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د .أحًذ حسيٍ انهيتي
د .فاطًت ابشاهيى خهف

()2

انًهخض

جع ّد انعالقة بي ٍٛانعٛسظية انًسنٛية ٔانًُيٕ ااقحظيس ٘ ييٍ انًٕػيٕيست انحي ٙجعايٗ بسْحًيسو ٛيس يٙ
اندزاظست انًسنٛة ٔااقحظس ٚةٔ ،قد أخرت أبعس اً ٔأشكساً يخحهفة يٍ ظٛد جُسٔل انًٕػٕعْ ٙ ٔ .يرا
ان عيد اظيحخديث ييدؤ يإشيسات يسنٛيية ييٍ أشيم زاظية ٔجعهٛيم انعالقيية بي ٍٛانعٛسظية انًسنٛية ٔانًُييٕ
ٔيدٖ انحأذٛس ب ٍٛانًحغٛس .ٍٚئٌ انظفة انًشحس ة ألغهب اندزاظست انح ٙايحًد يهٓٛس ان عد جشٛس ئنٗ
أٌ جهييا انعالقيية ًٚكييٍ أٌ جًحييد يييٍ انعٛسظيية انًسنٛيية ئنييٗ انًُييًٕٚٔ ،كييٍ أٌ جكييٌٕ بييسنعكط ،يًييس ٚحييٛط
انفسطة نإٓز انعالقست انعي ٛة بي ٍٛيإشيسات انعٛسظية انًسنٛية ٔانًُيٕ ااقحظيس ٘ٚ .حؼيًٍ ان عيد
سػٛة يفس ْس" :ئٌ شسذبٛة انًُٕ ااقحظس ٘ نهعٛسظة انًسنٛة جعط ٙأزشعٛة  ٙجعد اجصسْست انعالقة
انع ي ٛة بيي ٍٛاألٔل ٔانرييسَ ،ٙؼ يالً يييٍ ج ييس ٍٚانحييأذٛس يييٍ بهييد ئنييٗ اخييس"ٔ .اظييحُحس ان سظرييسٌ بسنُع ي ة
نالقحظييس انعييعٕ ٘ بييأٌ شٚييس ؤ اكٚييسا انكهيي ٙبُع ي ة ٚ %1ييإ ٘ ئنييٗ شٚييس ؤ اكَفييسي انعكييٕي ٙبُع ي ة
 0.0005بسألنف ٙ ،ظ ٍٛئٌ اَخفسع يعدل انًُٕ ااقحظس ٘ بُع ة ٚ %1إ ٘ ئنٗ اَخفسع اكَفسي
انعكٕي ٙبُع ة ٔ ،%0.27ئٌ اَخفسع انعصص بًقيدازٚ %1يإ ٘ ئنيٗ شٚيس ؤ اكَفيسي انعكيٕي ٙبُعي ة
 .% 17.41أيس  ٙاألز ٌ ياٌ ُْيسع يالقية ظي ٛة بي ٍٛاكٚيسا انكهئ ٙاكَفيسي انعكيٕي ،ٙبًعُيٗ أٌ
شٚس ؤ اكٚسا انكهٚ ٙإ ٘ ئنٗ شٚس ؤ اكَفسي انعكٕي ٙؼيالً ييٍ أٌ اكٚيسا انكهيٚ ٙعحًيد بشيكم ٛيس
يهٗ اكٚسا ات انعكٕيٛة ،ؼالً يٍ أٌ شٚس ؤ اكَفسي يهٗ انسيسٚة انظعٛة ٔجععٍ ظٛسؤ انعكسٌ يٍ
شأَّ أٌ ُٚفعّم يٍ يعدات انًُٕ  ٙااقحظس انكهٚٔ .ٙقحسض ان سظرسٌ بأٌ انععٕ ٚة جعحسز ئنٗ يعسنصة
انخهييم انُييسشى يييٍ اايحًييس يهييٗ يظييس ز انييدخم انسٚعيي ٙيي ٙجًٕٚييم اكَفييسي انعييسو ،ػييسٔزؤ ان عييد
ٔانًٕاشَة يٍ يظس ز خم َسجصة يٍ ظظٛهة انؼسائب ٔانحًٕٚم انًسن .ٙأيس  ٙاألز ٌ اَُس َقحيسض
انحٕشّ َعٕ ظٛسظست اك طالض انؼسٔ ٙ ٚانًسنٔ ٙجُٕٚع يظس ز اندخم انؼيسٔ ٙ ٚيعسنصية انقظيٕز
 ٙانؼٕابؾ انخسطة بسنحٓسب انؼس ٙ ٙ ٚيعسٔنة نصٚس ؤ انعظٛهة انًسنٛة نهدٔنية بشيسؽ أٌ ٚيٕاش٘
ذنا جعقٛق األْداف ااقحظس ٚة ٔااشحًسيٛة نهعٛسظست انًسنٛة ٔانؼسٛ ٚة .
