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 صلخالم

العالقة بيؽ البيئة والشسؾ اإلقترادي حيث إعتسجت الجراسة عمي  تيجف الجراسة إلختبار
فخضية مفادىا أن ىشاك عالقة ثشائية بيؽ التمؾث البيئي والشسؾ اإلقترادي في اإلقتراد السرخي، 
وقج تؼ إستخجام دالة كؾب دوجالس إلختبار ىحه العالقة الدببية، باإلعتساد عمي أسمؾب التكامل 

ت الجراسة إلي وجؾد عالقة تؾازنية طؾيمة األجل بيؽ معجل الشسؾ اإلقترادي السذتخك والتي وتؾصم
ومحجدات العخض مؽ العسل واإلنفاق اإلستثساري الخاص الحقيقي ونريب الفخد مؽ ثاني أكديج 

تؾصمت نتائج الجراسة إلي أن ىشاك ( و VECMالكخبؾن، أيزًا تؼ إستخجام نسؾذج ترحيح الخظأ )
سعجل سؾاء في األجل القريخ أو الظؾيل ف اإلتجاه بيؽ الشسؾ اإلقترادي والبيئةعالقة سببية ثشائية 

، ومعجل يدبب معجل نسؾ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقينسؾ نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن 
نسؾ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي يدبب معجل نسؾ نريب الفخد مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي 

 سؾاء في األجل القريخ أو الظؾيل.الحقيقي 
Abstract 

The study aims to test the relationship between environment and 

economic growth. The study was based on the hypothesis that there is a 

bilateral relationship between environmental pollution and economic growth 

in the Egyptian economy. The long-term economic growth rate, the 

determinants of labor supply, real private investment spending and per 

capita CO2 were also used. The error correction model (VECM) was used. 

Economic growth and the environment, both in the short and long term, the 

rate of growth of per capita CO2 causes the rate of growth of real GDP, and 

the rate of growth of real GDP causes the rate of growth of real per capita 

GDP, both in the short and long term. 
 

  
  



 

 

 

 
303 

 مقدمة:.1
يعتبخ الحفاظ عمي البيئة أمخًا ىامًا لتحقيق معجالت تشسية إقترادية بذكل مدتجام، فممبيئة  

دورًا ىامًا في دعؼ الشذاط اإلقترادي سؾاء برؾرة مباشخة أو غيخ مباشخة، وبرؾرة مباشخة مؽ 
اإلنتاج، خالل تؾفيخ السؾارد الظبيعية والسؾاد الخام مثل السياه واألخذاب وىي مجخالت تدتخجم في 

أو برؾرة غيخ مباشخة مؽ خالل الخجمات التي تقجميا الشغؼ األيكؾلؾجية بسا في ذلػ عدل الكخبؾن 
 وتشقية السياه وإدارة مخاطخ الفيزانات.

وٌيعج رأس السال الظبيعي أحج السكؾنات اليامة لمشسؾ اإلقترادي، نغخًا لظبيعة رأس السال  
س السال الظبيعي يسكؽ أن تحجث تغيخات مفاجئة الظبيعي الخاصة، حيث أن بعض عشاصخ رأ

ومدتسخة وقج تستج ىحه التأثيخات عبخ العجيج مؽ األجيال، لحا حيشسا يتؼ إستخجام رأس السال الظبيعي 
في تحقيق الشسؾ اإلقترادي يجب أن يتدؼ باإلستجامة مؽ أجل ضسان الحرؾل عمي نسؾ إقترادي 

خ اإلستجامة عمي إستخجام السؾارد غيخ الستججدة مثل طؾيل األجل ومدتجام، كسا يجب أال تقتر
الشفط والسعادن ولكؽ يجب أيزًا يجب أن يخاعي اإلستجامة عشج إستخجام وإستيالك السؾارد الستججدة 
مثل الغابات ومرايج األسساك وخجمات الشغام األيكؾلؾجي كالتشؾع البيؾلؾجي بظخيقة تجعؼ الشسؾ 

 جي الظؾيل.اإلقترادي، واإلزدىار عمي الس
ججيخ بالحكخ أن إنخفاض بعض األصؾل الظبيعية مثل السعادن قج يكؾن مقبؾاًل طالسا أن 
قخار إستشفاذىا يعكذ التكاليف الحقيقية لمسؾارد البيئية مع مخاعاة قجرتيا ومجي قابميتيا لإلستبجال 

عشجما يكؾن لمسؾارد  وطالسا أن ىشاك إستثسارات كافية في أنؾاع أخخي لخأس السال، وبالخغؼ مؽ ذلػ
البيئية عتبات حخجة ال يسكؽ استبجاليا بعجد انؾاع اخخي مؽ رأس السال فيجب الشغخ في التجخالت 

 لسشع تجاوز التعبات الحخجة.
كسا أن الحفاظ عمي البيئة وخفض إنبعثات الغازات الجافئة لمحج مؽ األثار الدمبية لمتغيخات 

( أن تكاليف 2006شج التؾسع اإلقترادي، ويخي ستيخن )السشاخية يجب أن يؤخح في اإلعتبار ع
% مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي 3.5% لشحؾ 1تجشب التغيخ السشاخي الدمبي تتخواح ما بيؽ نحؾ 

، في حيؽ أن تكاليف عجم القيام بحلػ تكؾن أكبخ مؽ بكثيخ لتقجر بشدب تتخاوح ما 2050العالسي 
جسالي العالسي، ومؽ ثؼ يسكؽ القؾل أن التحؾل إلي % مؽ الشاتج السحمي اإل20% لشحؾ 5بيؽ 

أنساط إنتاج وإستيالك أكثخ استجامة مؽ الشاحية البيئية يقمل مؽ الحاجة إلي تعجيالت جحرية ومكمفة 
 (. Everett, et al, 2010: 10في السدتقبل.)
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رادي أما عؽ العالقة بيؽ البيئة والشسؾ اإلقترادي يسكؽ التعبيخ عشيا في الفكخ اإلقت
بسشحشي كؾزنتذ، ووفقًا لسشحشي كؾزنتذ، فإن السخاحل األولي لمتشسية اإلقترادية تتؼ بالشسؾ 
اإلقترادي السختفع بغض الشغخ عؽ مدتؾي التمؾث البيئي وىؾ ما يتختب عمي إرتفاع كل مؽ 
 التمؾث البيئي والشسؾ اإلقترادي معًا وفي نفذ اإلتجاه، ويحجث ذلػ حتي يتحؾل اإلقتراد مؽ
إقتراد صشاعي إلي إقتراد خجمي وىي السخحمة التي يتختب عمييا اإلىتسام بجؾدة البيئة والسحافغة 
عمييا، فيختفع الشسؾ اإلقترادي ويشخفض انبعثات ثاني أكديج الكخبؾن كسؤشخ لقياس التمؾث 

 (Yandle, 2002: 1-2البيئي.)
ؾ اإلقترادي والتمؾث البيئي ولقج تشاولت العجيج مؽ الجراسات الدابقة العالقة بيؽ الشس

