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ملخص:

هدفت الدراسة إلى قياس أثر المشاركة في سالسل القيمة العالمية للخدمات على نصيب الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي في  15دولة نامية للفترة  ،2017-2000من خالل تقدير نموذج قياسي باالستعانة ببرنامج
 Eviews10و برنامج . Stata14
و قد أشارت نتائج تقدير النموذج باستخدام طريقة وسط المجموعة المدمجة  PMGإلى أن نصيب الفرد من

الناتج المحلي يرتبط بعالقة طردية مع متغيري حصة القيمة المضافة للخدمات المحلية و االجنبية من اجمالي

الصادرات ( ، )FVASH , DVASHو متغير تنافسية االداء الصناعي  CIPو المعروض النقدي ، MD
اإلنفاق االستهالكي الن هائي  ،حيث أن مؤشر تنافسية األداء الصناعي هو األكثر تأثي ار في نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي.
الكلمات المفتاحية :سالسل القيمة العالمية؛ خدمات؛ نصيب الفرد من الناتج المحلي؛ وسط المجموعة المدمجة.

تصنيف L80 ,F23, O14 :JEL

Abstract:
The study aimed to measure the impact of participation in global value chains of
services on per capita GDP in 15 developing countries for the period 2000-2017, by
estimating a standard model using Eviews10 and Stata14.
And the results of estimating the model using the combined PMG method indicated
that the per capita GDP is related to a direct relationship with the variables of the value-added
share of domestic and foreign services from the total exports (FVASH, DVASH), the
competitive variable of industrial performance CIP and MD money supply , Final consumer
*
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spending, as the industrial performance competitiveness index is the most influential per
capita gross domestic product.
Keywords: Global value chains; services; GDP per capita; amid combined group.
Jel Classification Codes: L80 ,F23, O14.

مقدمة
لقــد أدت ســرعة التقــدم التكنولــوجي في العقــود القليلــة الماضية في مجاالت النقل
واالتصـاالت ،بمـا في ذلـك إنشـاء شـبكة اإلنترنـت والتجـارة اإللكترونيـة إلى أن تسـعى الشـركات

لالسـتفادة مـن مـوارد اإلنتـاج البعيـدة ،وم ّكنتـها مـن خدمـة أسـواق مت ازي ــدة االتسـاع .كما أدت زيادة
عدد مراحل اإلنتاج وتعقدها في كثير من المنتجات وازدياد المنافسة إلى توزيع مراحل اإلنتاج
على دول متعددة أو ما يمكن تسميته بسالسل القيمة "أو اإلنتاج" العالمية .ولم تقتصر سالسل
القيمة العالمية على المنتجات ،بل امتدت إلى الخدمات التي تدخل في مراحل إنتاجها .حيث
تشكل الخدمات جزءا بالغ األهمية من سالسل القيمة العالمية هذه الظاهرة المتنامية ،وهي تلعب

دو ار رئيسيا في التحول الجاري في أنماط التجارة الدولية واالستثمار من خالل تمكين تنمية

سالسل القيمة في السلع ومن خالل إنشاء سالسل القيمة في حد ذاتها ،وبظهور سالسل القيمة
العالمية للخدمات أصبحت االقتصادات أكثر ترابطا ،وأصبحت متخصصة على نحو متزايد في

أنشطة ومراحل معينة داخل السالسل وليس في صناعات محددة فقط .ويترتب على نمو سالسل
القيمة العالمية للخدمات آثار رئيسية على السياسات بالنسبة للتنمية االقتصادية في الدول

النامية.

بناء على ما سبق يمكننا طرح االشكالية الرئيسية:
ما مدى تأثير المشاركة في سالسل القيمة العالمية للخدمات على نصيب الفرد من الناتج
المحلي االجمالي بالدول النامية؟
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي ،كما تم االعتماد على المنهج االستقرائي ،كما تم

استخدام البرامج االحصائية التي شملت كل من برنامج  Stata 14 , Eviews 10وفقا لما
يتماشى مع متطلبات الجزء التطبيقي للدراسة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أهمية الظاهرة المدروسة وحضورها في االقتصاد العالمي وتأثيرها في
نمط اإلنتاج والتجارة وآثارها االقتصادية واهتمام المؤسسات الدولية والمجموعات االقتصادية بها

كآلية ونمط جديد لإلنتاج والتجارة واالندماج.

دراسات العدد االقتصادي ) _(ISSN: 2676-2013المجلد 11 :العدد ،02 :جوان 2020
440

جامعة األغواط

أثر المشاركة في سالسل القيمة العالمية للخدمات على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي دراسة قياسية لمجموعة من الدول

النامية في الفترة 2017-2000:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السعيد بوشول  ،سعاد جرمون

حدود الدراسة:
اهتمت الدراسة بموضوع قياس أثر المشاركة في سالسل القيمة العالمية للخدمات على

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من خالل التطرق لدراسة الدول النامية المصنفة حسب

آخر تصنيف للبنك الدولي سنة  2018وهي :األرجنتين ،البرازيل ،بلغاريا ،بروناي ،الصين
هنغار يا ،الهند ،ماليزيا ،المكسيك ،السعودية ،جنوب افريقيا ،الفلبين ،رومانيا ،روسيا ،تركيا ،في
الفترة الممتدة من  2000إلى .2017

أوال :أدبيات نظرية حول سالسل القيمة العالمية للخدمات

لم يؤد التجزؤ والتخصص الدولي إلى زيادة حصة الخدمات في النشاط االقتصادي فحسب ،بل شدد

أيضا على الطابع المتكامل للسلع والخدمات في عمليات اإلنتاج .ومشاركة الخدمات في سالسل القيمة
العالمية ليست دائما قابلة للمقارنة مباشرة مع السلع فكلها تعتمد على الوظيفة التي تؤديها خدمات معينة
في سالسل القيمة العالمية .فالخدمات تستحق االهتمام ألنها متعددة الوظائف ( ، )2016 ،Lowلذلك
سنعرض في هذا الجزء مفهوم سالسل القيمة العالمية ،والخدمات ،ونعرض كيفية تواجد الخدمات في

سالسل القيمة العالمية.