Abstract
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 فاطًت ابشاهيى خهف. أحًذ حسيٍ انهيتي و د.د
The relation between the financial policy and the economic development is
considered as one of the subjects that was paid a great deal of attention by
the economic and financial studies, and took different forms and dimensions
as the subject is dealt with. In this research many financial indicators were
used to study and analyze the relation between the financial policy and
development, and the extent of effect between the two variables. The
common feature of most of the studies that the research depended on refers
the fact that this relation can extend from financial policy to development,
and visa versa. The matter which gives the chance to causal relations
between financial policy and economic development to appear. The study
hypothesizes. That the economic development attraction of financial policy
gives a strong likelihood for multiplicity of causal relation between the first
and the second, in addition to the difference of the effect from one country
to another. The researcher has found that the increase of total returns in
Saudi Arabian economy with a percentage of 1% causes to increase the
governmental spending with a percentage of 0.0005 to a thousand, while the
reduction of economic development rate with a percentage of 1% causes to
reduce the governmental spending with a percentage of 0.27%. And the
reduction in the deficit with a percentage of 1% causes the increase of
governmental spending with a percentage of 17.41%. As for Jordan, there is
a causal relation between the total returns and governmental spending,
which means that the increase of total returns causes the increase of
governmental spending, in addition, the total returns depend mainly on
governmental returns, and the increase of governmental spending on (health
care and improving population's life) can activate the rates of development
in the total economy. The researcher proposes that Saudi Arabia needs to
treat the defect resulting from depending on earnings income resources in
funding the public spending, and the necessity of researching and balancing
income resources resulting from taxes earnings and financial funding. As for
Jordan, we propose to direct towards financial and taxes reformation,
variability of taxes income resources, treating deficiency in the regulations
concerning taxes avoidance as an attempt to increase the financial outcome
of the state accompanied by achieving economic and social aims of financial
and taxes policies.

:انًمذيت
ّ
ٗ جعاييٙيية ٔانًُييٕ ااقحظييس ٘ يييٍ انًٕػييٕيست انحييٛسظيية انًسنٍٛ انعٛجعيد انعالقيية بيي
يدٛ ٔقيد أخيرت أبعيس اً ٔأشيكساً يخحهفية ييٍ ظ،ةٚ ة ٔااقحظيسٛ اندزاظست انًسنٙ سٛ بسْحًسو
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أحش أدواث انسياست انًانيت في انًُى االلتظادي في االلتظاد انسعىدي وااللتظاد األسدَي
....
جُيسٔل انًٕػييٕع ٔ .ييْ ٙييرا ان عيد اظييحخديث يييدؤ يإشييسات يسنٛية يييٍ أشييم زاظيية ٔجعهٛييم
انعالقة ب ٍٛانعٛسظة انًسنٛة ٔانًُٕ ٔييدٖ انحيأذٛس بي ٍٛانًحغٛيس .ٍٚئٌ انظيفة انًشيحس ة ألغهيب
اندزاظست انح ٙايحًد يهٓٛس ان عد جشٛس ئنٗ أٌ جها انعالقة ًٚكٍ أٌ جًحد ييٍ انعٛسظية انًسنٛية
ئنٗ انًًُٕٚٔ ،كٍ أٌ جكٌٕ بسنعكط ،يًس ٚحٛط انفسطة نإٓز انعالقست انع ٛة بي ٍٛيإشيسات
انعٛسظة انًسنٛة ٔانًُٕ ااقحظس ٘.
ٔجعيي ّد انعٛسظيية انًسنٛيية انًعييٕز انييسئٛط نهعٛسظييست ااقحظييس ٚة بٕطييفٓس أ اؤ ّعسنييية
نحعقٛيييق األْيييداف ااقحظيييس ٚة ٔااشحًسيٛييية ٔجؼيييطهع بسنعيييب األ يييس ييي ٙجعقٛيييق انغسٚيييست
ٔاألْداف انكهٛة ٔانقطسيٛة  ،ئذ جإذس  ٙيعسز انُشسؽ ااقحظس ٘ يٍ خالل أ ٔاجٓس انًخحهفية،
ٔجع ّد انًٕاشَية انعسيية األ اؤ انحيًٚ ٙكيٍ ييٍ خالنٓيس جٕشٛيّ اكٚيسا ات ٔانُفقيست انعسيية نهحيأذٛس
يهٗ انًحغٛسات ااقحظس ٚة ٔااشحًسيٛة ئنٗ انًعسزات انح ٙجكفم ئَصسش األْيداف انحي ٙجعيعٗ
انعكٕية ئنٗ جعقٛقٓس.