 Adu and(2017) دراسة، (Zarenejad, 2012دراسة )، (Yan, et al, 2010دراسة )ومشيا: 
Denkyirah ،( دراسةArmeanu, et al, 2018 ،)( دراسةYang, et al, 2018)دراسة ، و

 ( 2019أشخف الديج ودمحم راضي )
مقاطعة  30عؽ  2008الجراسة عمي بيانات لعام  ( أعتسجتYan, et al, 2010جراسة )ف

نحجار ستخجمت تحميل اإلإوبمجية ومشظقة ذاتية الحكؼ )التذسل ىؾنغ كؾنغ وماكاو وتايؾان والتبت(، و 
في قياس العالقة بيؽ التمؾث البيئي والشسؾ اإلقترادي وتؾصمت الجراسة لؾجؾد عالقة مؾجبة  كبيخة 

 بيشيسا.
يخاني لمفتخة ستخجمت بيانات سشؾية عؽ اإلقتراد اإلإ( Zarenejad, 2012دراسة )

% يتختب عمييا 1(، حيث تؾصمت الجراسة الي زيادة الشاتج السحمي اإلجسالي بشدبة 2001-2008)
ستفادة مؽ % ويسكؽ تبخيخ ىحا بعجم اإل1.42رتفاع نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن بشدبة إ

ؾث أقل عشج انتاج الدمع والخجمات، وكحلػ التؾسع في أنذظة التقشيات الججيجة التي تداعج عمي تم
 الرشاعات السمؾثة لمبيئة.

العالقة بيؽ التمؾث البيئي  إختبارلي إ يجفت Adu and Denkyirah(2017دراسة )
ختيارىا وفقًا لسعايخ الجخل، حيث إفخيقيا تؼ إومعجل الشسؾ اإلقترادي لسجسؾعة دول مؽ غخب 

(، وتؾصمت الجراسة إلي أن زيادة الشاتج السحمي 2013-1970نات لمفتخة )ستخجمت الجراسة بياأ
رتفاع الشاتج إلي إ باإلضافةرتفاع ثاني أكديج الكخبؾن في األجل القريخ، إلي إاإلجسالي تؤدي 

يزًا أنبعثات ثاني أكديج الكخبؾن، إيخفض بذكل كبيخ  السحمي اإلجسالي في األجل الظؾيل ال
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فخيقيا وفقًا لشتائج إنظباق فخضية كؾزنتذ عمي مجسؾعة بمجان غخب إلي عجم إتؾصمت الجراسة 
 الجراسة.

( والتي تيجف إلي إستكذاف العالقة بيؽ التمؾث البيئي Armeanu, et al, 2018دراسة )
دولة أوروبية خالل  28والشسؾ اإلقترادي في اإلتحاد األوربي حيث إستخجمت الجراسة بيانات لشحؾ 

(، وتؾصمت الجراسة إلي أن ىشاك عالقة سببية أحادية اإلتجاه مؽ نسؾ 2014-1990الفتخة )
نريب الفخد مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي إلي عاىخة اإلحتباس الحخاري وإنبعثات الغاز في األجل 

 القريخ، أي إرتفاع الشسؾ اإلقترادي يدبب عاىخة اإلحتباس الحخاري في اإلتحاد األوروبي.
بعشؾان الشسؾ اإلقترادي وانبعاثات التمؾث في الريؽ: ( Yang, et al, 2018دراسة )

مجيشة عمي مدتؾي محافغات  283تحميل السدار الييكمي، حيث إستخجمت الجراسة عيشة مؽ نحؾ 
(، وتؾصمت الجراسة أن الشسؾ اإلقترادي كان لو تأثيخ مباشخ 2015-2005الريؽ خالل الفتخة )

ت البيئة، وكان التأثيخ الغيخ مباشخ مؽ خالل ثالثة وسظاء ىؼ: وغيخ مباشخ عمي إنبعاثات ممؾثا
 الييكل الرشاعي واإلبتكارات التكشؾلؾجية والمؾائح البيئية.

( حاولت الجراسة إختبار فخضية مشحشي كؾزنتذ 2019دراسة أشخف الديج ودمحم راضي )
-2012في الفتخة (، وتؾصمت الجراسة إلي أن اإلقتراد السرخي 2017-1971البيئي لمفتخة )

يسخ بسخحمة اإلنحجار في مشحشي كؾزنتذ البيئي وىحا يعشي أن الشسؾ اإلقترادي مع تشفيح  2016
 سياسات البيئة يؾلج تمؾثًا أقل عمي البيئة في الدشؾات االخيخة.

يا تشاول العالقة بيؽ البيئة والشسؾ اإلقترادي مؽ أن أغمب يتزح مؽ الجراسات الدابقة
ضية كؾزنتذ، إال أن الجراسة الحالية تختمف عؽ الجراسات الدابقة في محاولة خالل إختبار فخ 

إختبار العالقة الدببية بيؽ البيئة والشسؾ اإلقترادي، لسحاولة اإلجابة عمي التداؤل التالي ىل الشسؾ 
اإلقترادي يدبب التمؾث البيئي وىل التمؾث البيئي يدبب الشسؾ اإلقترادي، وذلػ باإلعتساد عمي 

 (.2017-1980يانات لمفتخة )ب
أن الشسؾ اإلقترادي يدبب التمؾث البيئي وأن التمؾث وتقؾم الجراسة عمي فخضية مؤداىا: 

عتساد عمي مجي صحة فخضية الجراسة باإلختبار وتيجف الجراسة إلالبيئي يدبب الشسؾ اإلقترادي، 
اإلقترادي في اإلقتراد السرخي والشسؾ  التمؾث البيئيالحي يجرس العالقة بيؽ ستقخائي السشيج اإل

حرائيات وذلػ لمؾصؾل ستقخائي مؽ خالل جسع البيانات واإلكحلػ تعتسج الجراسة عمي السشيج اإل
 لي اليجف مؽ البحث.  إ
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اجداء رئيدية باإلضافة  3إلي مجي صحة الفخضية يقتخح  تقديؼ الجراسة  ختباروإل 
دء الثالث يحتؾي عمي مشيجية الجراسة، وبالشدبة لمسقجمة وىي الجدء الثاني: تؾصيف الشسؾذج، الج

 لمجدء األخيخ فيذتسل عمي الخالصة.
 . تهصيف النمهذج2

تمؾث البيئي تبادلية بيؽ الالعالقة ىجف الجراسة الستسثل في إختبار الفي سبيل تحقيق 
مؽ  تحجيج متغيخات الجراسة وصياغة الشسؾذجتؼ السرخي، اإلقترادي في اإلقتراد  ومعجل الشسؾ

، التي Haseeb, et al., (2019) ومشيا دراسة ستعانة بالجراسات الدابقة في ىحا السجالخالل اإل
ويسكؽ  والشسؾ اإلقتراديبيئة لادوجالس في صياغة العالقة بيؽ  –عمي نسؾذج كؾب  إعتسجت

 :الرؾرة الخياضية التاليةب دوجالس -التعبيخ عؽ دالة كؾب
   =A                          (1) 

