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1بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة (محددات الصادرات الصناعية في دول جنوب شرق آسيا-حالة دراسية)

المستخمص:

تسمط ىذه الدراسة الضوء عمى محددات الصادرات الصناعية والتي تعتمد عمى المتغيرات االقتصادية

في دولة ماليزيا .وتيدف الدراسة إلى معرفة المحددات الداخمية والخارجية لتشجيع ونمو الصادرات الصناعية
في ىذه الدولة حيث تتناول الدراسة البيانات لـمفترة (.)2014-1980

تؤدي الصادرات الصناعية دو اًر حيوياً في التنمية الصناعية أوالً ثم التنمية االقتصادية ثانياً لدولة

ماليزيا نظ اًر لمساىمتيا في الحصول عمى النقد األجنبي الالزم لتمويل المشاريع التنموية المتقدمة وآفاق

ترابطيا مع القطاعات االقتصادية األخرى .إذ أثرت عممية نمو الصادرات في الدول النامية عن طريق عدة
عوامل بعضيا محمية مثل ىيكل الصناعة الوطنية ،وأسعار السمع المحمية والتقدم التقني وأنظمة النقد

أن ىناك عوامل أخرى خارجية مثل أسعار السمع المماثمة في األسواق الخارجية
األجنبي .كما نجد َ
واالستثمارات األجنبية الموجية لمتصدير ،ونقل وتوطين التكنولوجيا واالستقرار االقتصادي.
في ىذا السياق في دول مثل :دولة ماليزيا والتي تعتمد عمى إستراتيجية التصنيع لمتصدير ،تظير

الحاجة إلى إجراء دراسات قياسية تجريبية لمحددات الصادرات الصناعية وتحميل العوامل التي تؤثر عمى ىذا
النمو سواء كان من جانب قوى العرض أو الطمب أو من جانب العوامل المحمية كحجم الناتج الصناعي أو

العوامل الخارجية مثل :االستثمارات األجنبية أو السياسات الصناعية لمحكومات الوطنية واألجنبية.

إن ىذه الدراسة أوجدت أن الصادرات الصناعية في دولة ماليزيا قد ازدادت بشكل كبير عمى
وختاما" َ
مدى العقود األربعة الماضية ،وأثبتت الدراسة أن ىناك عدة عوامل ساىمت في ظاىرة نمو المفرط لمصادرات

) الموجية لمتصدير وسعر الصرف FDIالصناعية في دولة ماليزيا بما في ذلك االستثمار األجنبي المباشر (
والتقدم التقني والسياسات التصديرية الناجحة فضال" عن المؤسسات التي أعدت ليذا الغرض.

الكممات اإلستداللية :الصادرات الصناعية ،المحددات.

Abstract:
This study sheds light on Industrial exports determinants are mostly based on
cntrouy specific factors in Malaysia as export expansion schemes, subsidies,
foreign exchange etc.
The present study aims to find out the internal and external determinants of
Industrial exports Growth and promotion in Malaysia . In this study we will
follow panel data estimation for the period (1980-2014) of Malaysia.

However, Industrial exports, have come to play a vital role in the first
Manufactured Growth and Economic development of Malaysia due to its
contribution to the accumulation of foreign exchange necessary for financing
development projects and for its forward and backward linkage prospects to other
sectors of the economy. However, the process of export promotion in the
developing countries is influenced by many factors some of which are domestic
like the structure of national industry, the relative domestic price proportions and
the government industrial and commercial policies. Other factors are associated
with the external price structure of imported raw material and physical capital.
foreign exchange systems, competitive foreign prices of similar exported goods
and the relevant importing countries policies such as protective tariff policies,
common market policies and policies for exports of technology.
Within this context in a Newly Industrialized economieslike Malaysia,the need
arises for empirical studies to be conducted on the growth pattern of Manufactured
products measuring and analyzing all factors affecting such growth whether
dealing with supply and demand forces or relative domestic and external factors of
production prices or national and foreign governments industrial and commercial
policies.
The objective of this research is to identify the most statistically significant
factors affecting the growth of manufacture products. analyze the important
elements justifying significant relationships. Conclusions and recommendations of
relevant policies to enhance the pace of growth of Malaysia Manufactured exports
are finally drawn
Export growth in Malaysia has been much faster than GDP growth over the
past few decades ,Several factors appear to have contributed to this phenomenon
including foreign direct investment (FDI) oriented to export ,technology progress,
and succeed export policy .
Finally this study try to find those factory (fdi,forgen exchange,term trade
,industrial sector size,technology progress,and financial crises) effect from
Industrial exports .
Key Word: Industrial exports ,determinants.

:المقدمة

أوالًومن ثم النمو

تمثل صادرات السمع الصناعية في الدول النامية محركاً فعاالً لمنمو الصناعي

 من خالل ما تسيم بو من فتح أسواق جديدة أمام، وعنص اًرأساسياً في جيود التنمية الصناعية،ًاالقتصاديثانيا

 فضالً عن ما تقدمو لالقتصاد من،منتجات صناعية محمية بما يفسح المجال لالستفادة من وفورات الحجم

تشغيل للقوى العاممة وافادة قصوى من الموارد المتاحة و إيجاد فرص عمل جديدة في النشاطات اإلنتاجية

األخرى من خالل استخدام منتجات القطاعات األخرى مثل  :الزراعة والخدمات ( االرتباطات األمامية
والخمفية).

إن سياسة إحالاللصادرات الصناعية الموجية ونمط التصنيع التي

أتبعتىا ماليزياأدت إلى تطور

اقتصادىا الحقاً وتحقق ليا تنويع في مصادر الدخل وتأمين فرص العمل لمعمالة الوطنية وازدىار صادراتيا

الصناعية مما وصمت إلى مرحمة التصنيع ذات كثافة رأسمالية عالية وخمق صناعات قائدة ىدفيا التصدير

إلى الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء.

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى:

أوالً :إعطاء الرؤية النظرية حول مفيوم الصادرات وأىمي تيا فضالً عن الصادرات الصناعية من خالل
استراتيجية التصنيع المعتمد على التصدير.

ني :تناول أىم المحددات المؤثرة في الصادرات الصناعية من خالل الدراسات النظرية ليذا الموضوع.
ثا اً
ثالثا :تسميط الضوء عمى سياسات واجراءات التي أتبعتيا الدول المعنية لنفاذ إلى األسواق الدولية.
رااعاً :قياس أثر محددات الصادرات الصناعية لدولة ماليزيا.

فرضية الدراسة:

تنطمق الدراسة من فرضية مفادىا إن ك ال" من متغير (سعر الصرف واالستثماراألجنبي المباشر

تأثير فعال عمى حجم
والناتج الصناعي ومعدل التبادل التجاري ومعدل نمو السكان والتقدم التكنولوجي) ليا ً
صادرات الصناعية في ماليزيا مما يعطي منتجاتيا مزيداً من القوة والقدرة التنافسية في األسواق العالمية

.ويحفز عمى زيادة ونمو أداء صادراتيا الصناعية

مشكمة الدراسة:

تتمخص مشكمة الدراسة بعدم الدقة في التعرف عمى العوامل المؤثرة في الصادرات الصناعية التي

ستفقد دول العينة القدرة عمى المنافسة صادراتيا في األسواق الدولية ،وكذلك اعتماد سياسات صناعية

وتجارية فعالة لمتأثير عمى الصادرات الصناعية ومحاولة زيادة حجميا ،من خالل تغمب عمى محددات

.المعيقة ،لتحقيق نمو الصادرات الصناعية في ماليزيا

أهمية الدراسة:

تأتي أىمية الدراسة لصادرات السمع الصناعية كونيا تشكل عامالً ميماً وفعاالً لمنمو الصناعي

واالقتصادي نظ اًر ألىميتيا في التأثير عمى عدة مؤشرات حيوية في االقتصادالماليزي من أىميا:

 زيادة حصيمة الدولة من النقد األجنبي لتمويل خطط التنمية خاصة فيما يتعمق باستيراد سمع رأسمالية ذات
كثافة عالية.