ٔجُ يييع أهًيةةةت انبحةةةج ييييٍ أٌ ظكٕييييست انيييدٔل انُسيٛييية جعيييعٗ ئنيييٗ جعقٛيييق انحًُٛييية
ااقحظس ٚة ٔااشحًسيٛة انشسيهةْ ٙ ْٙٔ ،را جيٕن ٙانعٛسظية انًسنٛية اْحًسييس ً خسطيس ً بٕطيفٓس
جعحيم يس يص األًْٛيية ييٍ بي ٍٛانعٛسظييست ااقحظيس ٚة  ،يًيس ٚصعييم جقٛيٛى أ ا انًإظعية انًسنٛيية
ٔاذسزْس ااقحظيس ٚة ٔااشحًسيٛية أييساً ػيسٔزٚس ً ٔذا أًْٛية بسنغية نٛحعيُٗ جقيدٚس ييدٖ َصسيية
اكشييسا ات ٔانعٛسظييست انًُفييرؤ يي ٙانحٕ ٛييق بيي ٍٛاألْييداف ااقحظييس ٚة ٔااشحًسيٛيية يييٍ أشييم
جعقٛق يعدات يسنٛة نهًُٕ ااقحظس ٘.
ٔجحعد يشكهت انبحج  ٙػٕ قيدزؤ انعٛسظية انًسنٛية يهيٗ جعفٛيص انًُيٕ ااقحظيس ٘
ييي ٙان هيييداٌ انُسيٛييية ييي ٙػيييٕ يٕاز ْيييس انًحأجٛييية ييييٍ ييييٕاز أخيييسٖ غٛيييس انًيييٕاز انًسنٛييية
(اكٚسا ات انُفطٛة).
ٔيٍ ْرا انًُطهق يهذف انبحةج ئنيٗ بٛيسٌ أذيس انعٛسظية انًسنٛية ي ٙانًُيٕ ااقحظيس ٘
يعحُداً  ٙذنا ئنٗ فشضيت يفادها:
"ئٌ شسذبٛيية انًُييٕ ااقحظييس ٘ نهعٛسظيية انًسنٛيية ٚعطيي ٙأزشعٛيية يي ٙجعييد اجصسْييست
انعالقة انع ٛة ب ٍٛاألٔل ٔانرسَ ،ٙؼالً يٍ ج س ٍٚانحأذٛس يٍ بهد ئنٗ اخس".
يتعايذ في يُهذ انبحج عُظشاٌ:
َ .1اس٘  ٚعد  ٙانًحغٛسات انًعفصؤ نهًُٕ .
 .2أيس انرسَُٛ ٙعقد ظٕل بُس إًَٔذز ٚعيحخدو أ ٔات انقٛيسض ااقحظيس ٘ ي ٙيعسٔنية
اخح سز سػٛة ان عد.
 1-1انسياست انًانيت وانًُى االلتظادي
جع ّد انعٛسظة انًسنٛة شص اً يٍ انعٛسظة ااقحظس ٚة نهُايسو ااقحظيس ٘ ٔجعحيم انعٛسظية
انًسنٛيية أًْٛيية ٛييسؤ ئنييٗ شسَييب انعٛسظيية انُقدٚيية يي ٙاندٔنيية ،سنعٛسظيية انًسنٛيية ْيي ٙاظييحخداو
اكٚسا ات انعسية ٔانُفقست انعسيية ٔانيد ٍٚانعيسو نحعقٛيق انحيٕاشٌ بي ٍٛشيسَ  ٙانًٕاشَيست انعسيية
نهدٔل ٔنحعقٛق يعحٕٚست يسنٛة يٍ انُيسجس انكهئ ٙانعٛهٕنية ييٍ ٌٔ ظيدٔخ جؼيخى اقحظيس ٘
(ظهًسًٌٚٔ .)267 :2000 ،كٍ انقٕل ئٌ انعٛسظة انًسنٛة ٔانح ٙجحعسيم يع انؼسائب ٔاكَفسي
انعكٕي ٙييس ْي ٙئاّ ٔظيٛهة نؼيًسٌ انًُيٕ ااقحظيس ٘ بًيس ٚإْهٓيس نحكيٌٕ ئنيٗ شسَيب انعٛسظية
انُقدٚيية يي ٙجعقٛييق يعييدات جشييغٛم يسنٛيية ٔاظييحقساز َع ي  ٙيي ٙاألظييعسز (انع ييس ٘:2000 ،
يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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 .)191ئذ ئٌ نهعٛسظة انًسنٛة  ٙانرالذُٛٛست أ٘  ٙحسؤ انكعيس انعايٛى يسٌ نٓيس انيدٔز اا يس
 ٙاقحظس انعسب ٔ رنا أخرت اندٔز األ س  ٙاألزبعُٛٛست ٔ رنا ي ٙانُظيف األ ييٍ
انعحُٛٛست( .يٕظصسٚف .)455 :1992،
ٚحُسٔل انفكس ااقحظس ٘ يٕػٕع انعٛسظة انًسنٛة  ٙيفسْٛى يحعد ؤ ييٍ ظٛيد اٜذيسز
يُٓيييس انحٕشٚيييع ٔئييييس ؤ انحٕشٚيييعٔ ،ااظيييحٓالعٔ ،اا خيييسزٔ ،ااظيييحرًسزٔ ،انفقيييسٔ ،انحؼيييخى،
ٔان طسنةٔ ،انًُٕ ااقحظس ٘ٚٔ .سج ؾ يٕػيٕع انعٛسظية انًسنٛية بًٕػيٕع انًُيٕ ااقحظيس ٘،
ٔ يي ٙييم يييدو ٔشييٕ جقييسزب بيي ٍٛيعييدات انًُييٕ بيي ٍٛاقحظييس ٚست انعييسنى انيير٘ ٚع ي ّد يييٍ أ رييس
انًٕػييٕيست شييداً بيي ٍٛااقحظييس  ٍٛٚيي ٙزاظييسجٓى انُاسٚيية ٔانحط ٛقٛيية ٔاظييًٛس يي ٙيعييسئم
انًُٕ ؽٕٚم األشمٚٔ ،سشع ظ ب ااْحًسو بٓرا انًٕػٕع ئنيٗ خسطيٛح ٍٛجس حًٓيس انًعيسٔات
انُاسٚة انح ٙشست  ٙانعحُٛست ٔانعي عُٛست ييٍ ٌٔ ظيم ،األٔنيٗ ْي ٙانعسشية ئنيٗ جٕػيٛط
يعد ات انًُٕ ؽٕٚم األشم ،أيس انرسَٛة ٓ ٙنحقدٚى جٕػٛط يحأٌ نًشيكهة ييدو جقيسزب يعيدات
انًُٕ بٔ ٍٛل انعسنى انًخحهفة.
ٔيهٗ أٚية ظيسل ،زبًيس ٚكيٌٕ ييدو جصيسَط انعٛسظيست انًسنٛية انًعحًيدؤ ييٍ ق يم بهيداٌ
انعسنى انًخحهفة يٍ أ رس ا ألظي سب انًإ ٚية ئنيٗ اخيحالف يعيدات انًُئْٕ ،يرا ييس جإ يدِ اغهيب
اندزاظست انعدٚرة.
جٕػيط َاسٚيية انًُييٕ انييداخه " Endogenous Growth Theory" ٙانكرٛييس يييٍ
انخظييسئض انًًٓيية نهعالقيية بيي ٍٛانعٛسظيية انًسنٛيية ٔانًُييٕ ،عُييديس ٚكييٌٕ انًُييٕ اخه ٛيس ً ،جييإذس
انعٛسظة انًسنٛة  ٙيعدل اا خسزًٚٔ ،كٍ ي ّدِ يرساً ئًَٕذشٛيس ً نًريم ْيرِ انعٛسظيةْٔ .يرا ٚعُيٙ
أٌ انعٛسظة انًسنٛة جإذس  ٙيعدل ًَٕ انعسنة انًعحقسؤ يٍ ؽسٚق انًُٕ انًحيٕاشٌٔ ،نيٛط قيؾ
يٍ خالل ااَحقسل يٍ ظسنة يعحقسؤ ئنٗ أخسٖ.
ئٌ أغهييب اندزاظييست ٔان عييٕخ انًعحًييدؤ ييْ ٙييرِ اندزاظيية انحيي ٙجييسبؾ بيي ٍٛانعٛسظيية
انًسنٛة ٔانًُٕ جكشف يٍ انعالقة انع ٛة انًحعس عية بي ٍٛيحغٛيسات انعٛسظية انًسنٛية ٔيإشيسات
انًُٕ ،ئذ أٌ ان عٕخ ٔاندزاظست انح ٙجُسٔنث ْرا انًٕػٕع ٔيس ٔز يُٓس  ٙزاظحُس انعسنٛية
ٚشٛس ئنٗ ٔشٕ اجصسْ ٍٛنهحأذٛس ،األٔل يٍ انعٛسظة انًسنٛة بسجصسِ انًُٕٔ ،انرسَ ٙبسنعكط.
