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 األجنبيللمناطق الحرة وتدفق االستثمار  اإلجماليةالتفاعل الدينامي بين الصادرات 
  )2013- 1990(العربية المتحدة  اإلماراتالمباشر في دولة 
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Abstract: This Study aimed to 
examine the relationship between 
the export for Free Zones and the 
flow of foreign direct investment in 
the United Arab Emirates and by 
using this method of simultaneous 
integration, during the period 
(1990-2013). It was found through 
analysis of a long-run equilibrium 
relationship between the total 
export for Free Zones and the flow 
of foreign direct investment in the 
United Arab Emirates during the 
period in question to study, and it 
was likely explanation for that 
adoption of the UAE government 
prudent policy is to encourage free 
trade and attracting foreign direct 
investment. In this context has been 
established (36) free zone, 
distributed in the various emirates 
and investment flows seen in a 
number of industrial, commercial 
and service.  
key words: Free zones for export, 
exports, foreign direct investment, 
co-integration, United Arab 
Emirates. 

البحــــث يف العالقــــة  الدراســـة اســــتهدفت :ملخـــص 
بـــــني الصـــــادرات االمجاليــــــة للمنـــــاطق احلـــــرة وتــــــدفق 
االستثمار االجنيب املباشـر يف دولـة االمـارات العربيـة 

باســـتخدام طريقـــة التكامـــل املتـــزامن،  املتحـــدة وهـــذا
واتضـــــــح مـــــــن  ).2013-1990(خـــــــالل الفـــــــرتة 

ل خـــالل التحليـــل وجـــود عالقـــة توازنيـــة طويلـــة األجـــ
بـــــني الصـــــادرات االمجاليــــــة للمنـــــاطق احلـــــرة وتــــــدفق 
االستثمار االجنيب املباشـر يف دولـة االمـارات العربيـة 
املتحدة خالل الفرتة املعنية بالدراسة، وكـان التفسـري 
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 : تمهيد 

التنمية  لتحقيقلقد أتبثث خربات التنمية يف الدول املنتجة للنفط أن اعتماد طريق واحد للسعي 
ا على برامج التنمية يف هذه 1986سنة ل، خاصة بعد حدوث أزمة النفط هو أمر صعب ، وانعكاسا

وإزاء هذه التحديات الضخمة واملشاكل . الدول، خاصة يف متويل االنفاق االستهالكي واالستثماري
االقتصادية بدأت هذه الدول يف سبيلها اىل تنويع االقتصاد وتعزيز النشاط االقتصادي، وهذا بإتباع 

  .اقامة مناطق  حرة ومبختلف أنواعها: اسرتاجتيات تنموية واليت منها 

دف   العديد من الدوللتنموية من قبل االسرتاتيجية احيث تزايد التوجه حنو استخدام هذه 
مبا يعود   جذب االستثمارات االجنبية املباشرة وحتفيز االستثمارات احمللية، والرفع من مستوى الصادرات

على هذه الدول بفوائد من جوانب متعددة خاصة يف جمال حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وهذا 
دف توفري األ جواء املالئمة إلستقرار تلك االستثمارات االجنبية مقابل تسهيالت تقدمها هذه الدول 

  .واحلد من هجرة االستثمارات احمللية

ويف هذا اإلطار، اهتمت الكثري من الدراسات والبحوث االقتصادية مبوضوع اقامة مناطق حرة، يف 
ث أنه ولعل أهم ما ميكن استخالصه من هذه الدراسات والبحو . زيادة تدفق االستثمار األجنيب املباشر

  .هناك عالقة سببية موجبة بني املسارين السابقني الذكر

 ,H.Johansson et L.Nilsson( :وهـذا  اســتناداً إىل مـا أتــى بـه عــدد مـن االقتصــاديني كــ   

 Amirahmadi H, 1965(2   )Burns J.G., 2003(3   )Élise Panier, 2013(4(و 1)1997
 ،Jean-Marc Siroen Ayçil Yucer, 2014(5 ،  )Barbier J.P., Veron J.B., 1992(6 ,(و
)Bernard Véron, 1991(7.  

حيث بني هؤالء أن للمناطق احلرة أمهية كبرية لالقتصاد الوطين، وهذا من خالل جذب 
االستثمارات احمللية واألجنبية من خالل االعفاءات واحلوافز اليت تقدمها مما يساهم يف دعم ميزان 

ة، كذلك اقامة صناعات تصديرية وجلب تكنولوجية حديثة وتوفري فرص املدفوعات بالعمالت الصعب
ا التصديرية وعلى هذا االساس سارعت معظم دول . العمل ورفع الكفاءة للصناعة احمللية، وزيادة قدر

    .العامل على اقامة مناطق حرة ومبختلف االنواع

إىل انشاء  الدولةسارعت هذه ، حيث ة االمارات العربية املتحدةدولجند ومن بني هذه الدول 
وهذا بعد بروز مشكالت اقتصادية يف اهليكل االقتصادي هلذه . مناطق حرة ومبختلف االنواعجتسيد و 
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الدولة، نتيجة االعتماد املتزايد على النفط وعدم التنويع االقتصادي، حيث أدت التقلبات العاملية يف 
نفاق االستهالكي واالستثماري، إىل حدوث عجز يف أسعار النفط  مع وجود حاجة مستمرة إىل متويل اإل

  .املوازنة العامة هلذه الدولة

منطقة، تتوزع يف إمارات الدولة املختلفة وتشهد تدفقات ) 36(ولقد بلغ عدد املناطق احلرة 
االت الصناعية والتجارية واخلدماتية، حيث يف هذا امليدان حققت جتارة املناطق  استثمارية يف عدد من ا

مقارنة بسنة  %5منوا بلغت نسبته حوايل  2013احلرة بدولة االمارات العربية املتحدة خالل سنة 
اىل  2012مليار درهم يف سنة  74.4، حيث ارتفع امجايل جتارة املناطق احلرة  بالدولة من 2012
   .8مليار درهم 4,1حبوايل بزيادة تقدر  2013مليار درهم سنة  78.5حوايل 

الدراسة يف تسليط الضوء على واقع تعامل دولة االمارات مع موضوع املناطق احلرة وعليه تُساهم 
للتصدير وتدفق االستثمار األجنيب املباشر، وتوضيح سبب سعي االمارات العربية املتحدة الدائم جلذب 

دف الدراسة إىل قياس . االستثمار األجنيب إليها مناطق احلرة العالقة بني بني الصادرات االمجالية للكما 
من ) 2013-1990(وتدفق االستثمار االجنيب املباشر يف دولة االمارات العربية املتحدة خالل الفرتة 

  . خالل بناء منوذج قياسي يساعد على حتليل هذه العالقة

  : وقد أجنز هذا البحث انطالقًا من الفرضية التالية 

وتدفق االستثمار االجنبي لحرة الصادرات االجمالية للمناطق اهناك عالقة سببية بين  
 .المباشر في االمارات العربية المتحدة

 أما فيما خيص منهجية البحث، فإنه مت االستعانة باملنهج الوصفي التحليلي ملا ورد يف املراجع
جارة  منظمة التجارة العاملية، وزارات التجارة والصناعة  املركز اإلسالمي لتنمية الت(واألحباث واملواقع الرمسية 

 ، باإلضافة إىل املنهج التحليلي الكمي املشتمل على األساليب القياسية)صندوق النقد العريب املوحد
العالقة السببية بني الصادرات االمجالية وتدفق االستثمار االجنيب املباشر يف إطار اقامة مناطق  لتحديد

ومن مث  ذه املتغريات مستقرة أم الوذلك من خالل اختبار إذا كانت السالسل الزمنية هل. حرة للتصدير
  .استخدام التكامل املتزامن للتحقق من وجود عالقة طويلة األمد بني هذه املتغريات

 أقسام رئيسية ثالثولغرض اختبار الفرضية السابقة الذكر، فإنه قد مت تقسيم هذا البحث إىل 
لثاين النتائج املتوصل إليها من جراء حيث نتناول يف احملور األول الطريقة املستخدمة يف البحث، ويف ا

  .تطبيق طريقة التكامل املتزامن ويف احملور الثالث تفسري ومناقشة النتائج املتوصل إليها
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   : الطريقة المستخدمة في البحث.1

بـني الصــادرات االمجاليــة  والتكامـل املشــرتك إن هـدف البحــث هـو  حتليــل وقيـاس العالقــة الســببية
  .)2013-1990(االستثمار االجنيب املباشر يف االمارات العربية خالل الفرتة  للمناطق احلرة وتدفق

يف ويرجــــــع ســــــبب اختيــــــار هــــــذه الدولــــــة بالــــــذات دون غريهــــــا، إىل جتربتهــــــا الفريــــــدة مــــــن نوعهــــــا 
ـــــــنفط ـــــــدف تقليـــــــل االعتمـــــــاد علـــــــى قطـــــــاع ال  جمـــــــال تنويـــــــع القاعـــــــدة اإلنتاجيـــــــة والنشـــــــاط االقتصـــــــادي 

منـــــاطق حـــــرة والـــــيت بلـــــغ عـــــددها  وهـــــذا مـــــن خـــــالل اقامـــــة. ي واالســـــتثماريلتمويـــــل اإلنفـــــاق االســـــتهالك
ــــــــــة املختلفــــــــــة وتشــــــــــهد تــــــــــدفقات اســــــــــتثمارية يف عــــــــــدد مــــــــــن ) 36( منطقــــــــــة،  تتــــــــــوزع يف إمــــــــــارات الدول

ـــــــــدف تشـــــــــجيع الصـــــــــادرات وجلـــــــــب عـــــــــدد أكـــــــــرب مـــــــــن  ــــــــاالت الصـــــــــناعية والتجاريـــــــــة واخلدماتيـــــــــة   ا
  .9مارات احملليةاالستثمارات االجنبية واحلد من هجرة االستث

الصـــــادرات االمجاليـــــة للمنـــــاطق احلـــــرة يف االمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة بـــــالرمز  ســـــنعرب عـــــن وعليـــــه
)EXPORT ( وامجايل تدفق االستثمار االجنيب املباشر بـ) :FDI( .تعطى العالقة بـ  وبالتايل: 

EXPORT =f(FDI)  
  :مع افرتاض خطية العالقة يصبح النموذج من الشكل التايل 

EXPORT =β+b FDI +  
ملعرفـة  cointégration(10(ولتحقيق هذا املبتغى استعملنا هلذا الغرض اختبار التكامل املتزامن 

ويقـــوم هـــذا االختبـــار علـــى ثـــالث مراحـــل أساســـية . العالقـــة يف املـــدى الطويـــل بـــني املتغـــريات حمـــل الدراســـة
 :11وهي