 استيعاب منتجات قطاعات األخرى في االقتصاد مثل  :القطاع الزراعة والخدمات في شكل مواد خام
ومستمزمات اإلنتاج لمصناعات التصديرية مما يشكل االرتباطات األمامية والخمفية ليذه القطاعات.

تسيع حجم السوق المحمية وزيادة قدرة منافسة سمع الدول الصناعية المتقدمة ،مما يساعد عمى استفادة
 و
الصناعات الوطنية من اقتصاديات النطاق ومن ثم تخفيض تكاليف إنتاجيا

 مساىمة في تحقيق أىداف تنويع مصادر الدخل القومي.

تعتمد الدراسة في منيجيا عمى أسموب الربط بين مضامين النظرية
واألسموب اآلخر من خالل طرائق القياس

منهجية الدراسة:

االقتصادية التي ناقشت الموضوع

االقتصادي لتحديد العالقة بين المتغيرات االقتصادية ومن ثم
تفسير نتائجيا تفسي اًراقتصادياً يتطابق مع االتجاه النظري.

عينة الدراسة والحدود الزمانية والمكانية:

الختبار فرضية الدراسة وتحقيق أىداف الدراسة فقد تم إجراء الجانب التطبيقي في البحث كما تم

اختيار ماليزيا عينة الدراسة ولمدة ()2014-1980وىذا االختيار جاء نتيجة شروط عممية وموضوعية متمثمة
باعتماد ىذه الدولة عمى استراتيجية التصدير لمسمع الصناعية منذ أن بذل جيود لمتنمية فضالً عن كون

الدول  ،وان ماليزيا ذات موارد اقتصادية محدودة.
ة
الصادرات تشكل نسبة كبيرة وميمة من الدخل القومي ليذه

وقد تم اعتماد المصادر اآلتية لمحصول منيا عمى البيانات التي غطت الجانب التطبيقي وتمثمت إحصائية
الصادرة )(World Debt Tables External Finance for Developing Countriesالبنك الدولي

(Handbook of International andعن البنك الدولي  ،فضالً عن إحصائيات التجارة والتنمية الدولية

الصادرة عن منظمة األمم المتحدةDevelopment Statistic) .

وباستخدام )(Accuracy Measureومن ثم تم اختيار الصيغة المثمى التي تعتمد عمى مقاييس الدقة

)SPSS.وبرنامج ()(Minitab-11 under Windowsبرنامج

الدراسات السااقة لمموضوع:

يعد موضوع محددات الصادرات الصناعية من المواضيع اليامة التي نالت اىتمام العديد من الباحثين

عمى شكل أبحاث وورش عمل فضالً عن الكتب والندوات والمؤتمرات العالمية واعتمدت بعض الدراسات في

تقدير نمو الصادرات عمى جانبي العرض والطمب عمى الصادرات معاً من خالل

أنموذج دالتين منفصمتين

) وىناك بعض الدراسات أكدت عمى جانب  )Gravity MODELأو من خالل أنموذج جذب ( (2SLS
واحد إما جانب الطمب أو جانب العرض  ،ولغرض صياغة النموذج والمتغيرات الداخمة فييا وتحميل مشكمة

الدراسة ومناقشتيا ،تطمب األمر االستعانة بأىم الدراسات التي تناولت موضوع الصادرات الصناعي ة ،ففي

دراسة لمدكتور أنمار

أمين حاجيالموسومة "الصادرات الصناعية وأثرىا في تغيير ىيكل الناتج المحمي

اإلجمالي لممدة 2002-1980األردن حالة دراسية"ركزت عمى دولة نامية واحدة وىي األردن التي تفتقر إلى

الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة ،وييدف البحث إلى التعرف عمى العوامل المؤثرة في تشجيع الصادرات
الصناعية ومن ثم محاولة التأثير عمييا من خالل تغيير ىيكل الناتج المحمي اإلجمالي ،ويتطرق الدراسة إلى

الطمب العالمي وأسعار الصرف واالستثمار الصناعي بشكل ضمني ،إالأ َّنو تم التأكيد عمى ثالثة عوامل التي
أن تساعد في إدراك وفيم المحددات اإليجابية والسمبية لنمو الصادرات الصناعية األردنية .ومن أبرز
يمكن ْ
 ( :نمو الناتج
العوامل المؤثرة في سياسة تشجيع الصادرات الصناعية المستخدمة في ىذه الدراسة ىي

الصناعي ،معدل التبادل التجاري  ،التطور التقني)وبعد تحميل البيانات تبين أ َّن ىناك عالقة طردية بين معدل
نمو الناتج الصناعي والتقدم التقني مع الصادرات الصناعية في حين ىناك عالقة عكسية بين معدل التبادل

التجاري و حجم الصادرات الصناعية في المممكة الياشمية األردنية(حاجي.)38-2005،27،

أما في د راسة أخرى لـ(
 )"FDI, Exports, andالموسومة Hsiao F. &. Hsiao. Me
Growth in East and Southeast Asia--Evidence from Time-Series and Panel
 ,يتناول العالقة السببية بين االستثمار األجنبي المباشر والصادرات "Data Causality Analyses
والنمو الناتج المحمي اإلجمالي في ثمان دول من جنوب شرق آسيا (تايوان وكوريا ،سنغافورة،ىونك كونك،

ألنيا تعتمد عمى ;صين ،ماليزيا ،فمبين ،تايالند) لمفترة مابين ( ، )2004-1986تم اختيار ىذه الدول الثمانية
إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير ،وتشجيع االستثمار األجنبي المباشر،والنمو المفرط في الناتج المحمي

اإلجمالي الحقيقي ،وقد تم االستنتاج أ َّن االستثمار األجنبي المباشر يؤثر عمى الصادرات وا َّن الصادرات

Hsiao F & Hsiao W., 2006,5واالستثمار األجنبي المباشر يؤديان إلى نمو الناتج المحمي اإلجمالي()24.
أ  -المفهوم:

ي
أوال:اإلطارالمفاهيمي للصادراتالصناع ة

يمكن تعريف الصادرات عمى إنيا ذلك الجزء من الناتج الوطني الذي اليتم استعماليا داخل الدولة وانما
يصدر لمخارج،فيو يمثل تدفق السمع والخدمات خارج حدود الدولة،

إذ يتم بيع ىذه السمع إلى سكان الدول
.األخرى (صالح)2004،224،

أما الصادرات الصناعيةيمكن تعريفيا بأنيا تمك السمع المصدرة متمثمة بالسمع الصناعات التحويمية

_ أي

تصدير السمع بعد القيام بتغيير أو تحويل أو تحوير ىي أ ة أو شكل المواد األولية أو المصنوعة الداخمة فييا

إلى أنواع وأشكال وىي آت جديدة تكون تامة الصنع وجاىزة لالستيالك أو غير تامة الصنع وتدخل في
صناعات أخرى.