ئٌ األ بٛست انح ٙزظث انًُٕ جٕقفث ي ٙيطهيع انعي عُٛست ييٍ انقيسٌ انًسػي ٙبعي ب
يصصْس يٍ جٕػٛط يعدل انًُٕ انًحصاٚد بسظحًساز  ٙااقحظيس ٚست انًحقدييةMarzo, ( .
 ،)1998: 2أيس َاسٚة انًُيٕ انيداخه ٙحُعطيَٕ ٙييس ً ييٍ انًسَٔية بس حساػيست جُيسقض انعٕائيد
نيسأض انًيسلْٔ ،ي ٙج ي ٍٛأَيّ ييع انعٕائيد انرسبحية أٔ انًحصاٚيدؤ عيٛكٌٕ ُْيسع ا حيساع نحقيسزب
خٕل األ سا ب ٍٛاندٔل يهٗ انًدٖ انطٕٚمٔ .ن ًّس جكٍ ُْسع يٕائيد زأض ييسل يحُسقظية يهيٗ
انًدٖ انطٕٚم جآس أًْٛة ااظحرًسز نهًُٕ  ٙانًدٖ انطٕٚم.
ٔ  ٙانًُسذز انصدٚدؤ نهًُٕ انداخهٔ ٙانً حكيسؤ ييٍ ق يم )(Robert Lucas, 1988
) )Paul Romer, 1986, 1995ا حيسع أٌ ُْيسع ٔ يٕزات خسزشٛية يٕش ية يحسا قية ييع
زأض انًسل ان شس٘ (انحعهٛى ٔانحدزٚب يرالً) ٔبعٕخ جٓحى بسنحًُٛةٔ ،جعًم ْرِ انٕ ٕزات يهيٗ
يُع انُسجس انعد٘ نسأض انًسل يٍ ااَخفسع َٔعي ة  K/Yانحيْ ٙي ٙزأض انًيسل /اكَحيسز ييٍ
اازجفسع يهٗ أظسض انة اكَحسز (.)J.OTT,1975,270-272
a
)Y = Ak ……………..… (1
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ئذ ئٌ  ْٙ kقٛسض يس يب نيسأض انًيسل (زأض انًيسل انًيس ٘ و األَيٕاع األخيسٖ نيسأض انًيسل
انًُحس) ٔأٌ a=1
ٔ ًس ٔػط م يٍ )( (Sala-i-Martin, Barro, 1995يدو ظسٚسٌ جُسقض انغهة) أَّ قد
ج دٔ غٛس ٔاقعٛةٔ ،أٌ انفكسؤ ج دٔ يعقٕنة أ رس ئذا ايحقدَس بأٌ  Kجحؼًٍ يهٗ ظ ٛم انًرسل
زأض انًسل ان شسً٘ٚٔ ،كٍ زؤٚحّ يٍ خالل انحغٛسات بُع ة زأض انًسل  /اكَحسز ٔانح:ْٙ ٙ
)……………. (2

L
Y

K
Y

=

K
Y

ئذ ئٌ أ٘ شيٚ ٙصٚيد ييٍ ئَحسشٛية انعًيم  Y/Lانُعي ة َفعيٓس يريم  K/Lانحي ٙظيح قٗ
َع ة زأض انًسل /اكَحسز ذسبحة .ئٌ ااخح سز انخسو األٔل نُاسٚة انًُٕ انيداخهْ ٙيٕ نسؤٚية ًٛيس
ئذا سَث ان هداٌ انفقٛسؤ جًُٕ أظسع يٍ انغُٛةٔ .بع سزؤ أخسٖ ْم سَث ُْسنا يالقة يعكٕظة
بيييي ٍٛانًُييييٕ ٔاكَحييييسز ٔانًعييييحٕٖ األٔنيييي ٙنهييييدخم انفييييس ٘ٔ .بييييرنا جقييييدو يًييييس ً ن ًَييييٕذز
انُ ٕٛالظييٛكٔ ،ٙئذا نييى جكييٍ ييرنا آَييس ظييحديى َاسٚيية انًُييٕ انصدٚييدؤ New Growth
 Theoryانح ٙجٕػط بأٌ انُسجس انعد٘ نسأض انًسل اٚحؼس ل.