▪ مفهوم سالسل القيمة العالمية:
عرف  Gereffi & Korzeniewiczسنة  1994سلسلة القيمة العالمية بأنها مجموعة من
ّ
الشبكات التنظيمية حول سلعة أو منتج ،تربط بين الشركات والبلدان في االقتصاد العالمي
(.)2016 ،Armando
الشكل ( ) 01

مفهوم سالسل القيمة العالمية

المصدر :البنك الدولي  ،تقرير عن التنمية في العالم  : 2020التجارة من أجل التنمية في عصر سالسل القيمة العالميةة

– عرض عام ، -البنك الدولي لإلنشاء و التعمير و البنك الدولي ،2019 ،ص.1
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▪ مفهوم الخدمات :
يغطي مصطلح الخدمات مجموعة متنوعة من المنتجات واألنشطة غير الملموسة من

الصعب أن تختزل في تعريف واحد ،وفي كثير من األحيان يصعب الفصل بين الخدمات

والبضائع التي يقترن بعضها ببعض بدرجات متفاوتة .وحسب نظام الحسابات القومية لسنة
تغير في أحوال الوحدات المستهلكة،
 :2008فإن الخدمات هي نتيجة لنشاط إنتاجي ينتج عنه ّ
أو يسهل تبادل المنتجات أو األصول المالية (االحصاءات.)2010 ،
▪ دور الخدمات في سالسل القيمة العالمية:
تلعب الخدمات دو ار مهما في سالسل القيمة العالمية ليس فقط كمدخالت ولكن أكثر من
ذلك بكثير ،فكثي ار ما تم تجاهل دور الخدمات في التجارة ،إال أنه في اآلونة األخيرة تم التركيز

على تحرير تجارة الخدمات كمصدر محتمل رئيسي للمكاسب االقتصادية ،وبفضل األدبيات
المتعلقة بسالسل القيمة العالمية ،كان هناك حافز جديد نظ ار ألن الخدمات تعتبر مدخالت هامة
في أي نوع من سلسلة القيمة ،بما في ذلك أنشطة التصنيع (.)2016 ،Miroudot
✓ الخدمات كروابط في سلسلة القيمة :من آدم سميث إلى نظريات النمو األخيرة ،كان
تقسيم العمل في قلب تفسيرات نمو اإلنتاجية .فسالسل القيمة العالمية ليست سوى
المستوى التالي في التقسيم الدولي العمل .وفي هذه العملية ،فإن الدور األول الذي تم
تحديده للخدمات في سلسلة القيمة هو الدور الذي تلعبه في ربط أنشطة التصنيع عبر
البلدان .من أجل إدارة عمليات اإلنتاج التي تنقسم جغرافيا ،تحتاج الشركات إلى خدمات

مثل النقل ،واالتصاالت ،والخدمات اللوجستية ،وبدون روابط الخدمة هذه ،لن يكون هناك
سالسل قيمة عالمية؛

✓ الخةةدمات كمةةدتالت ألنشةة ة التصةةني  :الخــدمات ليســت مجــرد "وســيلة ربــط" فــي سالســل
القيمة العالمية .فهناك أهميـة لمـدخالت الخـدمات التـي تتجـاوز ربـط األنشـطة عبـر البلـدان.
ألنه توجد خدمات في سلسلة القيمة مثل التسـويق والتوزيـع هـي فـي حـد ذاتهـا م ارحـل إنتـاج

هامة ولـيس فقـط روابـط فـي سلسـلة القيمـة .ولـذلك ،فإنـه يمكـن اعتبـار الـروابط التـي تحـدثها
الخـدمات جــزءا مـن فئــة أوسـع مــن مـدخالت الخــدمات التـي ال تقتصــر علـى وظــائف الــدعم
لتمکين سلسلة القيمة ولکن أيضا مدخالت هامة في المراحل الرئيسـية لإلنتـاج ،بعـض هـذه
المدخالت الخدمية أفقية بمعنى أنه هناك حاجة لها في أي نوع من سلسلة قيمـة ،فـي حـين
أن البعض اآلخر محدد لسالسل قيمة معينة على سبيل المثال قطاع التصنيع؛
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✓ حزم السل والخدمات :تقوم الشركات المنتجة للسلع ببيعها بصورة متزايدة مع الخدمات.
هذه الخدمات المطلوبة من طرف العميل لالستفادة من المنتج .على سبيل المثال ،اآلالت
يتم تصديرها مع خدمات التركيب والهندسة والصيانة واإلصالح .وهناك عقد تصدير
يغطي السلع والخدمات على حد سواء كجزء من نظام متكامل أو حل ،ويواجه هذا النوع

من الصادرات تحديا للقواعد التجارية القائمة التي تختلف عموما عن السلع والخدمات.
فإذا تعذر تقديم الخدمة فإن العميل لن يشتري السلعة؛

✓ الخدمات باعتبارها أنش ة لخلق القيمة :من خالل تجميع السلع والخدمات فإن
الشركات تخلق المزيد من الضوء على القيمة التي تنظر إلى الخدمات بشكل متزايد على
أنها "أنشطة مضيفة للقيمة" .وقد سلط الضوء على هذه النتيجة في اآلونة األخيرة في
األدبيات التي تقترح النظر إلى الخدمات كجزء من علم الخدمة .فالخدمات هي وراء

االبتكار في المؤسسة على عدة مستويات ،وأنشطة البحث والتطوير وأنشطة التصميم في
بداية سلسلة القيمة هي مدخالت الخدمة .ويمكن أن تزيد من إنتاجية الشركات في أي
مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.