حيــث تعتــرب دراســة االســتقرارية أحــد الشــروط  الســتقرارية،المرحلــة األولــى ويــتم فيهــا اختبــار ا  - 1.1
ـــا يســـبب عـــدة مشاكل وتكمـــن أمهيتهـــا يف التحقـــق مـــن  ؛قياســـيةاملهمـــة عنـــد دراســـة التكامـــل املتـــزامن وغيا

 Trend(اســتقرار أو عــدم اســتقرار السلســلة الزمنيــة ومعرفــة نوعيــة عــدم االســتقرار مــا، إذا كــان مــن نــوع 

Stationary  (أو من نوع )Differrency Stationary( وتعد اختبـارات جـذر الوحـدة ،The unit 

root test of Stationary   ـذه العمليـة مـن أجـل تفـادي ،كفيلة بإجراء اختبارات االستقرارية، ونقوم 
املوســــــــع  اختبــــــــار ديكــــــــي فــــــــولر هــــــــذه االختبــــــــارات جنــــــــد أحــــــــدو . املضــــــــللة االحنــــــــدار الزائــــــــف و النتــــــــائج

"Augmented Dickey-fuller." 
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، لتحليـــل طبيعـــة وخصـــائص السالســــل 12اختبـــار 1981طـــور العـــامل ديكـــي فـــولر ســــنة  حيـــث
الزمنية، والـذي أصـبح يعـد مـن أكفـأ االختبـارات جلـذر الوحـدة، حمـاوال تصـحيح مشـكلة االرتبـاط الـذايت يف 

بتحويـل منــوذج  كمــا أنـه يقــوم. املتغـري التـابع فــروق البـواقي عـن طريــق تضـمني دالــة االختبـار عـددا معينــا مـن
ــذا يصــبح  AR(p)إىل منــوذج مـن نــوع  AR(1)مـن نــوع  ، للــتخلص مـن االرتبــاط الــذايت للحـد العشــوائي و

لــه قــوة للكشــف علــى اســتقرارية السالســل الزمنيــة والقــدرة علــى حتديــد نــوع عــدم االســتقرارية إن كانــت مــن 
ى ثـالث صـيغ  أي ثالثـة ، ويعتمـد علـ(Differeney Stationary)أو  (Trend Stationary) مسـار

  : 13مناذج، وهذا باستعمال طريقة املربعات الصغرى

  النموذج األول : 
  النموذج الثاين :  
  النموذج الثالث :  

، والنمـوذج الثالـث خيتلـف عـن الثـاين واألول ثابتإن النموذج الثاين خيتلف عن األول يف احتوائه على حد 
املناســــبة يــــتم عــــادة  p احتوائــــه علــــى حــــد ثابــــت ومتغــــري اجتــــاه زمــــين  ولتحديــــد طــــول الفجــــوات الزمنيــــة يف

 وبعـــــد حســـــاب الفـــــروق األوىل . SCو  AICاســـــتخدام أقـــــل قيمـــــة  ملعيـــــاري 
وتقدير النموذج بطريقة املربعات الصغرى واختبـار الفرضـيتني   والفروق الثانية 
H0 :  ضـــد الفرضـــية ,H1 : فـــإذا كانـــت فرضـــية العـــدم مقبولـــة، فهـــذا يعـــين وجـــود جـــذر

  .14وحدوي وبالتايل تكون السلسلة الزمنية غري ساكنة

السالســل الزمنيــة  اســتقرارية بعــد التأكــد مــن : المرحلــة الثانيــة نقــوم باختبــار التكامــل المتــزامن - 2.1
يــــــتم دراســــــة التكامــــــل املتـــــــزامن ". Augmented Dickey-fuller"بــــــار هلــــــذه املتغــــــريات، حســــــب اخت

اقــرتح كــل مــن   ، حيــثEngel-Granger"15"للمتغــريات حمــل الدراســة باســتخدام اختبــار اجنــل و جــرانج
طريقــة الختبــار عالقــة التكامــل املتــزامن ترتكــز علــى مــرحلتني أساســيتني ومهــا  1987جراجنــر ســنة  أجنــل و

املعنيــة بطريقــة املربعــات الصــغرى العاديــة، حبيــث حنصــل علــى معادلــة احنــدار التكامــل األوىل تقــدير العالقــة 
اخلطـي املتولـد مـن احنـدار العالقـة التوازنيـة  وهـي املـزيج  املشرتك، مث احلصول على بـواقي االحنـدار املقـدرة 

 حصــل عليهــا مـن اخلطــوة األوىل وفــقأمــا املرحلـة الثانيــة فيــتم اختبـار مــدى ســكون البـواقي املت. طويلـة املــدى
 :اآليت

,…..IN(0)  
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بوجود  معنوية فإننا نرفض الفرض العدمي  ملعلمة  :فإذا كانت إحصائية 
وبالتايل نستنتج بأن  جذر وحدة يف البواقي ونقبل الفرض البديل بسكون البواقي أو 

ا متكاملة من نفس الرتبة، وأن العالقة  ا سالسل زمنية غري ساكنة إال أ متغريات النموذج بالرغم من أ
أما إذا كانت سلسلة البواقي غري ساكنة يف . املقدرة يف اخلطوة األوىل هي عالقة صحيحة وغري مضللة

   .العالقة مضللة وال ميكن الركون إليهااملستوى، فإنه ال توجد عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريين  وأن 

 –بعد التأكد من وجود عالقة التكامـل املشـرتك  حسـب إجـراء كراجنـر ، المرحلة التالية واألخيرة - 3.1
اجنل، نقـوم بتصـميم منـوذج تصـحيح اخلطـأ، حيـث تعتـرب هـذه اخلطـوة واحـدة مـن أدوات التحليـل القياسـي، 

بـــواقي االحنـــدار ملعادلـــة األجـــل الطويـــل للنمـــوذج املســـتخدم يف فنقـــوم بإضـــافة تصـــحيح اخلطـــأ الـــذي ميثـــل 
  .الفروقالدراسة بفجوة زمنية متباطئة لنموذج 

فإذا وجدنا أن املتغريات تتصف خباصية التكامل املشرتك، فإن النموذج األكثر مالئمة لتقـدير العالقـة بينهـا 
ـذه اخلاصـية، فـإن النمـوذج ال يصـبح صـاحلا  هو منوذج تصحيح اخلطأ، أما إذا كانـت املتغـريات ال تتصـف 

 ytو   xtوعليه يكون تقدير منـوذج تصـحيح اخلطـأ يف حالـة وجـود متغـريين مهـا . لتفسري سلوك هذه الظاهرة
  : 16وفق اخلطوات التالية

  :تقدير عالقات املدى الطويل بواسطة طريقة املربعات الصغرى :اخلطوة األوىل 
…………………..(1) 

 بواسطة طريقة املربعات الصغرى العادية ) املدى القصري(تقدير عالقات النموذج احلركي :ة الثانية اخلطو 

…………………(2) 

كمــا يأخــذ منــوذج تصــحيح اخلطــأ التفاعــل احلركــي يف األجــل القصــري والطويــل بــني املتغــري التــابع 
لفرضـــية املســـبقة بـــأن قيمـــة املتغـــري التـــابع تعكـــس ا) 2(، يف املعادلـــة رقـــم ECMt-1وحمدداتـــه وأساســـا ظهـــور 

، ال تتسـاوى مـع قيمتهـا التوازنيـة يف األجـل الطويـل النمـوذج )2(الفعليـة يف األجـل القصـري يف النمـوذج رقـم 
لــذلك يف األجــل القصــري يكــون هنــاك تصــحيح جزئــي مــن هــذا االخــتالل وهنــا ميثــل معامــل حــد ). 1(رقــم 

مــة الفعليـــة للمتغـــري التــابع، باجتـــاه قيمتهــا التوازنيـــة مــن فـــرتة ألخـــرى تعـــديل القي)  معلمتــه(تصــحيح اخلطـــأ  
، الـــيت يـــتم تصــحيحها أو تعـــديلها يف الفـــرتة )t-1(وحتديــدا تقـــيس نســـبة اخــتالل التـــوازن يف الفـــرتة الســابقة 

)t.(  
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ويستخدم هذا النموذج عادة للتوفيق بني السلوك قصري األجل والسـلوك طويـل األجـل للعالقـات 
صــادية فــاملتغريات االقتصــادية املتصــفة بالتكامــل املشــرتك مــن املفــروض أن تتجــه يف املــدى الطويــل حنــو االقت

  .17االستقرار أو ما يسمى بوضع التوازن

   : القياسية واالختبار نتائج الدراسة .2

لتـايل أظهرت الدراسة القياسية للمعطيات نتـائج عديـدة، ميكـن تقسـيمها إىل عـدة عناصـر نوردهـا بالرتتيـب ا
  :وهذا حسب ما يلي 

  ):السالسل الزمنية(نتائج التحليل اإلحصائي للمتغيرات قيد الدراسة -

اخلطــــــــوة األوىل يف عمليــــــــة حتليــــــــل السالســــــــل الزمنيــــــــة، هــــــــو رســــــــم مشــــــــاهدات املتغــــــــريات قيــــــــد الدراســــــــة 
حمــــــل للمتغـــــريات أن السلســـــلة الزمنيـــــة  أدنــــــاه 01ملعرفـــــة االجتـــــاه العـــــام هلمـــــا، حيــــــث ميثـــــل الشـــــكل رقـــــم 

ــــــا االمــــــارات العربيــــــة املتحــــــدةيف  الدراســــــة ممــــــا  قريبــــــة ، ويتبــــــني مــــــن قــــــيم التبــــــاين بــــــني هــــــذه املتغــــــريات أ
  .يفسر مبدئيا وجود عالقة تكامل متزامن بينها

خالل الفترة  االماراتالسلسلة الزمنية للمتغيرات محل الدراسة في :  01الشكل رقم  
  مليون درهم. ،و)2013- 1990(

  
 .2015وزارة االقتصاد، االمارات العربية المتحدة، : باالعتماد على  الباحثينن إعداد م: المصدر 

ـــار االســـتقرارية - ـــائج اختب االمـــارات العربيـــة املتحـــدة لدراســـة اســـتقراراية متغـــريات حمـــل الدراســـة لدولـــة : نت
بيقـه علـى والـذي يعتمـد يف تط" Augmented Dickey-fuller" استخدمنا اختبار ديكـي فـولر املتطـور 

، وذلــــك مـــن خــــالل اســــتعمال دالـــة االرتبــــاط الــــذايت اجلزئيــــة 1: حتديـــد درجــــة التــــأخري والـــيت حــــددناها بـــــ 
  .، يلخصان نتائج االختبار)02(واجلدول رقم ) 01(واجلدول رقم 
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  :، ما يلي )2(ورقم ) 1(حيث نالحظ من خالل اجلداول رقم 

  ADFغيرات محل الدراسة باستخدام اختبار جذر الوحدة في سلسلة المت:  01 الجدول

  االحتمال  ADFC(  5%(المحسوبة   المتغير  الدولة

االمارات العربية 
  المتحدة

EXPORT 
FDI 

0.24  
1.16-  

  

1.95-  

0.22  
0.24  

  Eviews 7باستخدام برنامج  الباحثينمن إعداد : المصدر 

  

راسة باستخدام اختبار لمتغيرات محل الدفروق ااختبار جذر الوحدة في سلسلة  : 02الجدول 
ADF  

  المتغير  الدولة
المحسوبة 

)ADFC(  5%  االحتمال  

االمارات العربية 
  المتحدة

EXPORT 
FDI 

4.15-  

4.93-  

  

1.95-  
0.00  
0.00  

  Eviews 7باستخدام برنامج  الباحثينمن إعداد : المصدر 

غري مستقرة يف  دراسةحمل ال، إىل أن السالسل الزمنية للمتغريات )01(تشري نتائج اجلدول رقم 
ا، حيث أن القيمة اإلحصائية لديكي فولر املتطورة احملسوبة  هلذه املتغريات أكرب من القيمة  ADFcمستويا

دولة لديكي فولر املتطورة    :، أي %5عند مستوى  ADFtا

ADFc = 0.24 > ADFt =-1.95 ) السلسلة الزمنية لـ: EXPORT(  

ADFc = -1.16 > ADFt =-1.95  ) السلسلة الزمنية لـ: FDI(   
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 ملتغري فروقدراسة استقرارية سلسلة  ىلإوهذا ما  يؤدي . جدر وحدةوبالتايل قبول فرضية وجود 
حيث أن ، FDIونسبة تدفق االستثمار األجنيب املباشر EXPORTالصادرات االمجالية للمناطق احلرة 

، عبارة عن سالسل مستقرة عند اتهلذه املتغري ن التفاضالت األوىل أ، يبني )02(اجلدول رقم 
هلذه املتغريات أقل من   ADFc، حيث أن القيمة اإلحصائية لديكي فولر املتطور احملسوبة %5مستوى

دولة لديكي فولر املتطورة    :، أي %5عند مستوى ADFtالقيمة ا

ADFc = -4.15 < ADFt =-1.95 ) السلسلة الزمنية لـ: EXPORT(  

ADFc = -4.93 < ADFt =-1.95  ) السلسلة الزمنية لـ: FDI(   

الصادرات االمجالية وعليه، ميكن استنتاج أن  ).وجود جذر الوحدة(ومنه نرفض فرضية العدم 
يف . I(1)ذات تكامل من الدرجة األوىل، أي،  ،ونسبة تدفق االستثمار األجنيب املباشرللمناطق احلرة 

  .االمارات العربية املتحدة

يف هــــذا االختبــــار مت التوصــــل إىل  ) :Granger-Engelاختبــــار (كامــــل المتــــزامننتــــائج اختبــــار الت -
البـواقي ملعادلـة  اسـتقرارية نتيجتني أساسيتني، األوىل تتمثل يف تقدير معادالت املدى الطويـل والثانيـة اختبـار

  .االحندار

تاتيكية أو معادلـة املــدى إلجيـاد املعادلــة السـ نتـائج تقـدير معـادالت املــدى الطويـل بطريقـة املربعــات الصـغرى
والنتـــائج موضـــحة يف  Eviews 7الطويـــل نســـتعمل طريقـــة املربعـــات الصـــغرى العاديـــة باســـتخدام برنـــامج 

  :اجلدول التايل 

 معادلة المدى الطويل : 03الجدول رقم

Dependent Variable: EXPORT   

Method: Least Squares   

Date: 25/03/16   Time: 13:23   

Sample: 1990 2013   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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FDI 1.511345 0.501893 3.011289 0.0051 

C 16.99030 1.313869 12.93150 0.0000 

R-squared 0.764368     Meandependent var 20.61765 

Adjusted R-squared 0.216908     S.D. dependent var 4.716282 

S.E. of regression 4.173556     Akaike info criterion 5.779511 

Sumsquaredresid 539.9757     Schwarz criterion 5.914190 

Log likelihood -95.25169     Hannan-Quinn criter. 5.825441 

F-statistic 5.570309     Durbin-Watson stat 1.681249 

Prob(F-statistic) 0.000075    

  Eviews 7باستخدام برنامج  الباحثينمن إعداد : المصدر 

أن هناك عالقة تكامل طويلة األجل بني املتغريات حمل  جند 03من خالل اجلدول أعاله رقم 
ا جاءت متوافقة مع النظرية االقتصادية، وهذا : ما يبينه معامل االرتباط  املساوي لـ  الدراسة كما أ

 0.21معامل التحديد املصحح الذي بلغ ، وهي عالقة ارتباط قوية بني املتغريات وما يؤكده أيضا 0.86
  .من االحنرافات الكلية يف قيم االنفتاح التجاري تفسر من خالل النموذج %21وهو ما يعين أن 

ت  وعوامــــــل أخــــــرى مل يتضــــــمنها النمــــــوذج أو تــــــدخل مــــــن االحنرافــــــات تعــــــود إىل متغــــــريا %78.31فــــــإن
   .املتغريات العشوائية، كما يتبني من اختبار ستودنت أن كل معامل النموذج هلا معنوية إحصائيةضمن

إقامـة منـاطق حـرة للتصــدير وتبـني أن  وهـي موجبـة وتتفـق والنظريـة االقتصـادية 1.51املسـاوية لــ  B1وقيمـة 
  .جنيب املباشر يف االمارات العربية املتحدةتدفق االستثمار االيؤثر على 
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فإذا  . تقوم هذه املرحلة على اختبار استقرارية البواقي ملعادالت االحندار السابقة :نتائج دراسة استقرارية البواقي 
قم واجلدول أدناه ر . فهذا يعين وجود عالقة تكامل متزامن بني املتغريات I(0).كانت البواقي مستقرة عند املستوى 

  .، يبني نتائج الدراسة04

  سلسلة البواقياستقرارية اختبار  : 04 الجدول
  االحتمال  ADFC(  5%(المحسوبة   المتغير  الدولة

االمارات العربية 
 ERUEA 2.33- -1.95  0.00  المتحدة

  Eviews 7باستخدام برنامج  الباحثينمن إعداد : المصدر 
 اسة استقرارية سلسلة البواقي، حيث تظهر نتائج، نتائج در )04(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

دولة   ADFcالدراسة أن القيمة اإلحصائية لديكي فولر املتطور احملسوبة  لألخطاء أقل من القيمة ا
  :أي . %5عند مستوى  ADFtلديكي فولر املتطورة 

ADFc = -2.33 < ADFt =-1.95 )السلسلة الزمنية لـ ERUEA(  

  I(0).ود جذور وحدية أي أن سلسلة البواقي مستقرة من الشكل وبالتايل رفض فرضية وج

  ) :ECM(تقدير النموذج باستعمال تصحيح الخطأ  -

  .05والنتائج موضحة يف اجلدول رقم 

 نموذج تصحيح الخطأ:  05رقم  الجدول
Dependent Variable: EXPORT   

Method: Least Squares   
Date: 25/03/15   Time: 13:39   

Sample (adjusted): 1990 2013   
          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          DFDI 0.685699 0.792000 0.865781 0.0135 

e(-1) -0.322542 0.141301 2.282665 0.0097 
 Eviews 7باستخدام برنامج  الباحثينمن إعداد : المصدر      
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  :تعطى املعادلة وفق العالقة التالية  05رقم ل اجلدول من خال
DEXPORT = 0.68DFDI - 0.32Et-1+   ……..(3)   

لـــديها معنويـــة إحصـــائية وتؤكـــد تقـــارب التـــوازن مـــن املـــدى  Et-1جنـــد أن معلمـــة حـــد تصـــحيح اخلطـــأ كمـــا 
ا تعكس سرعة تكيف النموذج. القصري إىل املدى الطويل  .كما أ

 :تحليل نتائج الدراسة  - 3

عند دراسة أثر إقامة مناطق حرة للتصدير يف االمارات العربية املتحدة  على تدفق توصلنا 
الصادرات االمجالية للمناطق وجود عالقة تكامل مشرتك طويل األجل بني إىل االستثمار األجنيب املباشر، 

منطقة  36: اقامة املناطق احلرة واملقدرة بـ  وهذا دليل على أن. وتدفق االستثمار األجنيب املباشر احلرة
االت قد أثر بشكل كبري يف تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة حرة،  . يف دولة االمارات ويف شىت ا

   : 18اىل العديد من العوامل واليت منها ما يلي وهذا بدوره يرجع

للدولة والذي يعترب كمدخل  االستقرار السياسي واالقتصادي واملوقع اجلغرايف االسرتاجتي .1
لألسواق االقليمية، إضافة لذلك توفر املواد األولية ومصادر الطاقة، حيث تشكل هذه االخرية عنصرا  

 .أساسي من عناصر تكاليف اإلنتاج الرئيسية

ملكية  %100ملكية املشروع : العوامل احملفزة جلذب املستثمرين يف املناطق احلرة واملتمثلة يف  .2
ال قيود على تصاريح العمل، السماح بتحويل كافة االرباح اىل اخلارج، االعفاء من ضريبة أجنبية، 

عاما، االعفاء من الرسوم اجلمركية  50االعمال أو الشركات حسب املنطقة احلرة وتصل يف بعضها ملدة 
 .وامتيازات أخرى ميكن االستفادة منها، االعفاء من ضريبة الدخل الشخصي

لتخزين يف املناطق احلرة وكافة املستلزمات االخرى اليت ختدم خمتلف املشاريع توفر مستودعات ل .3
مرافق البنية األساسية املادية واالجتماعية من طرق وجسور وأنفاق وتوفري  .االستثمارية ومنها الصناعية

 .ومطارات وموانئ ومرافق عامة وجتهيز البنية التحتية للنقل واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

املناطق احلرة الشاملة :"تنوع نشاطات املناطق احلرة يف دولة االمارات العربية املتحدة واليت منها  .4
املناطق احلرة املتخصصة حيث . تتنوع فيها االستثمارات لتشمل القطاعات الصناعية والتجاريةاليت و 

ا للصناعات املتخصصة وتعتمد هذه املناطق على االجتاه حن و صناعات خمتارة ضمن اجتهت استثمارا
. التجارية من استرياد وتصدير باألنشطةاملناطق احلرة التجارية وهي املناطق اليت اختصت . نطاق واحد

 .املناطق احلرة اخلدماتية وهي املناطق املختصة يف االنشطة اخلداتية املختلفة مثل املالية واالتصاالت
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ا .5 ا موقع الدولة يف التجارة الدولية وتنوع صادرا االنضمام إىل بيئة األعمال الدولية و  وواردا
والتفاعل معها مبا يعود بالنفع على االقتصاد الوطين، كان البد من انضمام الدولة اإلمارات إىل املنظمات 

كمنظمة التجارة العاملية وجملس التعاون اخلليجي ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى،    الدولية واإلقليمية
للعديد من اتفاقيات التجارة احلرة والتعاون الثنائي مع خمتلف دول العامل  حيث كل هذا مكنها  وتوقيعها

تشري التقارير الدولية اخلاصة  الصددويف هذا . 19من إحراز مؤشرات متقدمة يف تقارير التنافسية الدولية
الشرق األوسط ومشال إفريقيا، بتنافسية التجارة اخلارجية إىل احتالهلا املرتبة األوىل إقليميا يف منطقة 

يف مؤشر متكني التجارة، واحتلت املرتبة الثالثة يف عنصر   2010والسادسة عشر عامليا خالل سنة 
كفاءات اإلجراءات اجلمركية واملرتبة الرابعة يف عنصر أقل كلفة استرياد، واملرتبة اخلامسة يف عنصر أقل 

 .20ؤشر البنية األساسية لقطاع املوانئ على املستوى العامليتكلفة تصدير للحاويات واملرتبة السابعة يف م

توجههــا االســرتاتيجي لــدعم التنميــة والتحــول حنــو االقتصــاد ، ومــا مييــز هــذه التجربــة هــو قيــام دولــة اإلمــارات
املعـريف علــى االســتثمار األجنــيب املباشــر والشــراكة مــع الشــركات العامليــة متعــددة اجلنســية باعتبارهــا قــوة حمركــة 

، وهـــذا أداة هامــة لنقـــل وتـــوطني التكنولوجيــة املتطـــورة واملســـاعدة يف تــدريب وتأهيـــل الكـــوادر الفنيــة املـــاهرةو 
بدوره كان له دفـع كبـري يف جـذب االسـتثمار االجنـيب املباشـر، حيـث حسـب تقريـر االسـتثمار العـاملي لسـنة 

مسـتوى دول غـرب اسـيا يف قيمـة اىل أن االمارات العربية املتحدة قد أصبحت الوجهة الثانية علـى  2014
يوضـــح صـــايف تـــدفق  02والشـــكل رقـــم  .التـــدفقات الســـنوية لالســـتثمارات العامليـــة بعـــد تركيـــا واالوىل عربيـــا

  .االستثمار يف اإلمارات العربية

-2000(صافي تدفق االستثمار األجنبي المباشر في اإلمارات خالل الفترة :  02الشكل رقم 
  .الوحدة مليون دوالر) 2014

  
-des-saoudite/flux-indicateur/arabie-http://data.lesechos.fr/pays : Source

investissements-directs-etrangers-entrants.html  
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باإلضافة إىل أّن املستثمر األجنيب يف االمارات يستطيع االستثمار يف عديد من القطاعات، 
. عات التحويلية، وأيضا يف املؤسسات املالية، وغريهاوقطاع اخلدمات، وقطاع الصنا  سواء قطاع العقارات

ويوضح اجلدول أدناه تطور االستثمار األجنيب املباشر يف االمارات العربية املتحدة حسب النشاط 
  ).2011-2007(االقتصادي خالل الفرتة 

االستثمار األجنبي المباشر في االمارات العربية المتحدة حسب النشاط : 6جدول رقم ال
  الوحدة مليون درهمقتصادي اال

  2011  2010  2009  2008  2007  البيانات

  24355  21829  13793  12794  11836  الصناعة التحويلية

  33033  25246  21747  15805  13846  تجارة الجملة والتجزئة

المؤسســــــــــــــات الماليــــــــــــــة 
  والتأمين

31395  46137  42890  54897  55317  

العقـــــــــــــارات وخــــــــــــــدمات 
  االعمال

30460  39780  46242  54347    

 .المركز الوطني لإلحصاء في دولة االمارات العربية المتحدة: المصدر

ُالحـظ مـن اجلـدول  ا يف قطـاع العقــارات أعـالهي ً ـا كبـري ، أّن االسـتثمار األجنــيب املباشـر يلقـى ارتفاعً
 ، مث ارتفــــع2007مليـــون درهـــم يف  30.46إذ بلـــغ جممـــوع االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر  وقطـــاع األعمـــال

ا علـى القطـاع . مليـون درهـم 61.44ليصل إىل  2011بشكٍل ملحوظ يف  ً إذ يتّضـح أّن هنـاك إقبـاالً كبـري
ـــا  العقـــاري يف االمـــارات العربيـــة املتحـــدة مـــن قبـــل املســـتثمر األجنـــيب، كـــون هـــذا القطـــاع يعتـــرب األكثـــر أمانً

  . للمستثمر األجنيب

ات التحويلية أيًضـا لقـت إقبـاالً مـن قبـل كما يتّضح من خالل اجلدول السابق، أّن قطاع الصناع  
ُالحـظ تطـور هـذا القطـاع، حيـث بلـغ االسـتثمار األجنـيب املباشـر يف  جممـوع  2007املستثمر األجنـيب، إذ ي
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، حيـث 2011مليـون دوالر يف عـام  24.35مليون دوالر، مث ارتفع بشكٍل ملحـوظ ليصـل إىل  11.83
ـا يلقـى إقبــاالً أّن هـذا القطـاع حيتـوي علـى ميـزة نسـبية يف املـ ـا مـا، ممّ نخفضـة نوعً واد اخلـام، فتكـون األسـعار مُ

  . من قبل املستثمر األجنيب

ويف هـذا االطــار قــد شــهد قطــاع التجــارة اخلارجيــة للمنـاطق احلــرة يف االمــارات العربيــة املتحــدة تطــورا الفتــا   
مليـار  268.6حلـرة مـن ،  حيث انتقل منو جتـارة اخلارجيـة للمنـاطق ا2013-2009وملحوظا للفرتة من 