)gi = a + bi (pcy)i ………….( 3
ٔيٍ خالل انًعس نة:
ئذ أٌ  giيحٕظيؾ ًَيٕ ظظية انفيس ييٍ انُيسجس ي ٙان هيد  iخيالل ييد ييٍ انعيُٕات ،أييس
ًٛ pcyرييم انًعييحٕٖ األٔنيي ٙنهييدخم نًعييحٕٖ ااَحييسز انًحٕظييؾ  ،giئذ ئٌ انًقييدز انًعُييٕ٘
انعسنب نـ  biظٛكٌٕ نٛالً يهٗ جقيسزب غٛيس يشيسٔؽ أٔ جقيسزب ً Bيس ٚعيًَّٕ ي ٙاأل بٛيست
ٔانحيي ٙبًقحؼييٗ ذنييا ج يي ٍٛأٌ ان هييداٌ انفقٛييسؤ ظييحًُٕ أظييسع يييٍ انغُٛييةٔ .انًقييدز ْ b1ييٕ نييٛط
يعُٕٚس ً ظسن س ً ٔبسنعقٛقة ْٕ يحغٛس يٕشب.
ئٌ انحُ ييإ انُ ٕٛالظييٛك ٙنهحقييسزب ٚفحييسع أٌ َع ي ة اك خييسزات أٔ َع ي ة ااظييحرًسز/
انًُٕ انعكسَ ،ٙانحكُٕنٕشٛس ٔ م انعٕايم انًإذسؤ يهٗ ئَحسشٛة انعًم بي ٍٛان هيداٌ ْي ٙيحًسذهية.
ٔن ًّييس سَييث جهييا اا حساػييست خسؽشيية بشييكم ييسْس ،هييٍ ٚكييٌٕ ُْييسع ا حييساع جقييسزب غٛييس
يشسٔؽ.
ئٌ َاسٚة انًُٕ انداخه ٙأ خهث يٕايم شدٚدؤ أخسٖ جإذس يهٗ ًَٕ خيم انفيس ْٔيٕ
انًُييٕ انعييكسََٔ (P)ٙعي ة ااظييحرًسز)ٔ (I/Yانًحغٛييسات انحيي ٙجييإذس يهييٗ ئَحسشٛيية انعًييم يهييٗ
ظيي ٛم انًرييسل انحعهييٛى  ،EDان عييد ٔانحطييٕٚس)ٔ (R+Dانحصييسزؤ)ٔ (Tظحييٗ انًحغٛييسات غٛييس
ااقحظس ٚة يرم قٛسض ااظحقساز انعٛسظي ٙبٕظيسؽة ييد انريٕزات ٔااَقالبيستٔ .بيرنا جظي ط
يعس نة انًُٕ:
)gi=a+b1(pcy)i+b2(p)i+b3(I/Y)i+b4(ED)i+b5(R+D)i+b6(T)i+b7(Ps)I …....(4

اذا سَث اكشسزؤ ظسن ة ،أ٘ أٌ ) (b1<oعٛحعقق انحقسزب ب ٍٛان هداٌ انغُٛة
ٔانفقٛسؤ (ٔ س.)148-147 :2000 ،
ئٌ انحسابؾ ب ٍٛانعٛسظة انًسنٛة ٔانًُٕ ٚطهق يٍ خالل انعالقة ب ٍٛاكَفسي انعكٕيٙ
ٔانًُٕ ااقحظس ٘ ٔخالل يقد٘ انرًسَُٛست ٔانحععُٛست يٍ انقسٌ انًسػ ٙأط ط ْرا
يٕػٕيس ً يرٛساً نهصدل  ٙاأل ب ااقحظس ٘ ٔانًسن .ٙنقد ايحقد انكرٛس يٍ اقحظس  ٙٚانحًُٛة
يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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د .أحًذ حسيٍ انهيتي و د .فاطًت ابشاهيى خهف
أَّ ؽسنًس أٌ اكَفسي انعكٕي ٙيُظس يٍ يُسطس انُسجس انًعه ٙاكشًسن ،ٙاٌ انًس ٚحٕقع
جسابطس ً ئٚصسبٛس ً ب ٍٛاكَفسي انعكٕئ ٙانًُٕ ،يع ذنا اٌ زاظست َاسٚة ٔجصسٛ ٚة يدؤ
أذسزت شكٕ س ً بشأٌ ْرِ انعالقة ،ئذ جٕطهث ئنٗ أٌ انحغٛسات  ٙاكَفسي انعكٕي ٙزبًس جكٌٕ
نٓس جأذٛسات ئٚصسبٛة أٔ ظه ٛة  ٙانًُٕ.