ويمكن تعريف الصادرات حسب المستويات اآلتية:

عمى المستوى المؤسسة  :ىي عممية تصريف الفائض االقتصادي الذي حققتو المؤسسة إلى المستيمكين في
الخارج.

عمى المستوى الوطني :ىي عممية تصريف الفائض االقتصادي الذي حققتو دولة إلى الدول التي تعاني
نقص" في اإلنتاج من تمك السمعة ،أوه ي عممية عبور السمع والخدمات عبر الحدود الدولية.
ا

عمى المستوى الدولي :الصادرات ىي وسيمة من وسائل تحقيق الرفاه االقتصاديألي دولة من الدول ،يستعمل
لمواجية المنافسة واقتحام األسواق الخارجية ،والتحكم في تقنياتو وبالتالي يؤدي

إلى ازدىار العالقات

االقتصادية الخارجية لدولة ما( قريبي.)83 ،2014 ،
ب  -موقع الصادرات في الفكر االقتصادي:
االقتصادي قديماً وحديثاً أىمية بالغة ويع ُدده ركناًأساسياً في عممية
يشكل نشاط التصدير في الفكر
اإلنماءاالقتصادي لمدول المتقدمة والنامية عمى سواء (المجالي )10 ، 1999 ،وفي الفكر االقتصادياىتم العديد
من االقتصاديينالقدامى و المعاصرين بالصادرات ؛ وذلك لعالقتيا بالنمو والتنمية

االقتصاديةومنيم:

أ َن التجارة الخارجية بين الدول  )Myrdalإذ يرى (Myrdal, Nurkse , Balassa ,Robert Emery
االقتصادية بين المجموعتين ،ويرى أ َن
النامية والمتقدمة تعمل عمى زيادة التفاوت القائم في المستويات
األسواق الكبيرة التي تخمقيا التجارة الخارجية تعمل في المقام األول عمى تعزيز وضع الدول المتقدمة التي

.تتمتع بصناعة قوية مقابل ضعفيا في الدول النامية (سعيدي)17-2012،6 ،

ويعدهُد (دنيس روبرتسون) أول من أشار إلىأ َن الصادرات تؤدي دو اًرفعاالً لمنمو االقتصادي في مقال نشره في
عام  1940ثم جاءت محاولة نيركسة إلثبات إن لمصادرات عالقة بالنمو المحقق بالدول المنتجة لممواد
اإلنتاج بتكاليف منخفضة تؤىميا لتصدير

بأن الدول النامية اليمكنيا
الخام ،ويرى جيمز وآخرونَ 1995
منتجات تامة الصنع لمسوق العالمي ىذا مقابل نمو احتياجاتيا من المواد الغذائية إلى حد اليمكن تمبيتو عن

.طريق اإلنتاج المحمي فيتطمب األمر استيراده من الخارج (الريان)2015،63،

ج  -نظريات التاادل الدولي التي توضح المحددات المؤثرة في نمو الصادرات:

أثبتت عديد من الدراسات الحديثة عجز نسب عناصر اإلنتاج ليكشر اولين عن تفسير أسباب قيام التبادل

الدولي ويمكن تمخيص أىم النظريات البديمة التي استحدثت لتكون

أكثر واقعية وديناميكية في تفسير قيام

تبادل التجاري بين الدول المتمثمة بـ:

 .1أنموذج معدالت التاادل التجاري  :يع ُدد(جون ستيورات مل )أول من تطرق إلىتبادل الدولي عمى أساس
معدالت التبادل التجاري إذ َبين إن القيمة الدولية لمسمعة التحدد عمى أساس نفقة إنتاجيا وإنما تحدد عند
ذلك المستوى الذي يحقق التعادل بين طمب كل من بمدين عمى سمع ا

ألخرى ،وبطريقةأخرى

 ،أي المقارنةبين ثمن

يمكنالقول:إ َنالوحدات المستوردةالتييحصمعميياالبمدمقابمكموحدةتصدرىاإلىالخارج
صادراتالبمدوثمنوارداتو طبقاًليافإنمعداللتباداللذييحقق التوازنفيالتجارةالدولية ىوذلكالمعدل

الذييجعمقيمةصادراتواستيراداتكمدولةمتساوية وقسم معدل التبادل التجاري إلى معدل التبادل الداخمي ومعدل

التبادل الدولي (الطائي.)101 ،1999،

 .2أنموذج سعر الصرف األجناي

:حسب ىذه النظرية

يترتب استيراد السمع والخدمات

وعممياتاالستثمارواالقتراض طمب عمى عممة البمد المستورد،فيحينأنعرضالعمالتناتجعنعممياتالتصديرلمسمع

والخدماتوعناالستثماروالقرض.

 .3أنموذج التقدم التقني :تؤدي عممية التقدم الفني والتراكم المعرفي ونشاطات البحوث والتطوير دور المحفز
لنمواإلنتاج واإلنتاجية في األجل المتوسط والطويل ويمكن التميز بين نوعين من المعرفة ىما:الهندسة

العكسية:التي تقوم بإحداث تعديالت محددة عمى المنتج أو العممية اإلنتاجية وال تضيف جديداً في عالم

التقدم الفني والتكنولوجي،واالاتكار الخالق :الذي يؤدي إلى نقمة نوعية تقانية ممموسة في نوعية المنتج أو
طبيعة العممية اإلنتاجية والخدمية (ذنون والدليمي.)2012،104 ،

أن المعالم الرئيسية لييكل الصناعة دور
 .4أنموذج هيكل الصناعة في الامد المصدر  :الذي ينص عمى َ
كبير في التأثير عمى الحجم الصادرات ومن أىم ىذه المعالم القيمة المضافة في الصناعة ودرجة التركز

في الصناعة ودرجة التمييز في المنتجات التي تؤثر في مستوى الكفاءة اإلنتاجية لمسمع الوطنية ومقدرتيا

التنافسية في األسواق العالمية(بامخرمة واخرون.)1994،5،

 .5أنموذج اال ستثمار األجناي وسيطرت

الشركاتمتعددةالجنسيات:عمىأىمفروعاإلنتاجفيمختمف دول

العالمالمتقدم،ويتعدىنشاطياالحدودالوطنيةإلىالخارج،كذلكقد

يؤديقياميذىالشركاتباالستثمارفيأسواقالبالدالمضيفةفيغالبا"إلىزيادةحركةاالستيرادوالتصدير،وحركةالتجارةالتيبين
المراكزالرئيسةوالشركةاألم،منناحية،ومشروعاتياالتابعةوالمنتسبة فيالخارجمنناحيةأخرى (ذنون

والدليمي.)2012،104،

تعُددالصادراتالصناعية

ثانياً-سياسة التجارية في ماليزيا

منالمتغيراتاستراتيجيةالتييتمالتخطيطميامنخاللعمميةالتنميةالصناعية

واالقتصادية،وبطبيعةالحالاليمكنزيادة التصدير السمع الصناعية

إالمنخاللسياسة سياسة الصناعية

وتعد السياسة االنفتاح التجاري ومنافذ تجييز الصادرات من السياسة التجارية الحرة
وتحريرالتجارةالخارجيةُ ،د
التي يتبعيا ماليزيا لزيادة صادراتيا الصناعية:

أ -سياسة االنفتاح االقتصادي:

إ َنتطبيقسياسةاالنفتاحاالقتصاديميسيدفافيحدذاتو،وانماوسيمةمنوسائمتحقيقالتنمية

الصناعية

واالقتصاديةالمنشودة،ومنأجمذلكعمدتكثير

دولجنوبشرقآسياإلىالعممنحواالرتقاءبأداءاقتصادياتواالمحمية،إذجنتفوائدجمةمنجراءانتياجوتطبيقيذىالسياسة،وتمثمذل

كفينجاحيافيزيادةمعدالت صادراتيا الصناعية ومن ثم

حققتدول
ة
نموىااالقتصاديعمىمدىالعقدينالماضيين.فقد

فيالعشرسنواتاألخيرة (عبدالعزيز%.)2011،70،كماليزيا أعمىمعدالتانفتاحفيالعالم بنسبتزيدعن100

ب  -المناطق تجهيز الصادرات:

استراتيجيات متبعة في ماليزيا ،وتعرف حسب

إ َن ظيور المناطق الحرة الصناعية لمتصدير كان نتيجة لعدة
منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية "المنطقة الصناعية الحرة لمتصدير " ىي مجال محدد إدارياً وجغرافياً،
يخضع إلى نظام كمركي يسمح بحرية استيراد التجييزات والمنتجات األخرى بغرض

إنتاج سمع موجية

لمتصدير.ىذا النظام يرافقو عادة إطار تشريعي تفضيمي خاص في الميدان الجبائي الذي ييدف إلى جمب

وتعد منطقة (
) فيماليزيامن أقدم مناطق تجييز الصادرات في ماليزيا (لايرLangkawi ،المستثمرين ا ألجانب ُد
.)21 ،1997

ثالثاً -السياسة الصناعية في ماليزيا

تستند تجربة التنمية الصناعية في دول جنوب شرق آسيا ومن ضمنيا ماليزيا إلى ما يعرف بنظرية ا ألوز
K.الطائر التي تعود الصياغات األولى ليذه النظرية إلىاالقتصادي الياباني (أكامتسوكانامي) في ( 1937

) في ( )BrosoKamnkizالسواعي ، )2006،213،ثم ذاع صيتيا عمى يد برسو كامنغز ( Akamatsu
 1984كنظرية بديمة شكمت اختراقاً لنماذج التنمية الصناعية التي طرحيا الغربيين(السامرائي.)2002،63 ،

وتصور النظرية (ا ألوز الطائر) عممية النمو االقتصادي والتطور الصناعي في ىذه الدول بأسراب ا ألوز

) .إذ تأتي في مقدمة السرب اليابان باعتبارىا القائد ويمييا Vالطائرة التي تسير بانتظام وعمى شكل حرف (
السرب األولويضم( :كوريا الجنوبية ،تايوان ،وىونك كونك سابقا ،سنغافورة) وتسمى دول حديثة التصنيع ،ثم

السرب الثاني ويشمل ( :ماليزيا ،تايمند ،إندونيسيا ،فمبين) ثم السرب الثالث فيضم ( :كمبوديا ،فيتنام) .وتفصل

بين كل سرب والذي يميو مسافة تحددىا سرعة السرب ومقدار عمو طيرانو وتمثل مرحمة ونمط التطور

االقتصادي والصناعي في كل دولة (الجواري.)211-2013،206،

كما وان ىذه النظرية توضح العالقة بين ا ألوزة القائدة وبين أفراد السرب التابع من خالل صادرات

البمد القائد إلى الدول النامية .إذ تعمل ىذه الصادرات عمى خفض النشاط المنتجين المحميين ؛ وذلك ألن

استيراداتيا من البمد القائد إ َما أن تكون أرخص أوذات جودة عالية.مما تدفع إلى أن يبذلو ا جيوداً مضنية
البتكار سمع جديدة واستنساخ السمع ولتحقيق ذلك البد من ا لدول أن تتبع التكنولوجيا الجديدة مما يؤدي إلى
أن يفقد البمد القائد الميزة التنافسية في المنتوج المصدر إلى البمد التابع ،ومما يسمح بنقل السمع الرأسمالية

المطموبة الضرورية ؛ إلنتاج السمع في البمد التابع ويحل اإلنتاج المحمي محل االستيرادات أي بعد تدفق الـ

) إلى البمد التابع ،وبذلك تتعمم الدول التابعة كيفية تصنيع ىذا منتوج

اتيا لتغطية حاجاتيا المحمية (FDI

فضالً عن تجييز األسواق العالمية وىكذا فإن التعاقب يمثل دورة حياة منتوج معين(السامرائي.)2002،64،

تؤدي إستراتيجية تشجيع الصادرات الصناعية دو اًر بار اًز في تطوير وتوسيع حجم الصادرات الصناعية من
حيث الكمية والنوعية من خالل

عدد من السياسات اليادفة إلى توفير اليياكل األساسية لرفع قدرات

التنظيمية والتقنية واإلدارية لنمو الصناعات المتحيزة لمتصدير التي تم استخداميا دول جنوب شرق آسيا

لتنمية صادراتيا الصناعية  ،وتعرف ىذه ا الستراتيجية أيضا عمى إنيا مجموعة من اإلجراءات والوسائل
المختمفة تنفذ عمى مستوى الدولة بيدف التأثير عمى كمية وقيمة صادراتيا بما يؤد

يإلى زيادة القدرة

التنافسية لممنتجات المحمية في األسواق الخارجية (العبيدي.)44 ،2009،

الصادرات

االستثمارا
ألجنبيالمبا
شر

التصنيع
وإعادة
توطين
تكنولوجيا

شكل رقم ()2-1
عالقة بين الصادرات واالستثماراألجنبي المباشر والتصنيع ونقل التكنولوجيا


الشكل من إعداد الباحثين.

استطاعتدول جنوب شرق أسيا ومن ضمنيا ماليزيا

رااعاً :السياسة التصديرية في ماليزيا

من خالل السياسةالتصديرية التوسع في

الصادرات الصناعية التحويمية إذإن توسع في الصادرات من السمع تامة الصنع تعمل عمى تحفيز

األداء

التصديريفي ماليزيا ،والحقيقة التي جاءت بيا النيضة االقتصادية لدول جنوب شرق آسيا التدعم كثي اًر فكرة

السوق الحرة لذلك نجد أن اإلنتاج وىيكل الصادرات لم يترك لمسوق الحرة  ،ولكن كان نتيجة تدخل حكومي

محكم لمتخطيط (تودارو.)558-2006،557،

كما إن ظيور المناطق الحرة الصناعية لمتصدير واالنفتاح التجاري كان نتيجة لعدة إستراتيجيات متبعة من

الدول لزيادة النمو في الصادرات الصناعية وتسييل تصديرىا إلى العالم (لاير.)21 ،1997 ،
ة
طرف ىذه

لذلك بعد حصول ماليزيا عمى االستقالل عام  1956بدأت باعتماد سياسة صناعية إلحالل االستيرادات

وكانت األدوات السياسة الرئيسية المستخدمة الحوافز المالية وىيكل التعريف التمييزي .واستمرت مرحمة إحالل

االستيراداتإلى أواخر عام 1960وفي عام 1968بدأت مرحمة التصنيع الموجية نحو التصدير في ماليزيا من
خالل إدخال قانون حوافز

االستثمار .تم تمديد االمتيازات الضريبية والرسوم الجمركية عمى الصناعات

المصدرة .والجانب األكثر أىمية من السياسة التجارية ،تم إنشاء العديد من مناطق التجارة الحرة (مناطق

التجارة الحرة) لجذب االستثمارات األجنبية الموجو لسوق التصدير .اعتمدت ماليزيا حص ار عمى االستثمار
إن النظام المالي المحمي لم يكن ليا دور ميم نسبيا في
األجنبي في تحريك صادراتيا .ونتيجة ليذه السياسة ف
بناء القدرات التصديرية .ثم في أوائل عام

 1980تحولت ماليزيا من اعتماد سياسة صناعات الخفيفة

والمتوسطة إلى إتباع الصناعات الثقيمة كصناعة البتروكيمياويات و السيارات أوائل عام  .1980وكانت

الوسيمة الرئيسية ليذه ا لسياسةىي إنشاء مؤسسات القطاع العام تيتم بعممية التصدير وفي عام

1985

وضعت الحكومة خطة صناعية لتحويل من القطاعات ذات عمالة كثيفة إلى صناعات كثيفة التكنولوجيا

ورأس المال وبذلك سجمت قطاع التصنيع مرة أخرى نمو اً مرتفعا بنسبة  ٪13سنويا مع نمو مرتفع جدا في

الصادرات الصناعية .إذ ارتفعت حصة الصادرات ا لصناعيةمن إجمالي الصادرات إلى  .٪60وىكذا بالمقارنة
الفت حقا في ىذه الفترة ويرجع ذلك إلى تنفيذ الخطة الصناعية
مع المرحمة األخيرة كان التحسن في األداء ا

)(Nimgaonkar,2009,15.

إن ماليزيا بدأت بانتياج سياسة مدروسة عبر سمسمة من الزمن ف بدأت بإنشاء مناطق
مما سبق يمكن القول َ
وانشاءمؤسسات تيتم بالتصدير
الصناعية الحرة ثم م ناطق لمبحث العممي وتطوير التكنولوجي
واالستثماراألجنبيوتحولت شيئاً فشيئاً من سياسة صناعية لمشروعات صغيرة إلىمشروعات كبيرة ومن سياسة

صناعات كثيفة العمل إلى صناعات كثيفة التكنولوجيا ومن صناعات ذات قيمة مضافة متدنية إلى صناعات

ذات قيمة مضافة عالية ومن صناعات ذات تكنولوجيا تقميدية إلىالصناعات ذات تكنولوجيا المتقدمة كل ىذه

السياسة نفذت ضمن نظرية االوز الطائر متدرجاً السمم صعوداً

إلىالدول شبو صناعي ة وسياسة االنفتاح

التجاري.

خامسا :متغيرات النموذج

قد تم إدخال ( )7متغيرات اقتصادية في األنموذج القياسي أحدىا متغير تابع وستة متغيرات مستقمة وىي كما
يأتي:

) Yالمتغير المعتمد (:أوال

- 1الصادرات الصناعية):(Y

وىي عبارة عن قيمة الصادرات الصناعية لماليزيا مقومة بالدوالر األمريكي بالسعر الجاري ولمفترة الزمنية

( ،)2014-1980وتستعمل ىنا كمتغير تابع لمتعبير عن المحددات الموثرة عمى الصادرات الصناعية.
ثانيا :المتغيرات المستقمة

) التي تم الحصول عمييا من التحميل
 .1االستثماراألجناي المااشر ()X1

x'sتم االعتماد عمى عدد من المتغيرات

االقتصادية (

االقتصادي والتي مثمت محددات الصادرات الصناعية وكما يأتي:

إن االستثمارات األجنبية المباشرة ليا دور كبير وفعال عمى الصادرات الصناعية وفي العديد من الدراسات

أن السبب الرئيسي الذي يرتكز
التطبيقية وجد أن االستثمار األجنبي المباشر لو أثر ايجابي عمى الصادرات و َ
عميو الشركات متعدية الجنسيات لالستثمار ىو الصادرات الموجية لمخارج ،لذلك توفر الحكومات التسييالت
وتقدم حوافز لتشجيع التصدير ،مثل ىذه التسييالت والحوافز تستقطب المستثمرين األجانب ،ومن أجل

تشجيع الصادرات اتجيت الحكومة نحو استراتيجية نمو الصادرات التي يقودىا االستثمار األجنبي المباشر

لتحقيق ىدفين ىما :استقطاب االستثمار األجنبي المباشر ونمو الصادرات المتدفقة عمى حد
 .2معدالت التاادل التجاري ()X2

(Pfaffermayr, M,1996,501-522).سواء

وتعرف معدل التبادل الدولي بأنيا تمك النسب التي يتم بيا تبادل سمع دولة معينة بسمع دولة أخرى ،وتعتمد
نسب التبادل الدولي عمى أسعار السمع التي تدخل في التجارة الدولية

إذ تعبر عن العالقة بين أسعار

الصادرات وأسعار االستيرادات وتعرف أيضاً بأنيا عدد من الوحدات المستوردة التي

تحصل عمييا الدولة

مقابل وحدة تصدرىا إلى العالم الخارجـي فقد اتفق اغمب الباحثين في ىذا المجال إن للتأثير معدالت التبادل

التجاري عمى الصادرات يكون ايجابياً أو طردياً إذ إن تحول معدل التبادل تعمل لصالح دولة معينة أوسمعة

معينة أو مجموعة من السمع يعني أن الدولة المعنية لكي تحصل عمى كمية من االستيرادات يجب أن تصدر

(الطائي،1999 ،
كمية أكبر من الصادرات مما ينعكس تأثير ذلك في مستوى المعيشة ومعدالت التنمية
,)252
عميو فإن العالقة المتوقعة بين معدالت التبادل التجاري والصادرات الصناعية في ىذا البحث سوف تكون
عالقة معنوية طردية لكون ماليزيا تخفض من قيمة عممتيا المحمية دائما وبالتالي تؤدي إلى انخفاض قيمة
الصادرات بالنسبة لالستيرادات وقد ي تدىور اإلنتاج المعد لمتصدير نتيجة الرتفاع قيمة المواد المستوردة

الداخمة في السمع المعدة لمتصدير.

 .3سعر الصرف الرسمي )(X3

إن معدل سعر الصرف األجنبي أو الخارجي يمكن أن يفيم عمى إنو عممية مبادلة عممة وطنية بعممة أجنبية
) وبعبارة أخرى Exchange-Rateأما النسبة التي يتم عمى أساسيا ذلك التبادل فتعرف بسعر الصرف (
يمثل سعر الصرف عدد وحدات النقد الوطني المقابل لعدد من وحدات النقد األجنبي في فترة زمنية معينة

(الطائي.)1999،182،

 .4الناتج الصناعي ()X4

االقتصاديونأن القيمةالمضافةلمصناعة معيا اًرلمتطور القطاع الصناعيو وسيمة لمنمو االقتصادي(خوالدة
أكد
فقد ّ
َ
وبرىم.)1170-1155 ،2015،
وغالباً ما تؤدي التطور القطاع الصناعيإلى

زيادة الناتج الصناعي عن حاجة السوق المحمية في الفروع

يسىم في زيادة الصادرات من السمع المصنعة
الصناعية التي يزداد الطمب عمييا في األسواق الدولية مما ا

فإن
ونظ اًر الرتفاع أسعار السمع المصنعة واالستقرار النسب ى ليذه األسعار بالقياس إلى المواد األولية َ
الصادرات من السمع المصنعة سوف تحقق عوائد أكبر وأكثر استق ار اًر من صادرات المواد األولية مما يوفر

مصد اًر ميماً لتمويل االستثمارات الصناعية وبالتالي يؤدي إلى تطور ىذا القطاع ونموه بشكل سريع

(حاجي.)38-2005،27،

وفي دراستنا ىذىسيتم تبني الرأي القائل بوجود عالقة طردية ومعنوية بين القيمة المضافة لمصناعة ونمو
 .5معدل نمو السكان ()X5
يعد ارتفاع معدل النمو السكاني وما يترتب عميو من تزايد

الصادرات الصناعية في ماليزيا في األمد الطويل.
في عدد السكان من السمات األساسية لمدول

النامية ومنيا ماليزيا  ،إذ يعد نمو السكان من المحددات الميمة في تأثيرىا في نمو الصادرات سواء

أكان

تأثيرىا سمباً أ م إيجاباً ؟ من خالل تأثير نمو السكان عمى عرض صادرات ماليزيا (فخري .)2006،77 ،وفي

دراستنا سيتم تبني الرأي القائل بوجود عالقة معنوية عكسية بين نمو السكان ونمو الصادرات ماليزيا في األمد
الطويل.

 .6التقدم التقني ()X6
لمتقدم التقني دور حاسم في زيادة اإلنتاجية مما ينعكس بصورة مباشرة عمى القدرة التنافسية لمصادرات

الصناعية ومن ىنا فإن بناء قاعدة تقنية متقدمة يعد أحد الركائز األساسية لممستقبل الصناعي ألي دولة منيا
ماليزيا ،إذ يمثل التقدم التقني أحد أىم المصادر النمو الصناعي والنمو االقتصادي (المالكي.)2013،50،

كما تؤدي التكنولوجيا الحديثة دو اًر ميماً في خفض نفقات اإلنتاج وتحسين الجودة وبالتالي التشجيع عمى
إقامة صناعات ذات مستوى تكنولوجي متقدم وأساليب إنتاجية متطورة تمكنيا من اإلنتاج بجودة وكفاءة

عاليتين ،مما يساىم في تعزيز القدرة التنافسية لممنتجات المحمية في األسواق العالمية (الزبيدي،

،2008
.)177

خامساً :الجانب التطايقي

لتقدير اثر المتغيرات المستقمة المذكورة سابقا" في الصادرات الصناعية في ماليزيا خالل المدة (

 )2014فقد تم اختيار عدة صيغ لمتقدير وكانت

-1980

الصيغة الموغارتمية المزدوجة ىي األفضل فقد أعطت

أفضل توصيف لمعالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير المعتمد (صادرات ماليزيا من السمع الصناعية) وكان
كاآلتي:
logY =- 2.58 + 0.237 log X1 +2.22 log X2 + 1.23log X3+ 0.261 log X4 - 1.04log
X5 +0.422 logX6
=t
3.79
4.17
4.04
3.06
-2.43
3.83
=VIF
4.1
7.3
3.5
6.9
9.6 9.5
F = 339.20
R-Sq = 98.6%
Sq(adj) = 98.4%
D.W= 1.02
الصناعية لمماليزيا تفسر

أن (  )%98من التغيرات الحاصمة في صادرات
توضح نتائج النموذج المقدرآنفاً َ
بواسطة التغيرات الحاصمة في التغيرات المستقمة التي يتضمنيا النموذج المقدر.

) ()0.237وحدة ،واإلشارة الموجبة لمعامل ىذا المتغير تعني إذا X1بمغ مرونة االستثمار األجناي المااشر (
فإن الصادرات ستتغير بمقدار  0.237وباتجاه طردي وذلك إذا
ازداد االستثمار األجنبي بمقدار وحدة واحدة َ
بمقدار وحدة واحدةFDI.أردنا أن ترتفع الصادرات بمقدار  0.237يجب عميو رفع

) ()2.22وحدة ،واإلشارة الموجبة لمعامل ىذا المتغير تعني أن معدل X2بمغ مرونة معدل التاادل التجاري (

التاادل التجاري قد أصبحت في مصمحة االقتصاد الماليزيوذلك لتصدير السمع الصناعية ذات قيمة المضافة

عالية التي أصبحت ذات مقدرة تنافسية في األسواق العالمية األمر الذي جعل معدالت التبادل التجاري تسير

في مصمحة االقتصاد.

) ( )1.23وحدة ،واإلشارة الموجبة لمعامل ىذا المتغير تعني إن رفع سعر الصرف الدوالر X3بمغ مرونة (

مقابل ترينكت ماليزي (تخفيض قيمة العممة الخارجية) قد أسيم بتأثيرات إيجابية في زيادة الصادرات الماليزية
و ذلك ىو انعكاس لمسياسة االقتصادية في ماليزيا بيدف تشجيع صادراتيا من السمع
بقدرتيا التنافسية في األسواق الدولية وىذا يتطابق مع

الصناعية واحتفاظ

نظرية االقتصادية وتعني إن انخفاض لوغارتم قيمة

سعر الصرف الرسمي بمقدار  %1سيؤدي إلى زيادة لوغارتم الصادرات الصناعية ماليزية بمقدار %1.23
وبما إنو عالقة عكسية فمكي ترتفع الصادرات  1.23فالبد من تخفيض سعر الصرف بمقدار وحدة واحدة.

) ()0.261وحدة واإلشارة الموجبة لمعامل ىذا المتغير تعني

X4بمغ مرونة القيمة المضافة الصناعية (

إ َانرتفاعالقيمة المضافة الصناعية ازدادت من توسع في حجم القطاع الصناعي في ماليزيا قد أسيم في زيادة
صادراتيا الصناعية وليذا فإن ارتفاع لوغارتم القيمة المضافة الصناعية بمقدار %1ستؤدي إلى زيادة لوغارتم
قيمة الصادرات الصناعية ماليزية بمقدار  ،%0.261إذ عممت ماليزيا منذ بداية عقد الثمانينات عمى توسيع
مشاريعيا الصناعية وتنويع منتجاتيا المصنعة واستغمت موارد

الصناعي األمر الذي جعل المتغير يسيم بتأثيرات

اقتصادية غير مستغمة مسبقا في إنتاجيا

إيجابية في زيادة صادراتيا

) ( )1.04وحدة ،واإلشارة السالبة لمعامل ىذا المتغير تعني أن زيادة

للسمع ال صناعية

(المالكي.)2013،48،

X5بمغ مرونة معدل نمو السكاني (

معدالت السكان تؤدي إلى استيالك جزء من السمع معد لمصادرات أي يزيد من الطمب المحمي عمى السمع

فإن انخفاض لوغارتم معدالت السكان بمقدار
الصناعية مما يبرر العالقة العكسية بين المتغيرين،
َ
سيؤدي إلى زيادة لوغارتم الصادرات الصناعية ماليزية بمقدار  ،%1.04وىذا يتطابق مع األساس النظري

%1

لدراستنا الذي يؤكد عمى وجود عالقة عكسية سالبة بين ىذين المتغيرين.

) أيمتغير التقدم التكنولوجي ( )0.422وحدة ،واإلشارة الموجبة لمعامل تشير إلى الدور X6وبمغ مرونة (

إيجابي الذي تقوم بو التكنولوجيا ،خاصة في مجال االبتكارات والتكنولوجيا المستوردة من الخارج والتي تساىم

بشكل كبير في تطوير زيادة صادرات الصناعية في ماليزيا،بل

إنبعضالدراساتالتطبيقيةنسبتالنمو

االقتصاديفيدول جنوب شرقآسيا خالل عقود ثالثة الماضية إلىالتطورالتقني التي حصمت فييا نتيجة اإلنفاق

المتزايد عمى البحث والتطوير وعمى استيراد تكنولوجيا (البقمي.)23-1 ،2009،

فقد كانت (  )339.20وىي أكبر من القيمة الجدولية مما تشير إلى معنوية النموذج ككل

F

أما قيمة

) ( )1.02وىي تشير إلى عدم وجود مشكمة ارتباط الذاتي بين القيم المتسمسمة والمتغيرات D.Wوبمغت قيمة (

العشوائية كما لم تظير مشكمة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقمة في األنموذج عمى وفق

)VIF.اختبار (

االستنتاجــــات

االستنتاجات والمقترحات

بعد مناقشة اآلراء النظرية والنتائج التطبيقية يمكن ليذه الدراسة أن تخرج بعدد من االستنتاجات لعل أىميا:

 .1إن النجاح الذي حققتو ماليزيا في تطوير وتنمية صادراتيا الصناعية ومنافستيا لصادرات الدول

الصناعية الكبرى جعميا محط أنظار العالم اجمع وخاصة الدول النامية ،كمحاولة من الدول النامية
الدول .
ة
األخرى لالستفادة من التجارب الناجحة التي حققيا ىذه

 .2ىذه الدراسة أثبتت إن ماليزيا ىي دولة ذات قدرة عالية في منافسة السمع الصناعية حتى لمدول المتقدمة
في األسواق العالمية ال بل في أسواق الدول المتقدمة من حيث الجودة والنوعية والكمفة

سعرية ومنافسة الجودة.

أي منافسة

إن تطور قطاع
 .3إن قطاع الصادرات الصناعية ذات أىمية كبيرة كمحرك لنمو
اقتصاد ماليزيا ،إذ َ
الصادرات والسيما الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية يؤدي إلى إعطاء مؤشر إيجابي

لممستثمر األجنبي لكي يستثمر في ماليزيا فيؤدي ذلك في المحصمة النيائية إلى تسريع النمو الصناعي
واالقتصادي من خالل إعادة توظيف األرباح في القطاعات الصناعية و بالتالي زيادة الصادرات

الصناعية.

 .4ظير األثر اإليجابي لالستثماراألجنبي المباشر في نمو الصادرات الصناعية في ماليزيا وكانت مرونة
المعامل االستثماراألجنبي المباشر في ماليزيا (.)0.23

 .5أوضحت الدراسة إن مرونة معدل التبادل التجاري الصافي ذو أثر إيجابي عمى الصادرات الصناعية
في ماليزيا إذ كانت العالقة موجبة وتساوي (.)2.22

 .6ظير األثر االيجابي النخفاض سعر الصرف الرسمي مقابل الدوالر عمى الصادرات الصناعية في
ماليزيا والتي تتبع نظام سعر الصرف المعوم وكان معاممو (.)1.23

 .7أعطت القيمة المضافة لمصناعة في الصادرات الصناعية أث اًر ايجابياً في ماليزياإذ إن القيمة المضافة
لمصناعة زادت من توسيع حجم الصناعة والقاعدة اإلنتاجية وبالتالي أدتإلى زيادة حجم اإلنتاج ومن ثم

إلى نمو الصادرات الصناعية في ماليزيا.

 .8ظير األثر السمبي لنمو السكان في نمو الصادرات الصناعية في ماليزيا.

 .9توصمت الدراسة إلىاألثر اإليجابي لعامل التطور التقني في ماليزيا

إذ تحتل دو اًر حاسماً في زيادة

اإلنتاجية مماينعكس بصورة مباشرة عمى القدرة التنافسية لمصادرات الصناعية.

 .10وختاما" فقد توصمت الدراسة إلىأ َن ماليزيا بدأتبإتباع سياسة حكيمة من إنشاء مناطق الصناعية الحرة
واالستثماراألجنبي
ثم مناطق لمبحث العممي وتطوير التكنولوجي وانشاء مؤسسات تيتم بالتصدير
وتحولت شيئاً فشيئاًإلى دولة شبو صناعية.

المقترحـــــات

وبناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكن أن نورد المقترحات اآلتية:
ً
 .1إن بقاء سعر الصرف منخفض أمام الدوالر سيؤثر إيجاباً عمى القدرة التنافسية لمصادرات الصناعية في
ماليزيا وستجمب مزيداً من االستثماراألجنبية المباشرة موجو لمتصدير.

 .2تحقيق أفضل لمبيئة بما يحقق جذب أكبر لرأس المال األجنبي والمحمي الستثمارىا في الصناعات الموجو
لمتصدير وخاصة الصناعات ذي المحتوى التكنولوجي المتقدم  ،وذلك لضمان ارتفاع الصادرات الصناعية
االقتصادية سيعمل عمى

ذات القيمة المضافة العالية ،إذ أ َن نجاح أي دولة في رفع قدرتيا التنافسية
تعزيز مكانتيا االقتصادية في األسواق العالمية وسيجعل معدالت التبادل التجاري في مصمحة ماليزيا.

 .3العمل عمى توسع حجم القطاع الصناعي وتطويره سيؤثر

إيجاباً عمى الصادرات من خالل تكامل

الصناعات إذ تغذي أحداىمااألخر والمقاسة باالرتباطات األمامية والخمفية لبناء قاعدة صناعية عريضة
لتنويع الصادرات الصناعية.

 .4التركيز عمى السياسة الصناعية الموجو نحو التصدير يتالئم مع بيئة المنافسة الدولية بيدف تشجيع
وتنويع الصادرات ،بحيث يتم اعتماد السياسات التجارية محفزة لمقطاع التصديري من خالل منافذ

المناطق الحرة.

 .5االىتمام بالجانب التكنولوجي إذ ىناك إمكانية كبيرة متاحة لمماليزيا لالستفادة من التكنولوجيا المتقدمة،
لتطوير صناعاتيا ورفع كفائاتيا واقامة المشاريع الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم وربطيا باألسواق

العالمية.كذلك اإلنفاق عمى البحث والتطوير

وتأىيل والتدريب والتعميم العاممين في الميارات المتعمقة

بالتصدير.

 .6اقترح إجراء دراسات مستقبمية في ىذا المجال تتناول أثر التغير في ىيكل االستثماراألجنبي المباشر
الداخل في المجال الصناعي عمى تغير في الصادرات الصناعية.

المصـــــــــادر
اوال :العراية

أ :الرسائل واألطاريح

 .1الريال ،زوينة  ،1997،المناطق الحرة والتنمية حالة المناطق الحرة الصناعية لمتصدير مع دراسة تجربتي

تونس وجزر موريس وآفاق إنشائيا في الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة في العموم اإلقتصادية ،معيد

العموم االقتصادية ،جامعة جزائر.www.marocdroit.com

 .2الريان ،زير  ،2015 ،اثر ترقية الصادرات غير النفطية عمى النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر لمفترة

( ،)2014-2005رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االقتصادية والتجارية والعموم التيسير ،جامعة
محمد خيضر-اسكرة .dspace.univ-biskra.dz:8080

 .3الزبيدي  ،محمد ناجي محمد ،2008 ،فاعمية االستثماراألجنبي المباشر في إنماء المناطق الحرة دراسة
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اإلمارات العربية المتحدة – العراق  ،أطروحة دكتو ار ه ،كمية

 .4العبيدي ،سري سامي عبدالرزاق ،2009 ،اثر االستثماراألجنبي المباشر في تنمية التجارة الخارجية لدول
جنوب شرق آسيا

)ماليزيا حالة دراسية لممدة

اإلدارةواالقتصاد،جامعة اغداد.
 .5الفخري،عمر ىشام صباح،

كمية

،)2007-1990رسالة ماجستيرغير منشورة،

،2005أثر سياسات منظمة التجارة العالمية في الصادرات اإلجمالية

والمصنعة في مجموعة مختارة من البمدان النامية ،رسالة ماجستير،

الموصل.
 .6القريبي ،ناصر الدين ،2014 ،أثر الصادرات عمى النمو

كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة

االقتصادي –دراسة حالة الجزائر ،رسالة

ماجستير،كمية العموم االقتصاديةوالعموم التجارية والعموم التيسير،
.oran1.dz/thesear.php?id=THA355
 .7المالكي،سميرة بنت سعيد ،2013 ،العالقة بين حجم المنشاة الصناعية والتقدم التقني في المممكة العربية
السعودية (دراسة تطبيقية) ،رسالة ماجستير في االقتصاد،

جامعة وهران theses.univ-.

كمية إدارة األعمال،

السعود.fac.ksu.edu.sa/samalmalki/cv
 .8المجالي ،محمد مسمم حمود ،1999،الصادرات الوطنية ودورىا في التنمية
أطروحة دكتوراه،

االقتصادية في األردن،

معيد البحوث والدراسات العربيةلمتربية والثقافة والعموم القاىرة

القاهرة.rcweb.luedld.net/rc1/1_OUASAF.PDF
 .9مسغونى ،منى،2005،عالقة سياسة الواردات بالنمو الداخمي

جامعة الممك

،جامعة

لالقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين

،2001-1970رسالة ماجستير ،كميةالعموماالقتصاديةوالتجاريةوعمومالتسيير،جامعة ور فلةbbekhti.e-
.ptaalim.info/trv_pdf/memoire_mesghouni.pd

 .1بامخرمة وآخرون ،احمد سعيد بامخرمة ،محمد ابراىيم النفيعي  ،فريد ىاشم فممبان،

ب :الدوريات

 ،1994محددات

الصادرات الصناعية في المممكة العربية السعودية مجمة جامعة الممك عبدالعزيز  ،كمية اإلدارة واالقتصاد

–جدة ،المجمد . www.kau.edu.sa.7

 .2الجواري د.مناضل عباس حسين،2013 ،نظرية سرب االوز الطائر(اآلسيوية)ومحاولة االستفادة منيا في
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تحميل ايانات دولة ماليزيا ااسعار الجارية ااستخدام ارنامجMinitab
Regression Analysis
he regression equation is
MEXPO = - 2.58 + 0.237 FDI + 0.261 ADDVA + 2.22 TERM TRADE + 1.23
EXCHA - 1.04 avpopu + 0.422 tech
Predictor
Coef
StDev
T
P
VIF
Constant -2.5761 0.7335 -3.51 0.002
FDI
0.23728 0.06261
3.79 0.001
4.1
ADDVA
0.26057 0.08523
3.06 0.005
6.9
TERM TRA 2.2174 0.5322
4.17 0.000
7.3
EXCHA
1.2259 0.3036
4.04 0.000
3.5
avpopu
-1.0439 0.4295 -2.43 0.022
9.6
tech
0.4217 0.1102
3.83 0.001
9.5
S = 0.07831

R-Sq = 98.6%

R-Sq(adj) = 98.4%

Analysis of Variance
Source
DF
SS
MS
F
P
Regression 6 12.4807 2.0801 339.20 0.000
Error
28 0.1717 0.0061
Total
34 12.6525
Source
DF Seq SS
FDI
1 7.4079
ADDVA
1 3.7377
TERM TRA 1 0.7179
EXCHA
1 0.4502
avpopu
1 0.0774
tech
1 0.0897
Unusual Observations
Obs
FDI MEXPO
Fit StDev Fit Residual St Resid
1 2.97 3.3866 3.2888 0.0673 0.0978
2.45RX
12 3.61 4.3179 4.4701 0.0273 -0.1522 -2.07R
16 3.76 4.7410 4.5879 0.0294 0.1531
2.11R
22 2.74 4.8477 4.9089 0.0762 -0.0612 -3.39RX
30 3.16 5.0390 4.8962 0.0436 0.1428
2.19R
R denotes an observation with a large standardized residual
X denotes an observation whose X value gives it large influence.
Durbin-Watson statistic = 1.02
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ايانات دولة ماليزيا
Tech

avpopu

EXCHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.5
2.5
2.6
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.0

2.200
2.300
2.300
2.300
2.300
2.500
2.600
2.500
2.600

TERM
TRADE
71.42857143
62.28070175
64.48598131
70.58823529
86.31578947
80.21978022
75.30864198
87.5
88.88888889

ADDVA

FDI

MEXPO

YEAR

10234
10266
10338
11821
13317
12241
10881
12399
13529

933.9
1264.69
1397.2
1260.53
797.48
694.71
488.87
422.68
719.42

2435
2288
2736
3475
4363
4188
5090
7032
9191

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2.9
2.8
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.4
2.3
2.1
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.5
1.5

2.700
2.700
2.800
2.500
2.600
2.600
2.500
2.500
2.800
3.900
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.700
3.400
3.300
3.500
3.200
3.100
3.100
3.200
3.300

94.23076923
102.7272727
109.1743119
109.0909091
108.5714286
110.1851852
108.5470085
112.0689655
111.2149533
107
105.1020408
100
99.8960499
100.1022337
101.581577
101.1967983
102.3577559
101.8670667
101.9632585
109.1875611
95.80259947
97.58774107
97.67727111
97.0229736
96.63135716
96.23613688

15463
18577
20692
24344
26815
29822
36726
43899
44576
31665
36772
45319
428695
45497
51331
60541
65921
74994
85529
103235
81986
103279
118858
126202
128977
135103

1667.87
2611
4043
5138
5741
4581
5815
7297
6323
2714.00
3895.26
3787.63
553.95
3203.42
2473.16
4624.21
4065.31
6060.25
8594.67
7171.98
1452.97
9060.04
12197.58
10073.93
12305.69
10799.16

12181
15824
20792
26233
32809
43312
55085
59284
60179
57644
67841
78930
70416
74833
80352
95635
105572
117906
124740
129870
109404
133189
140832
139991
138430
144156

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