 A) ويقاس بالشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي(، معجل الشسؾ اإلقترادي الي     تذيخ
تذيخ  α، ولي قؾة العسلإ Lيخذستثسار، وتاإل  Kلي السدتؾي التكشؾلؾجي) وىؾ ثابت(، وتعبخإتذيخ 

 تذيخ إلي معامل مخونة الشاتج بالشدبة لقؾة العسل. βإلي معامل مخونة الشاتج بالشدبة لإلستثسار، 
ومعجل الشسؾ  تمؾث البيئيالعالقة بيؽ ال إختبارساسي مؽ الجراسة ىؾ ن اليجف األونغخا أل

لتربح  (1لي السعادلة رقؼ)إ( كستغيخ تفديخي Oضافة اإلنفاق الحكؾمي)إاإلقترادي، فدؾف يتؼ 
 كالتالي:

   =A                             (2) 
 ( لمحرؾل عمي السعادلة الخظية التالية2خح لؾغاريتؼ طخفي السعادلة )أويتؼ 

 log   =    +   log    +   log    +   log    +   …..(3)                
ؾ الشاتج العالقة بيؽ كل متغيخ تفديخي ومعجل نس ختبارإل كأساس( 3وتدتخجم السعادلة)        

ن الستغيخات في قيستيا ا أالسحمي اإلجسالي الحقيقي بذكل ثشائي في األجميؽ القريخ والظؾيل، وبس
الجدئية تعبخ عؽ مخونة معجل الشسؾ اإلقترادي بالشدبة لمستغيخات  ذتقاتالمؾغاريتسية، فان الس

نفاق اإلستثساري الخاص إلالشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي بالشدبة ل ةتعبخ عؽ مخون   التفديخية، 
تعبخ    ؾة العسل، قتعبخ عؽ مخونة نسؾ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي بالشدبة ل   الحقيقي، 
ىي    ، لشريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن بالشدبة  الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي عؽ مخونة
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 ية التقميجية بؾسط حدابي يداوي صفخحرائخؾاص اإلمفتخاض تحقيقيا لإحج الخظأ العذؾائي مع 
 وتبايؽ ثابت. 

ات عؽ حالة مرخ ختبار وفيسا يتعمق بالبيانات الخاصة بالستغيخات التي تدتخجم في اإل
، والبشػ تؼ جسعيا مؽ مرادر دولية "صشجوق الشقج الجولي، االونتكاد  2017-1980خالل الفتخة 

 ألسعارستخجام الخقؼ القياسي إيط السرخية"، وتؼ "، ومرادر محمية متسثمة في "وزارة التخظالجولي
(، لمحرؾل عمي القيؼ الحقيقية لتمػ الستغيخات) الشاتج السحمي CPI (2010=100السدتيمكيؽ

 اإلجسالي، اإلنفاق اإلستثساري الخاص(.
 منهجية ونتائج الدراسة. 3

ات إختبار ساليب السدتخجمة مؽ ثالث وطبقًا لمسشيجية السدتخجمة في الجراسة تتكؾن األ
 ، نساذج ترحيح الخظأ".ذتخكالتكامل الس إختبارات جحر الؾحجة، إختبار ىي:" 
     لدكهن الدالسل الزمنية جذر الهحدة إختبار 1.3

لي فحص خؾاص الدالسل الدمشية لكل إ Unit Root Test جحر الؾحجة إختبارييجف 
وىؾ متغيخ حقيقي، والشسؾ اإلقترادي مقاسًا بالشاتج السحمي اإلجسالي  (L)مؽ قؾة العسل

خالل  ( ونريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن inv)اإلنفاق اإلستثساري الخاص الحقيقي (،y)الحقيقي
وذلػ لمتعخف عمى مجي سكؾنيا، وتحجيج رتبة تكامل كل متغيخ عمي حجه، ، (2017-1980الفتخة)

 إختباريؽ ىسا: إختبار ال أن الجراسة الحالية سؾف ندتخجم إجحر الؾحجة،  اتإختبار ورغؼ تعجد 
ويؾضح الججول)( (، Philip- perronبيخن) -فيمب إختبار(، و Dickey and Fullerفؾلمخ)-ديكي
 لجحر الؾحجة  لستغيخات الجراسة. ADFإختبارنتائج 

 لمستغيخات ولىلجحر الؾحجة لمسدتؾيات والفخوق األ   ADFإختبارنتائج  (:1ججول)
ADF-test 

درجة 

انتكامم 

انمشتر

 ك

انسهسهة 

 انزمنية

 انفرق االول انمستوي

 بمقطع واتجا عاو بمقطع بمقطع واتجا عاو بمقطقع

t-

Statistic 

  

Prob.* 

t-

Statistic 

  

Prob.* 

t-

Statistic 

  

Prob.* 

t-

Statistic 

  

Prob.* 

log y 1.63 1.00 -2.40 0.37 -6.89 0.00 -7.72 0.00 1 

log 

inv 
-1.57 0.49 -2.48 0.34 -6.50 0.00 -6.41 0.00 1 

log l 0.79 0.99 -1.51 0.81 -5.39 0.00 -5.47 0.00 1 

log o -1.30 0.62 -3.25 0.09 -8.00 0.00 -7.91 0.00 0 
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كافة الدالسل  ستقخارإعجم التي تذيخ إلي  فؾلمخ-ديكي إختبارنتائج ( 1يؾضح ججول)
الدمشية لكل مؽ معجل نسؾ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي، معجل نسؾ قؾة العسل، ومعجل نسؾ 

 تجاه عام عشج مدتؾي معشؾيةإو  بسقظعأو  سقظعاإلنفاق اإلستثساري الخاص الحقيقي عشج السدتؾي ب
دالسل الدمشية غيخ % أو أقل، أي تؼ قبؾل فخض العجم القائل بؾجؾد جحر الؾحجة بسعشي أن ال15

مدتقخة عشج السدتؾي سؾاء بسقظع أو مقظع وإتجاه عام كسا ٌيالحع إستقخار سمدمة نريب الفخد مؽ 
% وعجم إستقخار نفذ 9ثاني أكديج الكخبؾن بفخض وجؾد مقظع وإتجاه عام عشج مدتؾي معشؾية 

 الدمدمة عشج السدتؾي بفخض وجؾد مقظع فقط.
كافة الدالسل الدمشية لكل مؽ معجل الشسؾ اإلقترادي الحقيقي،  ستقخارإالحع بيشسا يٌ 

، ومعجل نسؾ اإلنفاق اإلستثساري ونريب الفخ مؽ ثاني أكديج الكخبؾن معجل نسؾ قؾة العسل، 
تجاه عام، إو  مقظعأو وجؾد  مقظعفتخاض وجؾد إولي ليا سؾاء بخح الفخوق األأالخاص الحقيقي،عشج 
قبؾل الفخض البجيل القائل بعجم وجؾد جحر وحجة في الدالسل ، أي تؼ %1عشج مدتؾي معشؾية

الدمشية، وبالتالي فالدالسل الدمشية مدتقخة عشج أخح الفخق األول ليا سؾاء بسقظع أو مقظع وإتجاه 
  عام.

لجحر الؾحجة عمي  ppإختبار( نتائج 2)يقجم الججول بيخن  –فيمب  ختباروبالشدبة إل
 : متغيخات الجراسة

 لمستغيخات لجحر الؾحجة لمسدتؾيات والفخوق األولى   PPإختبارتائج ن (:2ججول)
PP_test 

درجة 

 انتكامم

رانمشت

 ك

 انسهسهة

 انزمنية

 انفرق األول انمستوي

 بمقطع واتجا عاو بمقطع بمقطع واتجا عاو بمقطقع

t-

Statistic 

  

Prob.* 

t-

Statistic 

  

Prob.* 

t-

Statistic 

  

Prob.* 

t-

Statistic 

  

Prob.* 

log y 1.63 1.00 -2.50 0.32 -6.83 0.00 -7.88 0.00 1 

log 

inv 
-1.53 0.51 -2.48 0.34 -6.69 0.00 -6.57 0.00 1 

log l 1.38 1.00 -1.55 0.79 -5.36 0.00 -7.26 0.00 1 

log o -1.30 0.62 -3.31 0.08 -8.16 0.00 -8.07 0.00 0 

عجم في  ديكي فؾلمخ إختبارفميب بيخون مع  إختبارنتائج   تفاق( إ2يتزح مؽ ججول)       
ستقخار كافة الدالسل الدمشية لكل مؽ معجل نسؾ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي، معجل نسؾ قؾة إ

تجاه عام إو  بسقظعأو  سقظعالعسل، ومعجل نسؾ اإلنفاق اإلستثساري الخاص الحقيقي عشج السدتؾي ب
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أقل، أي تؼ قبؾل فخض العجم القائل بؾجؾد جحر الؾحجة بسعشي أن % أو 15 عشج مدتؾي معشؾية
الدالسل الدمشية غيخ مدتقخة عشج السدتؾي سؾاء بسقظع أو مقظع وإتجاه عام كسا ٌيالحع إستقخار 
سمدمة نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن بفخض وجؾد مقظع وإتجاه عام عشج مدتؾي معشؾية 

 عشج السدتؾي بفخض وجؾد مقظع فقط. % وعجم إستقخار نفذ الدمدمة9
ستقخار كافة الدالسل الدمشية لكل مؽ معجل الشسؾ اإلقترادي الحقيقي، إالحع بيشسا يٌ  

، ومعجل نسؾ اإلنفاق اإلستثساري ونريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن معجل نسؾ قؾة العسل، 
تجاه عام، إو  مقظعأو وجؾد  مقظعفتخاض وجؾد إولي ليا سؾاء بخح الفخوق األأالخاص الحقيقي،عشج 
، أي تؼ قبؾل الفخض البجيل القائل بعجم وجؾد جحر وحجة في الدالسل %1عشج مدتؾي معشؾية

الدمشية، وبالتالي فالدالسل الدمشية مدتقخة عشج أخح الفخق األول ليا سؾاء بسقظع أو مقظع وإتجاه 
  عام.
  نتائج إختبار التكامل المذترك 2.3

ي وجؾد تكامل مذتخك بيؽ معجل الشسؾ اإلقترادي ومحجداتو مؽ خالل تؼ إختبار مج 
جخانجخ، إختبار دربؽ واتدؾن، إختبار جؾىاندؽ لمتكامل -ثالثة إختبارات ىي: إختبار أنجل

 السذتخك.
 للتكامل المذترك  جرانجر -نجلأ نتائج إختبار 1.2.3
ولي، سيتؼ الجراسة متكاممة مؽ الجرجة األن الدالسل الدمشية لمستغيخات محل أبعج معخفة        

ذا كان ىشاك عالقة تؾازنية طؾيمة األجل بيؽ الدالسل إلسعخفة ما  ذتخكالتكامل الس إختبارتظبيق 
( ذات الخظؾتيؽ، Engle- Granger Testالدمشية محل الجراسة، ويدتخجم إختبار انجل وجخانجخ)

ستخجام صيغة إلمستغيخات محل الجراسة ب ذتخكالس ولي يتؼ تقجيخ معادالت التكاملففي الخظؾة األ
ستقخار البؾاقي، وذلػ إالثانية فيتؼ إختبار  ةما في الخظؾ أ السعادالت العامة لمستغيخات محل الجراسة،

السقجرة  ذتخك( السأخؾذة مؽ معادالت التكامل السCRDW Testستخجام قيسة داربؾن واتدؾن )إب
السقجرة.  ذتخكعمي البؾاقي مؽ معادالت التكامل الس ADFلمستغيخات، وكحلػ تظبيق إختبار 

(Granger, 1986: 219( ،)Ekanayake, 1999: 45-46) 
سمؾب انجل وجخانجخ ذات إستخجام إب ذتخك( نتائج إختبار التكامل الس3)يقجم الججول رقؼ  

 (CRDW Testداربؾن واتدؾن )إختبار ، و ذتخكميل معادالت التكامل الس خظؾتيؽ، حيث يؾضح
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ستخجام طخيقة إلمستغيخات محل الجراسة ب ذتخكنحجار لسعادالت التكامل السمؽ نتائج تقجيخ اإل
 ستقخار البؾاقي.ر الؾحجة إلو جحلADF (، كسا يقجم نتائج إختبارOLSالسخبعات الرغخي )
 البؾاقي ستقخارإل ADFوإختبار  ذتخكنتائج معادالت التكامل الس (:3ججول رقؼ)

 انتكامم انمتناظرمعادنة 
ميم معادنة انتكامم 

 انمتناظر
pro. 

CDWC 

داربون 

 واتسون

ADF 

انمحسوبة 

ستقرار إل

(*)انبواقي  

pro. 

LogY=f(loginv) 0.88 0.00 0.57 -6.4 0.00 

Loginv=f(logy) 0.85 0.00 0.77 -6.39 0.00 

LogY=f(logL) 1.63 0.00 0.38 -6.25 0.00 

LogL=f(logY) 0.6 0.00 0.37 -6.27 0.00 

LogY=f(logO) 1.49 0.00 0.63 -8.78 0.00 

LogO=f(logY) 0.60 0.00 0.68 -8.71 0.00 

 ختبارفي اجخاء اإل * تؼ باستخجام الفخق االول مقظع واتجاه عام           
مخ الحي يعشي ن اشارة معامالت السيل مؾجبة، األأ( إلي 3تذيخ الشتائج في الججول) 

ونريب الفخد مؽ ثاني  قؾة العسلو اإلستثساري الخاص الحقيقي،  مؽ اإلنفاق طخديةوجؾد عالقة 
ن ىحه السعامالت أفي األجل الظؾيل، كسا  أكديج الكخبؾن إلي الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي

 ن ىشاك عالقة طخديةألي إيزا أشارة معامالت السيل إ%، وتذيخ 1حرائيًا عشج مدتؾي إمعشؾية 
 اإلنفاق، و نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن كل مؽ إلي السحمي اإلجسالي الحقيقي الشاتج  مؽ

ىحه السعامالت معشؾية  أنيزًا، كسا أاإلستثساري الخاص الحقيقي، وقؾة العسل كستغيخ حقيقي 
قؾة و كل مؽ اإلنفاق اإلستثساري الحقيقي،  ستشتاج أن%، وىكحا يسكؽ اإل1حرائيًا عشج مدتؾي إ

، أيزًا الرشاعات الثقيمة السمؾثة لمبيئة وما لي تحفيد الشسؾ اإلقترادي في مرخإدي العسل يؤ 
تديؼ في إرتفاع الشاتج السحمي  يتختب عمييا مؽ إرتفاع في نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن 

، كسا أن الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي يحفد محجداتو قؾة العسل، اإلنفاق اإلجسالي الحقيقي
 ، ويديؼ في إرتفاع نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن.ستثساري الخاصاإل

وٌيالحع إتفاق العالقة الظخدية بيؽ نريب الفخدي مؽ ثاني أكديج الكخبؾن والشاتج السحمي 
اإلجسالي الحقيقي مع فخضية مشحشي كؾزنتذ الحي يفتخض أن الجول تيجف في السخاحل األولي 

قيق الشسؾ اإلقترادي بغض الشغخ عؽ البعج البيئي ومؽ ثؼ إرتفاع لمتشسية اإلقترادية إلي تح
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معجالت تمؾث البيئي مقاسًا بشريب الفخد مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي ومعجل الشسؾ 
 اإلقترادي، باإلضافة إلي أن اإلقتراد السرخي الزال في السخاحل األولي لمتشسية اإلقترادية.

اإلختبار  :ستقخار البؾاقي مؽ معادالت التكامل الستشاعخإحجيج ستخجم إختباريؽ لتإوقج تؼ 
، وتكؾن البؾاقي مدتقخة طبقا ليحا اإلختبار عشجما يكؾن معشؾي ويختمف عؽ CDWCول ىؾاأل

كبخ مؽ القيؼ الحخجة ، والقيؼ الحخجة أالرفخ، ويتحقق ذلػ عشجما تكؾن القيسة السقجرة ليحا اإلختبار 
% عمي 10و%5و %1معشؾي  مدتؾي  (عشج0.511،0.386،0.322) ىي CDWC إلختبار

 .(23: 2007التختيب)عابج العبجلي، 
لسعجل نسؾ الشاتج السحمي  ذتخكمؽ معادالت التكامل الس CDWCنتائج إختبار وتذيخ

 ذتخكستقخار البؾاقي، وىحا يعشي وجؾد تكامل مإستثسار الخاص،  الحقيقي، ومعجل نسؾ اإلنفاق اإل
واإلنفاق  ومؽ ثؼ يؾجج عالقة تؾازنية في األجل الظؾيل بيؽ الشاتج السحمي الحقيقي، ،بيشيؼ

 اإلستثساري الخاص الحقيقي. 
لمشاتج السحمي  ذتخكمؽ معادالت التكامل الس CDWCإستقخار البؾاقي  كسا تذيخ نتائج إختبار

يزا وجؾد أوىحا يعشي ستقخار البؾاقي، إلي إ، ونريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن  ، الحقيقي
 ثاني أكديج الكخبؾن بيشيؼ، وبالتالي يؾجج عالقة تؾازنية طؾيمة األجل بيؽ  ذتخكعالقة تكامل م

 والشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي.
مشاتج ذتخك لمؽ معادلة التكامل الس CDWCإستقخار البؾاقي نتائج إختبار كسا تؾضح

الشاتج السحمي اإلجسالي  يعم والعخض مؽ العسل، قيالحقي السحمي الحقيقي عمي اإلنفاق الحكؾمي
، عجم وجؾد CDWC إستقخار البؾاقي لي عجم استقخار البؾاقي، وىحا يعشي وفقًا إلختبارإالحقيقي 
تؾجج عالقة تؾازنية  ي الأ، والعخض مؽ العسلالشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي،  ؽبي ذتخكتكامل م

 .والشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقيالعخض مؽ العسل طؾيمة األجل بيؽ 
لجحر  ADFستقخار البؾاقي ومؽ ثؼ درجة تكامميا ىؾ إختبار إواإلختبار الثاني لتحجيج 

لي قبؾل الفخض البجيل القائل بعجم وجؾد إتقخار البؾاقي تذيخ سإل ADFالؾحجة، فالشتائج وفقا إلختبار
عمي حجه مدتقخة  ذتخكلكل معادلة تكامل مجحر الؾحجة لدمدة البؾاقي ومؽ ثؼ فإن سمدمة البؾاقي 

%، ومؽ ثؼ تؾجج 1مدتقخة عشج مدتؾي معشؾية ذتخكن البؾاقي لجسيع معادالت التكامل السأويخاعي 
نريب الفخد مؽ الشاتج السحمي ومشيا  حجداتوبيؽ معجل الشسؾ اإلقترادي وم ذتخكعالقة تكامل م

 .اإلجسالي الحقيقي
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  المذترك لتكاملل جدلس-جههاندن إختبارنتائج  2.2.3
بيؽ الستغيخات محل  ذتخكجخانجخ لسعخفة وجؾد تكامل م -ستخجام إختبار انجلإلقج تؼ       

 ذتخكييجف لسعخفة عجد متجيات التكامل الس جخانجخ ال -الجراسة ام ال، إال أن إختبار انجل
عؽ غيخه مؽ إختبارات  السؾجؾدة بيؽ الستغيخات محل الجراسة، وىؾ ما يتسيد بو إختبار جؾىاندؽ

بيؽ الستغيخات محل  ذتخك، مؽ خالل قجرتو عمي إختبار عجد متجيات التكامل السذتخكالتكامل الس
في حالة ، جخانجخ -الجراسة، ويعتبخ إختبار جؾىاندؽ دعؼ لمشتائج الستحرل عمييا مؽ إختبار انجل

وجؾد  (Johansen- Juselius Cointergration test) جدمذ-أن أثبت إختبار جؾىاندؽ
بيؽ  وحيجمؽ وجؾد متجو تكامل  التأكجوعشج  .بيؽ الستغيخات محل الجراسة وحيجمتجو تكامل 

يسكؽ عشجئح تقجيخ معادالت نساذج  جدمذ -ستخجام إختبار جؾىاندؽإالستغيخات محل الجراسة ب
-Ekanayake, 1999: 47),(Paltasingh, and Goyar, 2013: 93-94)،أترحيح الخظ

 جدمذ.-جؾىاندؽ ( نتائج إختبار4) لويؾضح ججو   (48
 جدمذ-جؾىاندؽ إختبارنتائج  :(4ججول)

 Trace Testإختبار األثخ 

فخض عجد 
متجيات التكامل 

 (r)السذتخك

 القيسة الحاتية
 
 

Eigen value 

 حرائيةاإل
 أو القيسة السحدؾبة

 
Statistic 

القيؼ الحخجة لإلختبار  
عشج مدتؾي معشؾية  

1% 
Critical Value 

القيؼ الحخجة لإلختبار  
عشج مدتؾي معشؾية  

5.% 
Critical Value 

 
 االحتسال

 
Prob. 

بؾجؾد 
 مقظع

بؾجؾد 
 مقظع

واتجاه 
 عام

بؾجؾد 
 مقظع

بؾجؾد 
 مقظع

واتجاه 
 عام

بؾجؾد 
 مقظع

بؾجؾد 
 مقظع

واتجاه 
 عام

بؾجؾد 
 مقظع

بؾجؾد 
 مقظع

واتجاه 
 عام

بؾجؾد 
 مقظع

بؾجؾد 
 مقظع

واتجاه 
 عام

 0.00 0.14 63.88 47.86 71.48 54.68 77.02 42.80 0.65 0.44 اليؾجج

 0.11 0.32 42.92 29.80 49.36 35.46 39.23 21.62 0.43 0.35 واحج عمي االكثخ

اثشان عمي 
 0.28 0.67 25.87 15.49 31.15 19.94 19.05 6.20 0.32 0.14 االكثخ

ثالثة عمي 
 0.60 0.33 12.52 3.84 16.55 6.63 4.95 0.94 0.13 0.03 االكثخ

Maximal Eigenvalue Testإختبار القيسة العغسي 
 0.01 0.27 32.12 27.58 37.49 32.72 37.79 21.18 0.65 0.44 اليؾجج

 0.23 0.26 25.82 21.13 30.83 25.86 20.18 15.42 0.43 0.35 واحج عمي االكثخ

اثشان عمي 
 0.25 0.71 19.39 14.26 23.98 18.52 14.11 5.26 0.32 0.14 االكثخ

ثالثة عمي 
 0.60 0.33 12.52 3.84 16.55 6.63 4.95 0.94 0.13 0.03 االكثخ
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 (r.يذيخ الي عجد متجيات التكامل السذتخك )  
 .Eviews8 السرجر اعجاد الباحث باالعتساد عمي مخخجات بخنامج 

ثخ وإلختبار القيسة ن كل القيؼ السحدؾبة إلختبار األألي إ(،  4) تذيخ نتائج الججول
% ومدتؾي 5حا اإلختبار عشج الفخض األول عشج مدتؾي معشؾية العغسي  تديج عؽ القيؼ الحخجة لي

( القائل r=0مكانية رفض الفخض العجم)إمسا يجل عمي % بفخض وجؾد مقظع وإتجاه عام، 1معشؾية
بيؽ معجل  ذتخكيعشي وجؾد تكامل م والحي (r 0لبجيل)وقبؾل الفخض ا ،ذتخكبعجم وجؾد تكامل م

، وقؾة العسل، نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن  فيالستسثمة  حجداتوالشسؾ اإلقترادي الحقيقي وم
 اإلنفاق اإلستثساري الخاص الحقيقي.و 

القيسة الكامشة  إختبار نتائج (، معTrace testنتائج إختبار االثخ ) تؾافق  مؽ السالحع
، وذلػ عشج مقارنة القيؼ السحدؾبة مع القيؼ الحخجة عشج مدتؾي (Maximal eigenvalueالعغسي)

نو في حالة إال % بإفتخاض وجؾد مقظع أو مقظع وإتجاه عام، إ5%  ومدتؾي معشؾية 1معشؾية
 Maximalغسي)القيسة الكامشة الع إختبار (، مع نتائجTrace testختالف نتائج إختبار االثخ )إ

eigenvalueليو بعض إثخ وذلػ وفقا لسا تذيخ األ نتائج إختبارعتساد عمي قيسة (  يسكؽ اإل
 ( ,.2001Luutekpohl, et al، ومشيا دراسة)جراساتال

ى بالشدبة لمفخض األثخ والحرائية القيؼ العغس إختبار جال نتائوحيث أن القيؼ السحدؾبة 
مؽ القيؼ الحخجة ليحيؽ  قلأ ،تجاه عامإفتخاض وجؾد مقظع وإب%، 5% و1معشؾية ى عشج مدتؾ الثاني 

مكانية رفض فخض العجم القائل بأن عجد إاإلختباريؽ عشج نفذ مدتؾي السعشؾية، فإن ذلػ يجل عمي 
متجيات التكامل الستشاعخ التديج عؽ الؾاحج، مسا يجل عمي وجؾد متجو تكامل متشاعخ وحيج بيؽ 

ن تحغي بتسثل نسؾذج متجو ترحيح الخظأ أ يزا أن الستغيخات يشبغيأمتغيخات الجراسة، مسا يعشي 
VEC Model ونريب  إلختبار العالقة الدببية قريخة وطؾيمة األجل بيؽ معج الشسؾ القترادي

 .الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن 
 ج ترحيح الخطأهذنمنتائج تقدير  3.3 

(عمي فخضية مؤداىا أن ىشاك عالقة Error Correction Models)يقؾم نسؾذج ترحيح الخظأ
طار إتؾازنية طؾيمة األجل، تتحجد في عميا القيسة التؾازنية لسعجل الشسؾ اإلقترادي في 

ن تتحقق، أنو مؽ الشادر إال إمحجداتو.وبالخغؼ مؽ وجؾد ىحه العالقة التؾازنية عمي السجي الظؾيل 
ويسثل الفخق بيؽ القيستيؽ  ،قيستو التؾازنية مختمفة عؽ ةمعجل الشسؾ اإلقترادي قيس يأخحومؽ ثؼ فقج 
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و أ(،  ويتؼ تعجيل Narsid, 2005: 5-6)Equilibrium error عشج كل فتخة زمشية خظأ التؾازن 
ومؽ ىشا جاءت تدسية الشسؾذج، بشسؾذج ترحيح  قل في األجل الظؾيل،ترحيح جدء مشو عمي األ

وعمي ذلػ يفتخض نسؾذج ترحيح الخظأ وجؾد نؾعيؽ مؽ العالقات بيؽ معجل الشسؾ  ،الخظأ
نية أو وىي العالقة األ، عالقة قريخة السجي، و عالقة طؾيمة السجي: اإلقترادي الحقيقي ومحجداتو

بيؽ معجل الشسؾ اإلقترادي ومحجداتو في كل فتخة زمشية، وتقاس مؽ خالل  السباشخة التي تغيخ
 .( Paltasingh, and Goyari, 2013:94 -95.)يسا بيشيا في كل فتخةالتغيخات ف

( مدتؾي stationarityواًل مؽ مجي سكؾن )أ التحقق تقجيخ نسؾذج ترحيح الخظأيتظمب و    
متغيخات الشسؾذج، وتحجيج رتبة تكامل كل متغيخعمي حجه عؽ طخيق إختبارات جحر الؾحجة، وثانيا: 

 كخ ذتة بيؽ متغيخات الشسؾذج، وتؼ ذلػ مؽ خالل إختبار التكامل السمؽ وجؾد عالقة تؾازني التأكج
لي وجؾد عالقة إ  ذتخكيخات حيث يذيخ السيل السقجر مؽ معادالت إختبار التكامل السغبيؽ ىحه الست

بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي ومحجداتو في األجل الظؾيل، ولكؽ يبقي تحجيج اي متغيخ 
بجيل إلختبارات الدببية التقميجية  ستخجام نسؾذج ترحيح الخظأ كإختبارإ خخ، وقج تؼيدبب األ
 ,Paltasingh, and Goyari)تجاه العالقة الدببية بيؽ الستغيخات محل الجراسة.إلتحجيج 

2013:94 -95 ) 
ومؽ خالل إختبار نسؾذج ترحيح الخظأ  يتؼ إختبار فخض العجم بعجم وجؾد عالقة سببية بيؽ 

حيث تدتخجم ؾذج في مقابل الفخض البجيل بؾجؾد عالقة سببية بيؽ متغيخات الشسؾذج، متغيخات الشس
ستجالل عمي وجؾد عالقة سببية طؾيمة لسعامل حج ترحيح الخظأ السبظئ لإل t-statisticقيمة 

لمستغيخات التفديخية في معادالت ترحيح الخظأ  F-statisticاألجل بيؽ الستغيخات. أما قيسة قيسة 
: 2014فتدتخجم لمتعخف عمي وجؾد عالقة سببية في األجل القريخ بيؽ الستغيخات.)الظاىخة الديج، 

قج تؼ تقجيخ معادالت ترحيح الخظأ لمستغيخات التي وجج بيشيا عالقة تكامل مذتخك وىي و ( 45
الحكؾمي اإلجسالي، ومعجل نسؾ اإلنفاق اإلستثساري معجل الشسؾ اإلقترادي و معجل نسؾ اإلنفاق 

 (5عجاد الشتائج في الججول)إ الخاص ، ومعجل نسؾ قؾة العسل،  وتؼ 
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 الخطأستخدام نماذج ترحيح إ(:نتائج إختبار الدببية ب5جدول)
فترات  اتجاه الدببية

 االبطاء
-tقيمة 

statistic 
-Fقيمة 

statistic 
 معادلة االنحدار المقدره. 

D(LOGY)          D(LOGO)   
   

 
   D(LOYY)  D(LOGO)   
  

(1( ،)1)  
 
 
(1( ،)1) 
 

2.81- 
(0.01) 
 

1.88 
(0.07) 

3.44 
(0.03) 
 

2.29 
(0.10) 

D(LOGY)=D(f(LOGO)) 
 
 
D(LOGO)=D(f(LOGY)) 

D(LOGY)                  D(LOGL) 
 
 
  D(LOYY)     D(LOGL)      

(1( ،)1) 
  
 
(1 ،)(1) 

3.13- 
(0.00) 
 

0.13 
(0.86) 

(3.46) 
(0.03) 
 

0.08 
(0.97) 

D(LOGY)=D(f(LOGL)) 
 
 
D(LOGL)=D(f(LOGY)) 

D(LOGY)       D(LOGinv) 
 
    
D(LOGinv)               D(LOGY)                

   

 (1(،)1) 
 
 
(1( ،)1) 

-0.07 
(0.94*( 
 

2.58 
(0.02) 

0.78 
(0.51) 
 

3.40 
(0.03) 

D(LOGY)=D(f(LOGinv)) 
 
 
D(LOGinv)=D(f(LOGY)) 
 

( العالقات الدببية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي ومحجداتو 5تؾضح نتائج ججول )
في األجميؽ القريخ والظؾيل، بالشدبة لمعالقة الدببية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي ونريب 

لسعامل حج ترحيح الخظأ في معادلتي تغيخ  tقيسة إختبار الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن ٌيالحع أن
الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي وتغيخ نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن يختمف عؽ الرفخ 

% وىحا يعشي وجؾد عالقة سببية في األجل الظؾيل 7% و1ومعشؾي إحرائيًا عشج مدتؾيات معشؾية 
مؽ ثاني أكديج الكخبؾن وىي عالقة سببية ثشائية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي ونريب الفخد 

اإلتجاه أي أن الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي يدبب ثاني أكديج الكخبؾن، وأيزًا ثاني أكديج 
الكخبؾن يدبب الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي في األجل الظؾيل، وبالشدبة لألجل القريخ ٌيالحع 

عادلة معشؾية إحرائيًا لسعادلتي التغيخ في الشاتج السحمي السحدؾبة لشفذ الس Fأن قيسة إختبار
% عمي التختيب وما 10% و3اإلجسالي الحقيقي وثاني أكديج الكخبؾن وذلػ بسدتؾيات معشؾية 

يعشي وجؾد عالقة سببية ثشائية اإلتجاه في األجل القريخ مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي لثاني أكديج 
ؾن لمشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي، ومؽ ثؼ يسكؽ القؾل أن العالقة الكخبؾن ومؽ ثاني أكديج الكخب
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الدببية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي وثاني أكديج الكخبؾن ثشائية االتجاه في األجميؽ القريخ 
والظؾيل معًا فالشاتج السحمي اإلجسالي يدبب ثاني أكديج الكخبؾن وثاني أكديج الكخبؾن يدبب الشاتج 

 حمي اإلجسالي الحقيقي. الس
عالقة سببية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي وقؾة العسل والتي يسكؽ كسا أن ىشاك 

لسعامل حج  tن قيسة إختبارألي إ(، حيث تذيخ الشتائج 5ستخالصيا مؽ نتائج نفذ الججول رقؼ)إ
عؽ الرفخ ومعشؾي ترحيح الخظاء السبظئ في معادلة الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي يختمف 

وغيخ معشؾية إحرائيًا في معادلة التغيخ في العخض مؽ العسل  %،1حرائيًا عشج مدتؾي معشؾيةإ
وىؾ ما يعشي أن ىشاك عالقة سببية وحيجة اإلتجاه في األجل الظؾيل مؽ العخض في لمعسل لمشاتج 

غيخ الشاتج السحمي معشؾي احرائيًا في معادلة ت السحدؾبة  Fن إختبارأكسا  السحمي اإلجسالي،
اإلجسالي الحقيقي وغيخ معشؾي إحرائيًا في معادلة التغيخ في العسل وىحا يعشي وجؾد عالقة سببية 
وحيجة اإلتجاه في األجل الظؾيل مؽ العخض في العسل لمشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي أي أن 

ة االتجاه سؾاء في األجل العالقة بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي والعخض مؽ العسل وحيج
 القريخ أو الظؾيل مؽ العخض في العسل لمشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي.

ستثسار اإل اإلنفاقوفيسا يتعمق بالعالقة الدببية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي و             
السبظئ في  ألسعامل حج ترحيح الخظ tن قيسة إختبارأ( 5الحقيقي تؾضح الشتائج في ججول )

 حرائيًا،إمعادلة التغيخ في  الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي اليختمف عؽ الرفخ وغيخ معشؾي 
% وىحا 2بيشسا في معادلة التغيخ في اإلنفاق اإلستثساري الحقيقي معشؾي إحرائيًا بسدتؾي معشؾية 

اإلستثساري الحقيقي وحيجة يعشي أن العالقة الدببية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي واإلنفاق 
االتجاه في األجل الظؾيل مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي لالنفاق اإلستثساري الحقيقي، بيشسا 

 السحدؾبة  Fقيسة إختبار 
 حرائيًا،إسعادلة التغيخ في  الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي اليختمف عؽ الرفخ وغيخ معشؾي ل

% وىحا يعشي 3وفي معادلة التغيخ في اإلنفاق اإلستثساري الحقيقي معشؾي إحرائيًا بسدتؾي معشؾية 
أن العالقة الدببية بيؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي واإلنفاق اإلستثساري الحقيقي وحيجة اإلتجاه 

 الحقيقي.في األجل القريخ مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي لإلنفاق اإلستثساري 
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 .الخالصة4
يتسثل اليجف األساسي ليحه الجراسة في إختبار العالقة بيؽ التمؾث البيئي ومعجل نسؾ  

الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي، في اإلقتراد السرخي، وفي سبيل تحقيق ىحا اليجف تؼ تقدؼ 
شسؾذج، الجدء الثالث أجداء رئيدية باإلضافة لمسقجمة وىي الجدء الثاني: تؾصيف ال 4الجراسة الي 

 يحتؾي عمي مشيجية الجراسة، وبالشدبة لمجدء األخيخ فيذتسل عمي الخالصة.
وبالشدبة لمجدء الثاني فقج أشتسل عمي تؾصيف دالة اإلنتاج الكالسيكية في الشسؾ 
اإلقترادي إلختبار العالقة الدببية بيؽ الشسؾ اإلقترادي والبيئة وإعتسجت الجراسة عمي محجدات 

ؾ اإلقترادي وىي الإلنفاق اإلستثساري الخاص الحقيقي والعخض مؽ العسل باإلضافة الي الشس
استخجام نريب الفخد مؽ ثاني أكديج الكخبؾن كسؤشخ لمبيئة وذلػ باإلعتساد عمي الجراسات الدابقة 

 وفقًا لمبيانات الستاحة عؽ اإلقتراد السرخي.
وطبقًا لمسشيجية السدتخجمة في ج الجراسة أما الجدء الثالث  فقج اشتسل عمي مشيجية ونتائ

ساليب السدتخجمة مؽ ثالث إختبارات ىي: إختبارات جحر الؾحجة، إختبار التكامل الجراسة تتكؾن األ
 Unit Root Test جحر الؾحجةوقج تؼ اإلعتساد عمي إختبارات ، ، نساذج ترحيح الخظأذتخكالس

ال أن الجراسة الحالية إإختبارات جحر الؾحجة، ورغؼ تعجد لمتأكج مؽ إستقخار الدالسل الدمشية 
 بيخن  -بي(، وإختبار فيمDickey and Fullerفؾلمخ)-إختباريؽ ىسا: إختبار ديكي أستخجمت

(Philip- perron) .األكثخ إستخجامًا في الجراسات اإلقترادية القياسية برفة عامة 
ي ومحجداتو مؽ خالل وتؼ إختبار مجي وجؾد تكامل مذتخك بيؽ معجل الشسؾ اإلقتراد

جخانجخ، إختبار دربؽ واتدؾن، إختبار جؾىاندؽ لمتكامل -ثالثة إختبارات ىي: إختبار انجل
السذتخك، وتؾصمت نتائج اإلختبارات إلي وجؾد عالقة تكامل مذتخك بيؽ الشسؾ اإلقترادي 

 ومحجداتو في األجل الظؾيل.
ج الجراسة إلي أن ىشاك عالقة سببية ثشائية وبالشدبة إلختبار نساذج ترحيح الخظأ فقج تؾصمت نتائ

نسؾ نريب الفخد سعجل سؾاء في األجل القريخ أو الظؾيل ف اإلتجاه بيؽ الشسؾ اإلقترادي والبيئة
، ومعجل نسؾ الشاتج يدبب معجل نسؾ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقيمؽ ثاني أكديج الكخبؾن 

الفخد مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي، سؾاء  السحمي اإلجسالي الحقيقي يدبب معجل نسؾ نريب
 في األجل القريخ أو الظؾيل، وأخيخًا تؾصي الجراسة باألتي:
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إن االىتسام بالبيئة يتظمب سياسات معيشة لزسان إستخجام السؾارد البيئية بذكل أفزل،  .1
مع الحفاظ عمي الشسؾ اإلقترادي وىحا يتظمب تجخل الحكؾمة حيث أن تخك السؾارد 
الظبيعية لإلستخجام وفقًا آلليات الدؾق الحخ يؤدي الي سؾء إستخجاميا بدبب اإلفخاط في 
إستخجاميا ويتسثل دور الحكؾمة في التشغيؼ السباشخ مثل نؾعية الحياه، وانبعثات 
السخكبات، بخامج اإلنفاق العام والتكشؾلؾجيا مثل تظؾيخ البشية التحتية لمفيزانات، 

شتجات السدتجامة، دعؼ التكشؾلؾجيا مشخفزة الكخبؾن مثل الديارات السذتخيات العامة لمس
الكيخبائية دون تغيخ الدمؾك، تذجيع اإلستثسارات في األعسال التجارية عمي السجي 

ولكؽ مع التأكج مؽ عجم مداحستيا لمقظاع الظؾيل في التكشؾلؾجيا الججيجة والستظؾرة، 
 الخاص.

يسكؽ لمدياسات البيئية بسا في ذلػ سياسات البشية التحتية، واالستثسارات االخخي أن تقمل  .2
مؽ مجي تعخض اإلقتراد والذخكات لألحجاث البيئية الزارة مؽ خالل الحج مؽ السخاطخ 
البيئية وزيادة مخونة اإلقتراد في مؾاجية ىحه السخاطخ، ليذ فقط اإلستثسارات التي تديؼ 

ات ثاني أكديج الكخبؾن لتجشب األثار الدمبية لتغيخ السشاخ، ولكؽ أيزًا في خفض إنبعث
اإلستثسارات التي تداعج اإلقتراد عمي التكيف مع التأثيخات السشاخية التي تخؾضيا 

 بالفعل اإلنبعاثات الدابقة والحالية.
ة وتسكؽ مؽ يعج إطار الدياسة أمخًا ضخوريًا لمحفاظ عمي البيئة الظبيعية التي تجعؼ الخفاىي .3

تحقيق الشسؾ والتشسية اإلقترادية عمي السجي الظؾيل وىحا ييتظمب فيؼ العتبة الحخجة 
 وإمكانية إحجاث تغييخات كبيخة في أداء االصؾل الظبيعية.

مؽ السحتسل أن تكؾن فؾائج اإلنتقال إلي مدار نسؾ مدتجام بيئيًا تفؾق تكاليف التحؾل ومع  .4
ىشاك بعض السفاضالت بيؽ حساية البيئة والشسؾ ذلػ في السجي القريخ قج يكؾن 

 اإلقترادي.
يسكؽ أن يداعج ترسيؼ الدياسة الحكي في الحج مؽ بعض ىح السقايزات في األجل  .5

القريخ، مؽ خالل التجخالت التي تدود الذخكات والسدتيمكيؽ بقجر أكبخ مؽ اليقيؽ 
 ي الحج األدنى.لإلستثسار وتحافع عمي تكاليف الدياسة واألعباء اإلدارية ال

 زيادة ندبة التعميؼ العالي صجيقة البيئة. .6
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تظبيق التقشيات الخزخاء في اإلنتاج الرشاعي وتذجيع الذخكات عمي أجخاء البحؾث  .7
 والتظؾيخ التكشؾلؾجي.
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