ً
ٔنقد قديث َاسٚة انًُٕ انداخه ٙئٚؼسظس شٛدا يقسزَةً يع انعٛسظة انًسنٛة انكُٛصٚة
)ٔ ،(Romer 1986, Lucas 1988, Barro 1990جدزع َاسٚة انًُٕ انداخه ٙانحأذٛس
انحفسػه ٙ ٙانًُٕ ااقحظس ْ٘ٔ ،را اك زاع ٚأج ٙيٍ خالل انعقٛقة انح ٙيفس ْس أٌ اكَفسي
انعكٕي ٙيهٗ ان ؼسئع ااظحٓال ٛة ٔانخديست جإذس بظٕزؤ أظسظٛة  ٙااقحظس يٍ خالل
انطهب انكه ٙ ،ٙظٚ ٍٛإذس ااظحرًسز انعكٕي ٙأٚؼس يهٗ ااقحظس يٍ خالل انعسع
انكه.ٙ
ٔجإ د َاسٚة انًُٕ انداخه ٙيهٗ أٌ ااظحٓالع انعكٕيٚ ٙإذس  ٙانًُٕ بشكم
ظه  ٙ ،ٙظ ٍٛئٌ ااظحرًسز انعسو نّ جأذٛس ئٚصسب ٙ ٙانًُٕ ؽٕٚم األشم .ئٌ يصًم انعًم
انحصس ٙ ٚنحأذٛس اكَفسي انعكٕي ٙ ٙانًُٕ ٚحكٌٕ يٍ يصًٕيح :ٍٛاألٔنٗ جعحخدو جكُٕنٕشٛس
اكَحسز انكه ،ٙئذ ٚحى يعسيهة زأض انًسل انعسو ٔانخسص يهٗ أًَٓس يدخالت يُفظهةٔ ،يٍ ذى
اٌ جًسذم بُٚ ٕ٘ٛحى انحٕطم ئن ّٛنحقدٚس يعسًْة زأض انًسل انعسو  ٙئَحسز انقطسع انخسص.
ٔ سَث ْرِ انطسٚقة (جكُٕنٕشٛس اكَحسز انكه )ٙقد اقحسظث بسألظسض يٍ خالل
زاظست م يٍ ) ،(Aschouer 1989, Eberts 1986ئذ ئٌ اندزاظست انح ٙجعحخدو ذنا
انًُٓس جؼى زاظة م يٍEisner 1991, Holtz-Eakin, Tatom 1991, Munnell :
)(1990, 1991)(Ottoand Voss 1996, Nourzad & Vreize 1995, 1994
أيس األظهٕب اٜخس ٛقٕو يهٗ أظسض ااش ٔاشٛة  ٙاكَحسز ٔٚعحخدو انة انحكهفة
انح ٙجؼى انفسئدؤ يهٗ زأض انًسل انعسؤ ،ان سظرٌٕ انر ٍٚاظحخديٕا ْرِ انطسٚقة ْى
Benndt, Lynde and Rich Mond 1992, Hansson1992.Conrad and Seitz
.1994
ٔقد ايحًدت انطسٚقة ان دٚهة يهٗ يعس نة انشكم انًخحصل انح ٙجسبؾ انًُٕ انداخهٙ
يع اكَفسي انعكٕئ ٙانًحغٛسات ااقحظس ٚة ٔااشحًسيٛة ٔاندًٕٚغسا ٛة ٔانعٛسظٛة األخسٖ.
ٔ ْ ٙرا ًٚكٍ اظحخداو ًَسذز انًُٕ انداخه ٙيهٗ ٔ ق يس ٚعسف بـ اخحظسزاً  ،Barroؼالً
يٍ أٌ ْرِ انطسٚقة ًٚكٍ أٌ جعحخدو يد اً يٍ انًُسذز نحعٕٚغ جظُٛف انًحغٛسات  ٙيعس نة
انًُٕٔ .قد جى اظحخداو ْرِ انطسي  ٙزاظست م يٍ1985( )Romer, 1986( :
.(Grier & Tullock 1989)(Barro,1990,1991)،(Kormendi & Meguire,
ئٌ انظفة انًشحس ة نهطسي انًشسز ئنٓٛس ظسبقس ً جحًرم  ٙجأذٛس اكَفسي انعكٕيٙ ٙ
انًُٕ انر٘ ٚحى جقدٚسِ بُس ً يهٗ انعالقة ب ٍٛاكَفسي انعكٕئ ٙانًُٕ ااقحظس ً٘ ٔ ،س جٕقعث
َاسٚة انًُٕ انداخه ،ٙاٌ انعالقة بَ ٍٛشسؽست انقطسع انخسص ٔانًُٕ ظٕف جقٕو يهٗ
انع ٛة انح ٙجًحد يٍ اكَفسي انعكٕي ٙئنٗ انًُٕ ).(Chali, 2002: 419-421