وذلــــك بســــبب زيــــادة امجــــايل الصــــادرات  ،2013مليــــار درهــــم ســــنة  520.3اىل  2009درهــــم  ســــنة 
أمــا . مــن امجــايل التجــارة اخلارجيــة للمنــاطق احلــرة %45والــواردات، حيــث بلغــت نســبة مســامهة الصــادرات 

 .2013ة وهـذا خـالل سـنة مـن امجـايل التجـارة اخلارجيـة للمنـاطق احلـر  %55الواردات فشكلت ما نسـبته 
  .واجلدول رقم يوضح هذا

تطور حجم التجارة الخارجية للمناطق الحرة في االمارات العربية المتحدة  : 07الجدول رقم 
  الوحدة مليار درهم). 2013-2009(خالل الفترة 

  2013  2012  2011  2010  2009  البيانات

  234.2  197.4  146.2  151.4  118.7  الصادرات

  286.1  252.4  221.5  201.3  167.9  الواردات

  520.3  449.8  367.7  352.8  286.6  حجم التجارة

  %16  %22  %4  %23  -  النمو السنوي

  .2015وزارة االقتصاد، االمارات العربية المتحدة، : المصدر 

وجـــود الشـــركات املتعـــددة  زيـــادةاالســـتثمار األجنـــيب املباشـــر إىل املســـامهة يف  إضـــافة لـــذلك قـــد أدى جـــذب
يساعد على زيادة فرص العمل، كما له دور كبري يف تأهيل وتطـوير العمالـة الوطنيـة، وهذا بدوره  نسيات اجل

ويوضــح الشــكل أدنــاه ارتبــاط تطــور االســتثمار . ممــا جيعلهــم قــادرين علــى املنافســة يف الســوق احمللــي والعــاملي
  .شكل أدناهأنظر ال .األجنيب املباشر مع قوة العمل يف االمارات العربية املتحدة
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تطور االستثمار األجنبي المباشر مع قوة العمل في االمارات العربية المتحدة : 03رقم  شكلال
  .سنوات مختارة) 2012-1980(خالل الفترة 

  
Source : UNCTAD, Statistics Database Online.  

  

العمـــل يف مـــدى ارتبــاط تـــدفق االســتثمار األجنـــيب املباشــر مـــع قــوة  الشـــكل أعــاله،ويالحــظ مــن   
االمــارات العربيــة املتحــدة خــالل الفــرتة احملــددة، إذ أّن زيــادة وجــود الشــركات املتعــددة اجلنســيات، ســامهت 

 حيــــث أنــــه خــــالل الفــــرتة. بشــــكٍل كبــــري) 2000-1990-1980(يف عــــام علــــى تقليــــل حــــدة البطالــــة 
قـــوة العمــــل مرتفعــــة  ، أّن تـــدفق االســــتثمار األجنـــيب املباشــــر يف ارتفـــاٍع مســــتمر، إال أنّ )2000-2012(

؛ ويــدل ذلــك علــى أّن الشــركات املتعــددة اجلنســيات مل )2012-2005( الفــرتةولكــن بشــكل أخــف يف 
  .تستطع امتصاص الفائض من البطالة، وتوظيف نسبة كبرية من العاطلني

االمارات العربية املتحدة يف جمال وميكن القول أن حجم اإلصالحات االقتصادية اليت طبقتها 
والدرجة العالية من االنفتاح والتحرر االقتصادي  اإلمارايتوكرب السوق  مناطق حرة و مبختلف االنواعاقامة 

والتجاري، وبرامج اخلصخصة، وإزالة العقبات أمام الصادرات والواردات والتسهيالت اليت واكبت جذب 
 عن االستقرار السياسي،  االستثمارات األجنبية واملناخ املوايت لعمل واستمرار تلك االستثمارات، فضال

  .الدول العربية من أكرب االقتصاديات، اقتصاد دولة االماراتكانت مجيعها عوامل أدت إىل جعل 
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  :خالصة 

متثل املناطق احلرة الصناعية للتصدير إحدى طرق جذب االستثمار االجنيب املباشر، وذلك من 
اليت تزيد عن تلك املقدمة للمشروعات املقامة داخل  خالل تقدمي جمموعة من احلوافز واملزايا االستثمارية،

  .البالد االمر الذي يؤدي جلذب مزيد من رؤوس األموال

يف جمال اقامة مناطق حرة ومبختلف االنواع  ،أن واقع تعامل دولة االمارات العربية املتحدة كما
قد ألقى الضوء على مرحلة . جلذب االستثمار االجنيب املباشر وزيادة مستوى التشغيل ونقل التكنولوجيا

عند دراسة أثر إقامة مناطق حرة للتصدير يف االمارات  كما توصلنا . أنظمتها االقتصاديةيف  االنطالق 
وجود عالقة تكامل مشرتك طويل األجل بني  إىلالعربية املتحدة  على تدفق االستثمار األجنيب املباشر،

اقامة املناطق وهذا دليل على أن . ستثمار األجنيب املباشروتدفق اال الصادرات االمجالية للمناطق احلرة
قد أثر بشكل كبري يف تدفق االستثمارات األجنبية  منطقة حرة،  36: احلرة الصناعية للتصدير واملقدرة بـ 

االت املباشرة   .يف دولة االمارات ويف شىت ا
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