الشكل()02

منحنى ابتسامة يوضح دور الخدمات في عملية االنتاج
Source : KONISHI Yoko , Global Service Value Chain in Japan:
Inbound tourism cases , RIETI , March 2017 , p7 .

فكرة سالسل القيمة التي تغطي السلع والخدمات أفضل صدى مع أصحاب المصلحة في
الخدمات ،على الرغم من أن السلسلة في كثير من األحيان حلقة خطية مغلقة .أي نشاط سلسلة

القيمة أو مجموعة من األنشطة (وظيفة األعمال) يمكن أن تصبح ذات كفاءات أساسية أو يمكن
االستعانة بمصادر خارجية ،ويمكن أيضا أن يتم نقلها إلى الخارج ،مما يؤدي إلى فرص تنافسية
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جديدة للتخصص على مستوى البلد ومستوى الشركة .والتحدي بالطبع هنا هو رفع سلسلة القيمة
إلى خدمات ذات قيمة مضافة أعلى (.)2016 ،Miroudot

ثانيا :أدبيات ت بيقية حول سالسل القيمة العالمية للخدمات

سنتطرق في هذا المحور إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي عنت بموضوع سالسل

القيمة العالمية للخدمات.
 .1دراسة:(2018) Rama Said and Abdel-Hamid Mamdouh
عنونت الدراسة بـ :مساهمة الخدمات في سالسل القيمة :دراسة حالة لقطاع المالبس الجاهزة

المصري ،حيث تمحورت اشكاليتها حول إبراز دور الخدمات في قطاع الصناعة التحويلية في
مصر لسنة  ،2016مع التركيز على صناع ة المالبس الجاهزة ،بدراسة ثالث حاالت لشركات
مختلفة متخصصة في صناعة المالبس .وتمت الدراسة بتحديد سلسلة القيمة من البداية إلى
النهاية ،مع التركيز على منتج واحد أو مجموعة متجانسة من منتجات .وذلك بتصميم استبيان

طلب من الشركات التي تمت مقابلتها الكشف عن
توجيهي ،ثم أجري تحليل من حيث التكلفة .و ُ
التكلفة التقريبية للخدمات المستخدمة في سلسلة القيمة الخاصة بها كنسبة مئوية من إجمالي
تكلفة اإلنتاج .وتوصلت الدراسة أنه إذا تم استبعاد تكاليف البحث والتطوير والتصميم ،فإن

الخدمات تشكل حوالي  24-22في المائة من إجمالي تكلفة اإلنتاج .ويختلف هيكل التكلفة على
حسب حجم الشركة وموقعها؛ كما كشفت جميع دراسات الحالة عن أوجه قصور في الخدمات
الحكومية ،وخاصة الخدمات الجمركية وتسجيل الشركات وترخيصها .كما أن عدم الكفاءة في
سلبا على أداء صناعة المالبس الجاهزة المصرية (،Mamdouh
تقديم الخدمات قد أثر ً
.)2018

 .2دراسةةة  JasonDedrickوآتةةرون ) :(2017الد ارســة كانــت ضــمن التقريــر الســنوي للملكيــة

الفكريــة ســنة  ،2017الــذي جــاء تحــت عن ـوان :رأس المــال غيــر الملمــوس فــي سالســل القيمــة
العالمية ،حيث تناول التقريـر ثـالث د ارسـات حالـة مختلفـة منهـا د ارسـة حالـة الهواتـف الذكيـة فـي

س ــنة  ، 2017وتوص ــلت الد ارس ــة إل ــى ان الش ــركة ال ارئ ــدة تعم ــل ف ــي ظ ــل عالم ــة تجاري ــة قوي ــة،
وتكون مسؤولة عن قدر كبير من البحث والتطـوير وتصـميم المنتجـات ومواصـفاتها .كمـا أنـه ال

يمكـن القـول إن الشـركات ال ارئـدة هـي وحـدها التــي توّلـد عائـدات مـن رأس المـال غيـر الملمــوس،

فبعض موردي المكونـات مـن الواليـات المتحـدة وآسـيا الـذين يقـدمون تكنولوجيـا طوروهـا بأنفسـهم
يحققــون ه ـوامئ عائــدات كبي ـرة ،أمــا المصــنعون المتعاقــدون للتجميــع النهــائي فيحققــون ه ـوامئ
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منخفضــة نســبيا ،م ّم ـا يبــين األهميــة الثانويــة لـرأس المــال غيــر الملمــوس فــي هــذه المرحلــة ولكــن
يستفيد هؤالء من حجم نشاط كبير (.)2017 ،Dedrick
 .3دراسة :(2017( Jack Daly and Gary Gereffi

عنوان الدراسة هو :سالسل القيمة العالمية للسياحة وافريقيا .جـاءت هـذه الد ارسـة لتحـدد بعـض

التبــاين فــي الســياحة علــى الصــعيدين االقليمــي و القطــري الــذي يمكــن رؤيتــه فــي مختلــف المنــاطق
والبلدان عبر قارة افريقيا  ،و تهـدف أساسـا إلـى اسـتخدام منهجيـة  GVCلتحليـل صـناعة السـياحة،
كمــا تســلط الضــوء علــى التــدخالت السياســية التــي يمكــن تنفيــذها لزيــادة الكفــاءة وتســهيل االقتصــاد،
باالعتم ــاد عل ــى تحلي ــل مؤشـ ـرات منوع ــة م ــن س ــنة  2011إل ــى  2015فتوص ــلت إل ــى أن الطل ــب

المحل ــي المح ــدود عل ــى الس ــياحة فـ ي ا فريقي ــا يتطل ــب م ــن الجه ــات الفاعل ــة المحلي ــة االعتم ــاد عل ــى
شركات السياحة العالمية لتزويد العمالء  ،مما يوفر لهذه الشـركات درجـة عاليـة مـن القـوة السـوقية.

كما يمكن استخدام تدخالت السياسة لزيادة الكفاءة وتسـهيل التحـديث االقتصـادي ،وقـد حـددت هـذه
الد ارسـ ــة سـ ــت مجـ ــاالت يمكـ ــن ألصـ ــحاب المصـ ــلحة تركيـ ــز االهتمـ ــام عليهـ ــا )1( :الوصـ ــول إلـ ــى
المس ــتهلكين؛ ( )2الت ــدريب عل ــى المه ــارات؛ ( )3سياس ــة االمتي ــاز واالس ــتثمار واإلدارة؛ ( )4البني ــة

التحتيـ ـ ــة؛ ( )5إضـ ـ ــفاء الطـ ـ ــابع المؤسسـ ـ ــي؛ و ( )6الـ ـ ـ روابط الضـ ـ ــعيفة مـ ـ ــع الصـ ـ ــناعات المحليـ ـ ــة
()2017 ،Gereffi؛
 .4دراسة :(2017) Cecilia Heuser and Aaditya Mattoo

جاءت الدراسة تحت عنوان :تجارة الخدمات وسالسل القيمة العالمية ،حيث اهتمت بدراسة
ستة جوانب من الخدمات في سالسل القيمة العالمية ،وتوصلت على أن تحسين الوصول إلى
التمويل واالتصاالت والنقل وغيرها من الخدمات إما من خالل اإلصالح العام أو إصالح

االستثمار األجنبي المباشر يعزز إنتاجية شركات التصنيع ،والجوانب األخرى ألداء شركات

المصب .كما أن تطوير قطاعات الخدمات المحلية والوصول إلى الخدمات األجنبية يمكن أن

يغير نمط الميزة النسبية ،معظم العوائق السياسية التي تحول دون منافسة االستثمار االجنبي

المباشر ليست في السلع ولكن في الخدمات ،و ال تزال التجارة في خدمات النقل على وجه
الخصوص ،معطلة في كل من البلدان الصناعية والنامية عن طريق استبعاد مقدمي الخدمات

من البلدان الثالثة والقيود الكمية في االتفاقات الثنائية (. )2017 ،Mattoo

ثالثا :ال ريقة واألدوات

سنخصص هذا الجزء للدراسة الميدانية للموضوع ،حيث سنتطرق للمنهجية المتبعة في الدراسة
في ثالث خطوات ،ثم نعرض أدوات الدراسة الميدانية،
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▪ المنهجية المتبعة في الدراسة:
بغية تحقيق أهداف الدراسة ومن اجل الوصول إلى قياس أثر المشاركة في سالسل القيمة
العالمية عبر قطاع الخدمات على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،قمنا باإلجراءات

التالية:

الخطوة االولى :البحث في االدبيات النظرية والتطبيقية حول مؤشرات سالسل القيمة العالمية
للخدمات ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وأحدث طرق القياس فيهما ،ثم أجرينا

مسح على مخ تلف المؤشرات الموضوعة من طرف منظمات دولية متخصصة أهمها:
 ، UNIDO ،UNCTAD ،OECDالبنك الدولي .حيث أن نتائج المسح تمحورت في أحدث
المؤشرات المستخدمة و المعبرة عن المتغير المستقل ( سالسل القيمة العالمية للخدمات ) و
المتغير التابع ( نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ) ؛

✓ الخطوة الثانية :حددنا عينة الدراسة المتكونة من  15بلد نامي حسب أخر تصنيف للبنك
الدولي لسنة  : 2018األرجنتين ،الب ارزيل ،بلغاريا ،بروناي ،الصين ،هنغاريا ،الهند ،ماليزيا،
المكسيك ،السعودية ،جنوب افريقيا ،الفلبين ،رومانيا ،روسيا ،تركيا و ذلك حسب توفر

البيانات و الهيكل االقتصادي للدول الذي يعتمد على قطاع الخدمات كأعلى نسبة في الناتج

المحلي االجمالي ؛
✓ الخطوة الثالثة  :اختيار البرامج االحصائية المناسبة لخصوصية البيانات التي تم
الحصول عليها من التقارير و المواقع الرسمية التي تنشرها المنظمات الدولية

المتخصصة في الفترة الممتدة بين  2000و  ، 2017أين تم اختيار كل البرنامجين
التاليين  Eviews10,Stata14و قمنا بإجراء االختبارات التالية  - :اختبار جذر
قدرنا نموذج االنحدار الذاتي في إطار بيانات
الوحدة ؛ اختبارات التكامل المشترك ؛ ثم ّ
بانل ()Panal ARDL model
▪ أدوات الدراسة الميدانية
إلنجاز هذه الدراسة تم االعتماد على مجموعة من المؤشرات والبرامج المعلوماتية التي سندرجها
بشيء من التفصيل كالتالي:
 المؤشرات المستخدمة في الدراسة:

بعد االطالع عن الدراسات السابقة واجراء عملية المسح واختيار العينة ،حاولنا في دراستنا هذه
حصر أكبر عدد من المؤشرات التي تخدم الموضوع ،وعليه تم اختيار المؤشرات التالية:
 المتغير المستقل ( سالسل القيمة العالمية للخدمات )  :نعبر عنه بالمؤشرات التالية :
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 حصة القيمة المضافة للخدمات الخارجية من إجمالي الصادرات؛ حصة القيمة المضافة للخدمات المحلية من إجمالي الصادرات؛ -مؤشر تنافسية االداء الصناعي؛

 المعروض النقدي بمعناه الواسع ( %من إجمالي الناتج المحلي)؛ اإلنفاق االستهالكي النهائي ( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي)؛ اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي العام ( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي). المتغير التابع( :نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي)

 األساليب االحصائية المعتمدة في الدراسة :
سوف نحاول من خالل هذا الفرع تسليط الضوء على أهم المحاور المتعلقة بمنهجية االقتصاد
القياسي المتبع في التحليل ،حيث استخدمنا البرامج التالية:
✓ برنامج  : Eviews10لدراسة اسـتق اررية المتغيـرات باسـتخدام اختبـار جـذر الوحـدة للبانـل
و اختبار التكامل المشترك للبانل ؛

✓ برنةةةامج  : Stata14ت ــم اس ــتخدامه لتق ــدير وس ــط المجموع ــة  ، MGو وس ــط المجموع ــة
المدمجة  ، PMGو اجراء اختبار  hausmanللمفاضلة بينهما .
 صياغة نموذج ( GDP per %نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ) في إطار
ARDL
q

)+ ij' xi,t − j + i + yt +  i,t (01
j =1

حيــث (
(

GDPper % it

p

i ,t − j

GDPper%it =  ijGDPper%
j =1

) نصــيب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي للدولــة ( )iفــي الفتـرة الزمنيــة ( )tو

متجــه محــددات ) نصــيب الفــرد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي ويشــمل المتغي ـرات التفســيرية
،

،

،

،

)  ،ومعلمـات المتغيــر التـابع المبطـ

x


زمنيـ ــا (  ) ijثوابـ ــت  ) ij ( ، scalarsمتجـ ــه معلمـ ــات المتغي ـ ـرات التفسـ ــيرية (  ) i,tويمكـ ــن أن
'

يؤخذ في الحسبان اآلثار الثابتة   iالحتواء االختالفـات بـين الـدول  ،كمـا يمكـن أيضـا أخـذ اآلثـار


الزمنية  ytفـي االعتبـ ار ،ويشـير  i,tإلـى حـد الخطـأ العشـوائي ،و ويفتـرض أن يكـون موزعـا عبـر

الـ ــدول ( )iو الفت ـ ـرات الزمنيـ ــة ( )tبشـ ــكل متماثـ ــل ومسـ ــتقل
( )p,qيمكن أن تتباين من دولة ألخرى.
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رابعا :النتائج ومناقشتها
بع ــد القي ــام بمجموع ــة م ــن االختب ــارات الم ــذكورة س ــلفا ،باس ــتخدام البرن ــامجين االحص ــائيين الت ــاليين
 ، Eviews10,Stata14أفرزت مخرجات البرامج ما يلي :
 .1نتائج اتتبارات االستقرارية :
تظهر نتائج اختبارات جذر الوحدة (Im, ، Breitung t-stat ، )Levin, Lin & Chu (LLC

PP - Fisher ، ADF - Fisher Chi-square ، Pesaran and Shin W-stat

 ، ) Hadri Z-stat ، Chi-squaresquareالذي يضم نتائج االختبارات عند المستوي و

الفروقات من الدرجة األولى لكل من المتغيرات :

يتض ـ ــح مـ ـ ــن الجـ ـ ــدول ( )01أن المتغيـ ـ ـرات غيـ ـ ــر مسـ ـ ــتقرة عنـ ـ ــد المسـ ـ ــتوى ) ، I(0حسـ ـ ــب أغلبيـ ـ ــة

االختبــارات و بعــد إج ـراء الفــروق مــن الدرجــة األولــى  ،اتضــحت نتــائج االســتقرار مــن نفــس الدرجــة
األولـى لجميـع المتغيـرات  ،حيـث كانـت نتـائج احتمـال جميـع االختبـارات معنويـة عنـد  ، %5أي

رف ــض ف ــرض الع ــدم القائ ــل بوج ــود ج ــذر وح ــدة ف ــي سلس ــلة البان ــل ،وقب ــول الف ــرض الب ــديل بس ــكون

متغيرات البانل .
الجدول ()01

نتائج اتتبارات جذر الوحدة
اإلتتبارات

)Prob (5%

GDPper %
)D(GDPper%

Panel unit root test: Summary
Levin, Lin
& Chu
)(LLC

Breitung
t-stat

-0.92218

-0.75626

-7.76213

)(0.1782
)(0.0000

)(0.2247

ADF -

PP -

Im,

and Shin

Chi-

square

Chi-

square

0.76862

25.0457

15.6227

Pesaran
W-stat

Fisher

Hadri Z-

Fisher

stat

6.81387

)(0.7789

)(0.7228

)(0.9857

)(0.0000

-4.60277 -2.80748

72.2645

109.650

4.54917

)(0.0025

)(0.0000

)(0.0000

)(0.0000

)(0.0000
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 .2نتائج اتتبار التكامل المشترك :
ب عد إجراء االختبارات على متغيرات الدراسة لفحص التكامل المشترك  ،تحصلنا على النتائج
التالية :
الجدول ()02

Series:
GDP

FVASH DVASH

Hypothesized

*Fisher Stat.

)No. of CE(s

(from trace

CIP MD FCE

per %

نتائج اتتبار التكامل المشترك ل ةةةةة جوهانسون فيشر بانل
Prob.

Prob.

*Fisher Stat.
(from max)eigen test

)test

None

20.79

0.8942

20.79

0.8942

At most 1

11.09

0.9994

140.0

0.0000

At most 2

276.3

0.0000

276.3

0.0000

At most 3

341.3

0.0000

251.8

0.0000

At most 4

148.0

0.0000

112.4

0.0000

At most 5

94.85

0.0000

94.85

0.0000
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تظهر أغلبية اإلحصاءات الختبار جوهانسون فيشر معنوية إحصائية عنـد مسـتوى معنويـة % 5،
مما يعني رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك أي أنه هنـاك تكامـل بـين متغيـرات

الدراسة .

إذ يمكن القبول بالفرضيتين البديلتين سواء فرضـية التجـانس بوجـود تكامـل مشـترك لكـل الـدول  ،أو
فرضية عدم التجانس بوجود تكامل مشترك فـردي لكـل دولـة  ،وفـي ظـل هـذه النتـائج يمكـن اإلشـارة

إلى إمكانية وجود تكامل مشترك على المدى البعيد .

 .3نتائج تقدير نماذج  Panal ARDLباستخدام  PMG,MGلةةةةةة % GDP per
سيتم فـي هـذا الجـزء اسـتخراج نتـائج التقـدير باسـتخدام  ( PMG,MGنتـائج تقـدير وسـط المجموعـة
( )MGوسط المجموعة المدمجة ()PMG
لمعلمات نمـوذج تصـحيح الخطـأ وهـي معلمـات المـدى القصـير و الطويـل ومعلمـة سـرعة التعـديل ،

حيـ ـ ث يعـ ــرض العمـ ــود األول ويصـ ــف المتغيـ ـرات التفسـ ــيرية فـ ــي المـ ــدى القصـ ــير و الطويـ ــل ،وحـ ــد
تص ــحيح الخطـ ــأ ( ، )ECTواختب ــار  Hausmanللمقارنـ ــة ب ــين تقـ ــدير األج ــل الطويـ ــل المحسـ ــوبة
ـدر وســط المجموعــة
بطريقــة  MGو المحســوبة بطريقــة  . PMGويعــرض العمــود الثــاني تقــدير مقـ ا
المدمجة (، )PMGو هي متوسط مقدرات الدول فـي األجـل القصـير وكـذلك تقـدير معلمـة تصـحيح
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الخطــأ وتقــديرات األجــل الطويــل المشــتركة بالنســبة لجميــع الــدول  ،ويعــرض العمــود الثالــث تقــديرات
وس ـ ــط المجموع ـ ــة ( ) MGف ـ ــي األجل ـ ــين الطوي ـ ــل و القص ـ ــير ،و متوس ـ ــط معلم ـ ــة تص ـ ــحيح الخط ـ ــأ

المقدرة،و التي سنعرضها كاآلتي:

تش ــير نت ــائج تق ــدير نم ــوذج تص ــحيح الخطـ ــأ وفق ــا للج ــدول أن مق ــدرات وس ــط المجموع ــة المدمجـ ــة
 PMGتظه ــر متس ــقة و أكثـ ــر كف ــاءة م ــن مقـ ــدرات وس ــط المجموع ــة  ، MGحيـ ــث فش ــل اختبـ ــار
 Hausmanفـي رفــض العـدم القائــل بتجـانس معلمــات المـدى الطويــل فـي كــل العينــة  P=0.89و

بالت ــالي قب ــول الفرض ــية العديم ــة  ،مم ــا يعنـ ـ ي أن تق ــديرات الم ــدى الطوي ــل لل ــدول متجانس ــة ،بينم ــا
تقديرات المدى القصير و تصحيح الخطأ غير متجانسة ،وبنـاء علـى ذالـك  ،تصـبح طريقـة PMG
هــي األفضــل فــي تق ــدير نمــوذج تصــحيح الخطــأ لنم ــوذج( )GDP per %لمجموعــة مــن ال ــدول

الناميـ ــة خـ ــالل الفت ـ ـرة (  ، ) 2017-2000إن معامـ ــل حـ ــد تصـ ــحيح الخطـ ــأ معنـ ــوي عن ـ ــد % 5

وباإلشــارة الســالبة المتوقعــة  ، % 32ممــا يــدل علــى أن النمــوذج يتضــمن آليــة تعــديل أو تصــحيح
خطأ التوازن من المدى القصير نحو العالقة في األجل الطويـل كمـا أن سـرعة التعـديل كبيـرة حيـث

يعـالج االخـتالل ( )GDP per %أقـل مـ ن سـنة  ،كمـا تشـير النتـائج إلـى أن المتغيـرات التفسـيرية
(  ) FCE ،MD ،CIP ،DVASH ،FVASHمعنوية عند  % 5في المدى الطويل .
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الجدول ((03

تقدير نموذج تصحيح الخ أ ل ةةةةة  GDP per%استخدام PMG,MG
MG

PMG

تقدير المدى ال ويل تقدير المدى القصير تقدير المدى ال ويل تقدير المدى القصير
معامل تصحيح الخ أ ECT

-.0328104

-.3329932

D1.FVASH

1.692023

41.86723

D1. DVASH

-83.31443

-71.54383

D1. CIP

33523.04

25877.37

D1. MD

-68.31818

-84.4713

)( 0.029

)( -2.67

-103.57

-109.1586

)( 0.006

)( 0.031

)( 0.41

)( 0.979

)( -1.74

)( 0.038
)( 0.043

D1. FCE

)( 0.82

)( 0.094

اتتبار  PMG ( Hausmanأو )MG

)( -1.38

Prob>chi2= 0.8989

FVASH

1771.824

58.887

DVASH

476.7056

-623.113

)( 0.001

)( 0.483

CIP

331647.4

107395.4

MD

246.9235

-63.63818

FCE

22.14367

203.3937

)( 0.975

)( 0.000

)( 0.455

)( 0.000

)( 0.865

)( 0.000
)( 0.007

Constantالقاط

)( 0.587

-2360.935

-2812.102

)( -0.23

)( 0.270

عدد المالحظات

255

255

255

255

عدد الدول

15

15

15

15
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 .4التفسير االقتصادي لنموذج نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي:
سنحاول في هذا الجزء تقديم تفسي ار اقتصاديا للنتائج اإلحصائية المحصل عليها:
 عالقة نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بالمشاركة في سالسل القيمة العالمية للخدمات:

على المدى الطويل يرتبط م عدل نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بعالقة طردية

م عنوية مع نمو القيمة المضافة للخدمات المحلية من اجمالي الصادرات في المدى الطويل ،و
هذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية  ،بحيث أن كل ارتفاع في معدل نمو القيمة المضافة
المحلية للصناعات الخدمية في إجمالي ا لصادرات بوحدة واحدة  ،يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو

الناتج ب ـ  ، 476.70و كلما ارتفعت القيمة المضافة االجنبية للصناعات الخدمية في اجمالي
الصادرات بوحدة واحدة  ،تؤدي إلى ارتفاع معدل نمو نصيب الفرد ب ـ .1777.82و ضمن
أدبيات التحليل االقتصادي تم توثيق أهمية التجارة الدولية في تحقيق التنمية االقتصادية ،

فحسب النظرية الكالسيكية في التجارة الدولية و التي من أبرز روادها آدم سميث " نظرية
التكاليف المطلقة و تقسيم العمل " ،دافيد ريكاردوا " نظرية الميزة النسبية " ،جون ستيوارت ميل "

نظرية القيم الدولية للعمل " ،ومع أول ظه ور لها في أفكار آدم سميث في كتابه " ثروة األمم "
سنة  ،1778إذ تعرض إلى فوائد حرية التجارة موضح ًا أنها تتيح للبلد االستفادة من مزايا تقسيم
العمل المؤدي إلى توسيع حجم السوق  ،وذهب إلى القول بأن نقطة البداية لعملية التنمية تتمثل
في تقسيم العمل) ، (Division of Laborلذلك فإن كال طرفي التبادل سيكون لهما مكسب من

خالل الزيادة في اإلنتاج الكلي من السلعتين مما يتيح المجال القتسام هذه الزيادة بينها عن طريق

التجارة  ،و حسب طرح بالدوين بأن العالم انتقل من تجارة تساعد على تداول السلع و الخدمات
إلى تجارة تساعد على االنتاج ،فالبلدان بحاجة إلى تصدير السلع والخدمات من أجل توليد
إيرادات لتمويل السلع والخدمات المستوردة التي ال يمكن إنتاجها محليا.

بناء على ما سبق فإنه كلما ارتفعت القيمة المضافة المتولدة عن المشاركة في طول سالسل

القيمة العالمية للخدمات التي عبرنا عنها من خالل ( ) FVASH, DVASHفإن ذلك سيساهم
في الرفع من قيمة الدخل  ،و بما أن نصيب الفرد يمثل حاصل قسمة إجمالي الناتج على عدد
السكان في منتصف العام  ،فإن الزيادة في الناتج تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من اناتج  ،و هو

ما يفسر العالقة الطردية بين مؤشرات المشاركة في سالسل القيمة العالمية للخدمات و نصيب
الفرد من الناتج .
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 نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي وتنافسية االداء الصناعي
من ناحية أخرى نجد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي يرتبط بعالقة طردية مع

تنافسية االداء الصناعي في المدى الطويل ،و هذا ما يتوافق مع التأصيل النظري ،بحيث أن كل
ارتفاع في معدل نمو تنافسية األداء الصناعي بوحدة واحدة ،يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الناتج ب ـ
 ، 331647.4من آدم سميث إلى نظريات النمو األخيرة ،كان تقسيم العمل في قلب تفسيرات

نمو اإلنتاجية .فسالسل القيمة العالمية ليست سوى المستوى التالي في التقسيم الدولي العمل.
وفي هذه العملية ،فإن الدور األول الذ ي تم تحديده للخدمات في سلسلة القيمة هو الدور الذي

تلعبه في ربط أنشطة التصنيع عبر البلدان.

فنتيجة لدور خدمات سالسل القيمة العالمية في تنشيط التصنيع تم اختيار مؤشر تنافسية األداء
الصناعي ،فكما اشرنا سا بقا أن الخدمات يمكن أن تقدم كمدخالت لألنشطة داخل شركات
التصنيع أو كمخرج ليتم جنبا إلى جنب مع السلع المصنعة ،فإننا نجد بعض مدخالت الخدمات
المباشرة تهدف إلى تحسين إنتاجية الشركة وخفض التكاليف .و يمكن أن تكون مدخالت

الخدمات الرخيصة وغير المكلفة (المحلية أو ا ألجنبية) بحد ذاتها قادرة على تعزيز القدرة
التنافسية في ق طاعات الزراعة والتعدين والتصنيع  ،ولتحسين القدرة على المنافسة تسعى الشركات
الناشئة إلى رفع سلسلة القيمة على جانبي منحنى االبتسامة من خالل االنتقال إلى أنشطة

خدمات ذات قيمة مضافة أعلى ،والتركيز على كل من القدرات األساسية الفردية للشركات مع
االستعانة بمصادر خارجية للباقي .وتزداد هذه العملية ازدها ار في اإلنتاج والتجارة الدوليين .و
ومن أجل السماح للخدمات بأن تكون ذات عوامل تمكينية لخلق سالسل القيمة العالمية

وتشغيلها ،فإن السياسات التجارية واالستثمارية المفتوحة هي أمر بالغ االهمية ،حيث أن البساطة
التنظيمية والفع الية هي أيضا محددات هامة في القدرة التنافسية للخدمات وقدرة بلد ما على التقاط
"مهام" الخدمات في سلسلة القيمة ،ويمكن أن يكون ذلك هاما بصفة خاصة بالنسبة لقدرة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على أن تكون قادرة على إدراج نفسها في جزء من ناتج
الخدمات المفرطة .و الدولة التي تمتلك قدرات تنافسية عالية تكون أقدر من غيرها على رفع

مستوى معيشة أفرادها ،أي كلما ازداد مؤشر تنافسية االداء الصناعي يزداد الدخل ،كون مستوى

المعيشة يرتبط بشكل كبير برفع كفاءة أداء القطاعات االقتصادية ،و هو ما يفسر العالقة

الطردية بين نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي و تنافسية األداء الصناعي .
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 نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي و المعروض النقدي :
يرتبط نصيب الفرد من الناتج المحلي بعالقة معنوية موجبة بالمعروض النقدي في المدى
الطويل ،فكلما ازداد المعروض النقدي بوحدة واحدة ارتفع نصيب الفرد ب ـ  ، 246.93و هو ما
يتوافق مع النظريات االقتصادية  ،فحسب ما جاء في الفكر االقتصادي فإن عرض النقود يؤثر

توسعية سيؤدي
نقدية
في القطاعات
ّ
االقتصادية ،فعندما تزداد قيمة عرض النقود نتيج ًة لسياسة ّ
ّ
مما يساعد على توليد المزيد من االستثمارات ،ويوّفر المال في
إلى تقليل أسعار الفوائد
ّ
المالية؛ ّ

تهتم بزيادة المواد الخام بهدف رفع إنتاجها؛
أيدي األفراد المستهلكين ،كما ُيؤثر في الشركات التي ُّ
مما ُيؤدي إلى دعم النشاط التجار ّي ،وزيادة الطلب على األيدي العاملة ،و منه يرتفع الدخل أي
ّ
الناتج و هو ما يقود إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي  ،وقد يحدث العكس

نموه.
في حال انخفاض النقود المعروضة أو تراجع ُم ّ
عدل ّ
 نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي و اإلنفاق االستهالكي النهائي :
حسب النتائج المحصل عليها فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي يرتبط بعالقة طردية

مع االنفاق االستهالكي النهائي في المدى الطويل  ،فكلما ازداد االنفاق االستهالكي النهائي
بوحدة واحدة ارتفع نصيب الفرد ب ـ 246.93حيث أن اإلنفاق االستهالكي النهائي (إجمالي
االستهالك في السابق) هو مجموع نفقات االستهالك النهائي لألسر المعيشية (االستهالك
الخاص) ونفقات االستهالك النهائي الحكومي العام  .و هذا يتوافق مع النظرية االقتصادية
.بالنسبة لمجموع نفقات االستهالك النهائي لألسر المعيشية فحسب النظرية الكينزية " القانون

النفسي األساسي الذي يقرر أن األفراد يميلون كقاعدة وفي المتوسط ،إلى زيادة استهالكهم بزيادة
دخلهم ،ولكن ليس بنفس مقدار الزيادة في الدخل" بالتالي هناك عالقة طردية

بين االستهالك

لألسر و الدخل  ،و لقد قدم ملتون فريدمان رئيس المدرسة النقدية مدرسة شـيكاغو تفسـي اًر للعالقـة

بـين الـدخل واالستهالك عندما قال  " :يتحدد االستهالك العائلي إلى حد كبير بالدخل المتوقع
الحصول عليه خالل فتـرة طويلة في المستقبل أو الدخل الدائم ،فالمواطن ينفق حسب دخله الدائم

أو المستمر فإذا انخفض دخلـه فلن يخفض استهالكه ويضطر لالستدانة وبالمقابل إذا زاد الدخل
لفرد ما خالل الفترة القصيرة فلن يـزداد .االستهالك وإنما يخصص لالدخار".
مما سبق يتضح أن حسب األدبيات النظرية فإن العالقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي
االجمالي واالنفاق االستهالكي النهائي يفترض أن تكون عالقة طردية.
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الخاتمة
تقدم المشاركة في سالسل القيمة العالمية في مجال الخدمات إمكانيات كبيرة للدول النامية
والدول الصغيرة من المش اركة في سالسل القيمة العالمية في منطقة السلع لعدد من األسباب منها

الخدمات ال ترتبط بالموارد الطبيعية وال بالموقع الجغرافي .يمكن لسالسل القيمة العالمية للخدمات
أن توفر للشركات المحلية في البلدان النامية إمكانية أفضل للحصول على المعلومات ،وتفتح

أسواقا جديدة ،وتهي

فرصا للتعلم التكنولوجي السريع واكتساب المهارات .ألن المعامالت

واالستثمارات المرتبطة بسجالت القيمة العالمية تأتي عادة من أنظمة مراقبة الجودة ومعايير

األعمال العالمية السائدة التي تفوق تلك الموجودة في البلدان النامية .والشركات واألفراد في
البلدان النا مية يمكن أن تكتسب كفاءات ومهارات جديدة عن طريق المشاركة في سالسل القيمة
العالمية للخدمات.

و قد أشارت نتائج تقدير النموذج باستخدام طريقة وسط المجموعة المدمجة  PMGإلى أن

المتغير التابع المتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي يرتبط بعالقة طردية مع متغيري حصة

ا لقيمة المضافة للخدمات ال محلية و االجنبية من اجمالي الصادرات (، )DVASH , FVASH
و متغير تنافسية االداء الصناعي  CIPو المعروض النقدي  ، MDاإلنفاق االستهالكي النهائي

 ،حيث أن مؤشر تنافسية األداء الصنا عي هو االكثر تأثي ار في نصيب الفرد من الناتج المحلي
االجمالي ،و هو ما يتوافق مع النظريات االقتصادية .
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