ٔجع ّد انُفقست انعسية أ اؤ زئٛعة  ٙجعسٚع يًهٛة انًُٕ ااقحظس ٘ٔ ،ذنا يٍ ؽسٚق
ئظداخ يعدات يحصاٚدؤ  ًَٕ ٙانُسجس انًعه ٙاكشًسن ،ٙعٍ ؽسٚق انُفقست ااظحرًسزٚة انحٙ
جشكم شص اً ٛساً يٍ اكَفسي انعسو ،جحى ئػس ة ؽسقة ئَحسشٛة شدٚدؤ نهطسقة انًٕشٕ ؤٔ ،ذنا
16
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يهٗ أظسض ي دأ األظ قٛست  ٙجٕش ّٛانًٕاز يع ػًسٌ زشة يٍ انًُٕ انًحٕاشٌ بٍٛ
يخحهف انقطسيست ااقحظس ٚة بٓدف انٕطٕل ئنٗ أيهٗ يعحٕٖ يٍ انُسجس انًعه( .ٙشعفس،
)143 :1986
ٔقد ايحًدت زاظة م يٍ ) (Ghosh & Aschanerيهٗ ي دأ اكَفسي انعسو
ٔاظحخداو أ ٔات انعٛسظة انًسنٛة يرم اكَفسي يهٗ ان عٕخ ٔاندزاظست يهٗ ان ُٗ انحعحٛة
ًٚكٍ أٌ جإذس  ٙيعدات انًُٕ ااقحظس ٘ ،ؼالً يٍ أٌ زاظة ) (Zaglerبُٛث أٌ
ااظحرًسز  ٙان ُٗ اازجكسشٚة انعسية ًٚحها يالقست يح س نة يع انًُٕٔ ،يٍ ذ ّى اظحسشث ْرِ
اندزاظست ايحًس جعهٛم ااَعداز انًحصّ.
يس ؤ يس جهصأ انعكٕيست ئنٗ يٕاشٓة ااخحالف ب ٍٛانٓدف انطٕٚم األشم نحسا ى ظهع
زأض انًسل انعسو ٔانعسشة انقظٛسؤ األشم نحٕ ٛس ٔجقدٚى انخديست ،ئنٗ اظحخداو أ ٔات
انعٛسظة انًسنٛة يرم اكَفسي يهٗ ان عٕخ ٔاندزاظست ٔيشسزٚع ان ُٗ انحعحٛة ( (Ghosh,
ْٔ ،2004: 743كرا ٚإ ٘ ئنٗ يعدات ًَٕ بطٛشةً ،س َسقش ) (Aschauer,2000بظٕزؤ
يفظهة أذس زأض انًسل انعسو يهٗ انًُٕ ااقحظس ٘ ،سن ُٗ اازجكسشٚة انًس ٚة َ /عٕ انطسي
ٔظكا انعدٚد ٔااجظسات َٔاى انًعهٕيست انٓسجف ٔانش كة اندٔنٛة نهًعهٕيست /ااَحسَٛث،
ْ ٙأيرهة جدخم ي سشسؤ ٛ ٔ ٙفة اكَحسز انخسصٔ ،يهٗ انسغى يٍ أٌ ااظحرًسز  ٙيرم
ْرا انُٕع يٍ ان ُ ٙاازجكسشٚة اٚعد يسبعس ً يٍ ٔشٓة َاس انقطسع انخسص يٍ شٓة .ئاّ أٌ
( )Odedokun,1997يٍ شٓة أخسٖ ٔشد ّ
أٌ نٛالً ٔ )48( ٙنة أٌ ااظحرًسز  ٙان ُٗ
اازجكسشٚة انعسية جعٓم يًم انقطسع انخسص ٔيٍ ذى اازجقس بسنًُٕ (Zagler, 2003:
)ً . 406س أٌ اكَفسي انعكٕي ٙيهٗ انخديست انعسية يرم اكَفسي يهٗ األيٍ ٔانُاسو ٔيهٗ
انطسي نّ جأذٛس ي سشس ،يٍ ُْس ظٛكٌٕ يٍ انًفٛد زاظة ٛف أٌ انحغٛسات  ٙظظض
يُظس٘ اكَفسي انعسو يحعهقة بسنًُٕ ٔااش ْسز ااشحًسئ ٙجًٛص انًصٚس انًرسن(Ghosh, ٙ
).2004: 743
ٔ  ٙيصسل انُفقست  ٙاأليد انطٕٚم قديث انًُسذز األٔنٗ يٍ انًُٕ أًَسؽس ً نُفقست
يسية بٕطفٓس يعس س ً نهًُٕ ااقحظس ٘ ٙ ٔ .ئؽسز َاسٚست انًُٕ انداخه ٙقد َسقش
( ) Robert Lucas,1988يعأنة ااظحرًسز ٔجأذٛسِ  ٙزأض انًسل ان شس٘ ،ئذ ئٌ ااظحرًسز
ٚعًم يهٗ شٚس ؤ قسيدؤ انًٕاز نالقحظس ٔانًخسشست .اذا نى ