزامن با مععدل
االسعترمار ابجع

املباشعر ومععدل ال معو االقتدعايفي ر تر يعا .للتذقعق معن كلعب ،س سعتخدم طريقعة ا عل –

جرا ر للتكامل املشةك.
 .2نتائج اختبارات التكامل املشرتك :على ضوء اختبار جذر الوحد السابق ،اتضح أن
من الدرجة ابوىل ،أي لسالسل الزم ية غذ سا

ة ر املستوى ولك ها سا

التكامل املشةك على حتليل السالسل الزم ية غذ السا

ة ،حيخي يشذ

توليد مزيج خةي يتدف بالسكون من السالسل الزم ية غذ السا
السا ن ،فإن هذه السالسل الزم ية غذ السا

ل متغذ على حدى متكامل

ة ر الفر ابول .وتر ز نظرية
ل من أ ل وجرا ر إىل إمكانية

ة .وإكا أمكن توليد هذا املزيج اخلةي

ة ر هذه احلالة تعترب متكاملة من نفس الرتبة .وبالتالي فإنه

ميكن استخدام مستوى املتغذات ر االحندار ،وال يكون االحندار ر هذه احلالة
التوازنية ر املدى البعيد .وتكوين املزيج اخلةي من منوكو الدراسة هو

زائفا.28

وتوصف بالعالقة

اآلتي:

)**( t = TCGDPt −  −  .FDI t .......... .......

وعلي ا أن نتذقق فيما إكا

ان هذا املزيج اخلةي )  ( tأي أن  ، TCGDPt −  −  .FDI t :واملتولد من

متغذات ال موكو ،متكامل من الدرجة الدفرية ) ، IN (0فإكا

ان

ذلب فإن متغذات ال موكو  )TCGDPو

 )FDIحتقق التكامل املشةك.
 1.2نتائج حتليل التكامل املشرتك بطريقة اجنل – جراجنر :إن حتليل التكامل املشةك الذي مت وضعه من قبل
غرا ر  Grangerس ة  1983وأ ل وغرا ر  Engel et Grangerس ة  1987يعترب ع د الكرذ من االقتدايفيا
تحد أهم املفاهيم اجلديد ر جمال القياس االقتدايفي و ذلب لتذليل السالسل الزم ية .29وتستلزم هذه
الةريقة املرور خبةوتا ،ابوىل تقدير العالقة املع ية بةريقة املربعات الدغرى العايفية حيخي حندل على معايفلة
احندار التكامل املشةك ،وم احلدول على بواقي معايفلة االحندار املقدر )  ، (ˆtواختبار مدى سكونها
وفق اآلتي:
فإكا

)ˆt =  + ˆt −1 + ˆt −1 + et .......... ...(* * *) , et ~ IN (0

انت إحدائية )  (ملعلمة )  ( t −1مع وية فإن ا نرفض الفرض العدمي )) ( t ~ I (1بوجويف جذر وحد

ر البواقي ونقبل الفرض البديل بسكون البواقي أو )) ، (ˆt ~ I (0وبالتالي نست تج بتن متغذات ال موكو بالرغم
من أنها سالسل زم ية غذ سا

ة إال أنها متكاملة من نفس الرتبة ،وأن العالقة املقدر ر اخلةو ابوىل هي

عالقة صذيذة وغذ مضللة .أما إكا

انت البواقي غذ سا

ة ر املستوى ،فإنه ال توجد عالقة توازنية با

املتغذين ،وأن العالقة السابقة مضللة وال ميكن الر ون إليها.
 1.1.2نتائج تقدير معادلة احندار التكامل املشرتك :بإجراء االحندار با االسترمار ابج

املباشر ومعدل ال مو

االقتدايفي ،حتدل ا على العالقة املقدر التالية:
TCGDP = 2.089 + 0.1974*FDI

أما باقي إحداءات عملية االحندار فهي معروضة ر اجلدول (.)2

بعد احلدول على بواقي االحندار س قوم باختبار سكون البواقي ،إضافة إىل تقعدير املعايفلعة )* * *( الختبعار جعذر
الوحد  ،وهذا بهدف تت يد ال تائج املتوصل إليها.
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 2.1.2نتائج دراسة استقرارية سلسلة بواقي التقدير :إن البذخي ر إمكانية وجويف عالقة توازن طويلة ابمد ،من
خالل تةبيق اختبار التكامل املشةك با املتغذات املدروسة ،سيكون كلب انةالقا من بواقي التقدير  . ˆtوعلي ا
أن نتت د من أن هذه ابخذ مستقر  ،هلذا الغرض قم ا بفذص بواقي املعايفلة املقدر  ،ور ابخذ استخدم ا
اختبار فيليل بذون من أجل تعزيز ال تائج املتوصل إليها.
أ ع نتائج فذص بواقي معايفلة احندار التكامل املشةك :هلذا الغرض قم ا برسم بياني لقيم بواقي التقدير ،حيخي
حدل ا على الشكل  )5والذي يشذ إىل أن سلسلة بواقي معايفلة التكامل املشةك غذ مستقر  .كلب أن "السلسلة
تكون مستقر إكا تذبذبت حول وسط حسابي وابت ،م تباين ليس له عالقة بالزمن"

30

ب ع نتائج اختبار فيليل بذون  :لتت يد ال تائج السابقة قم ا بإجراء اختبار فيليل بذون  )PPعلى بواقي التقدير.
نتائج االختبار موضذة ر اجلدول .)4
تبا نتائج اجلدول  )4عدم استقرارية بواقي معايفلة احندار التكامل املشةك ر ال موكجا  )2و  ،)3أي ر
منعوكجي  )With Constant+ With Constant & Trendعلعى اعتبعار أن القعيم احملسعوبة أقعل متامعا معن القعيم
احلرجة لع  ،Mackinnonوما يعزز هذه ال تيجة هو قيم االحتمال احلعرو اب عرب معن  ،%5لكعن بال سعبة لل معوكو
 )1أي منععوكو بععدون حععد وابععت أو اجتععاه للبععواقي (  )Without Constant & Trendفيشععذ اىل اسععتقرارية سلسععلة
ان ر إحدى ال ماكو الرالوة جذر وحعدوي ،فهعذا

البواقي .ومبا أن "مبدأ االختبارات اإلحدائية ي ص على أنه إكا

يفليل على أن السلسة حتتوي على جذر وحعدوي وم عه فهعي غعذ مسعتقر " .31إكن نسعتةي أن نؤ عد علعى أن سلسعلة
البواقي هي غذ مستقر  ،وهذا ما يؤيفي ب ا إىل قبول فرضية العدم القائلة بوجويف جذر وحعدوي ،وهعذا يععين ععدم
املباشر ومعدل ال معو االقتدعايفي ر تر يعا

وجويف يفليل على عالقة تكامل متزامن با اإلسترمار ابج

سعل

طريقة ا ل – جرا ر.
ساب معامل االرتباو اخلةي

و -معامل االرتباو اخلةي لبذسون  :لتدعيم ال تائج املتوصل إليها قم ا

لع Pearsonوهذا بافةاض خةية العالقة ،هذا ابخذ يتم حسابه من أجل أي متغذين  xو  yبالشكل التالي :
− nx y
− ny 2

n

2
i

y
i =1

n

i

x y
i

i =1

n

 xi2 − nx 2
i =1

) − x )( yi − y

=

n

n

i

 (x
i =1

n

)  ( xi − x )  ( y i − y

2

i =1

2

=

) Cov( x, y

 x y

=  x, y

i =1

حيخي   xو   yهما اإلحنرافان املعياران لكل من  Xو  . Yو − 1   x, y  1

ع د حساب معامل االرتباو تبا أنه يساوي  ،0.208ما يدل على اجتاه موجل ر العالقة االرتباطيعة العيت بعدت
ضعيفة با االسترمار ابج

املباشر ومعدل ال مو االقتدايفي ر تر يا ،وهو ما يتفعق مع ابيفبيعات ال ظريعة العيت

حتكم العالقة با املتغذتا .لكن ال يكفي حسابه فقعط ويعتعا اخضعاعه اىل االختبعار االحدعائي للتت عد معن
مع ويته االحدائية.
ر هذا االطار ،يكون اختبار الفرضيات بال سبة ملعامل االرتباو بهذا الشكل :32

24

 H 0 : rxy = 0

، 

 H 1 : rxy  0

« جملة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد محه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،اجمللد  ،08العدد 2018 ،02

DOI : 10.12816/0052769

أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي يف تركيا خالل الفرتة  2006ــ ( 2016ص ص )30-15

وملعرفععة فيمععا إكا

ععان   x, yمع ويععا اتلععف عععن  ،0حنسععل احدععاء

سععتويفنت (1 −  ) :
2
x, y

n−2

 ، t =  x, yإكا
*

انععت  t *  t n− 2نععرفض الفرضععية  H 0وبالتععالي يكععون معامععل االرتبععاو مع ويععا اتلععف عععن الدععفر ،ور حالععة
العكس ،تكون الفرضية  H 0مقبولة.
بعد اجراء االختبار تبا أن معامل االرتباو احملسوب غذ مع وي احدائيا ع عد مسعتوى مع ويعة  %5ويظهعر كلعب
من خالل قيمة االحتمال املشاهد املرافق الحداء االختبعار و عائي الةعرف  ،)Sig. (2-tailed)=0.539معا يعؤيفي
اىل قبول الفرضية الدفرية اليت ت ص على عدم وجويف عالقة ارتباطية با املتغذتا،

معا هعو موضعح ر اجلعدول

رقم .05
 -IVاخلالصة:
مععن ال احيععة ال ظريعة والتجريبيععة ،ه ععاك العديععد مععن الدراسععة والبذععوث الععيت اهتمععت بدراسععة تععتوذ االسععترمار
ابج

املباشر على ال مو االقتدايفي ،وعلى الرغم من أن معظم الدراسات ال ظرية والتجريبية تؤ عد علعى وجعويف

عالقعة موجبعة بعا االسعترمار ابجع

املباشعر وال مععو االقتدعايفي ،إال أن بععض الدراسعات التجريبيعة ال تعدعم هععذه

العالقة با املتغذين.
باإلضافة إىل معا سعبق  ،فعإن العالقعة بعا االسعترمار ابجع

املباشعر وال معو االقتدعايفي التعزال حمعل جعدل ر

تر يععا ،لععذلب حاول ععا مععن خععالل هععذه الورقععة البذريععة الكشععف عععن واقع العالقععة بععا املععتغذين املُشععار إليهمععا ر
االقتدايف الة ي ،واست ايفا إىل ال تائج املتوصل إليها ر هذه الدراسعة فإنعه ميك عا قبعول الفرضعية البذريعة العيت
تع ص علععى عععدم وجععويف عالقععة بععا االسععترمار ابجع

املباشععر وال مععو االقتدععايفي ر تر يععا خععالل الفععة الععيت مت

حتليلها (2006ـ  ،)2016وهذه ال تيجة تدعم وتتوافق م نتائج الدراسات السعابقة العيت ت اولعت حالعة تر يعا وهعي :
يفراسة ( Mustafa Gerceker )2015؛ يفراسعة ( MUSTAFA TAHIR DEMIRSEL et al )2014ويفراسعة )2014
 ،Ahmed Abdulrahman Khder Agaبي ما ختتلف م باقي الدراسعات السعابقة املدرجعة ر هعذه الدراسعة ،وعلعى
وجععه اخلدععو  ،الدراسععات الععيت ت اولعت حالععة تر يععا ،وهععي  :يفراسععة ( ، Muharrem AFŞAR )2008ويفراسععة
(.Eyup DOGAN )2013

ميكععن تفسععذ غيععاب العالقععة بععا املععتغذين خععالل الفععة املع يععة بالدراسعة ،ر أن االسععترمار ابجع
القايفم إىل تر يا يتم بشكل أساسي من خالل عمليات االندماو واالستذواك،
ال عاتج احمللعي االمجعالي ، 33
ابج

معا أن تر يعا

املباشععر

يعخي ال العق التعتوذ املتوقع علعى

عان لعديها أيفاء منعو غعذ مسعتقر وتعدفقات متذبذبعة معن االسععترمار

املباشر خالل الفة العيت قم عا بتذليلعها ،وكلعب نتيجعة التةعورات الدوليعة واالقليميعة ابزمعة املاليعة العامليعة

لس ة  2008؛ احلرب ابهلية ر سعوريا العيت بعدأت ر سع ة  2012؛ ابزمعة الة يعة الروسعية لسع ة  2015وحماولعة
االنقالب العسكري ر تر يا ر س ة  ،)2016واليت أورت سلبا على االقتدايف الة عي بشعكل ععام واالسعترمار
ابج

بشكل خا

بالرغم من ت فيذ تر يا سياسات اقتدايفية ناجذة م ذ مةل ابلفية اجلديد .

عةفا على ما سبق ،ميكن اقةاح التوصيات اآلتية:
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 الة يز على وض سياسات جلذب االسترمارات ابج بية املباشر اليت تعتمد على إنشعاء مشعروعات جديعد
ر تر يا من أجل تعزيز ال مو االقتدايفي؛
 احملافظة على االستقرار السياسي بنه عامل هام جلذب االسترمار ابج

املباشر إىل هذا البلد؛

 اسععتخدام اتفاقيععات الشععرا ة والتكامععل االقتدععايفي جلععذب االسععترمار ابج ع

املباشععر السععيما م ع الععدول

اجملاور ويفول الشر ابوسط.

 -مالحق:

الشكل رقم  : )01تةور حجم االسترمار ابج

املباشر ر تر يا باملليار يفوالر أمريكي

Source: Central Bank of the Republic of Turkey

الشكل رقم  : )02تةور معدل منو ال اتج احمللي االمجالي ر تر يا خالل الفة

( 2006ـ )2016

املددر :إعدايف الباحرا انةالقا من :
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=JO
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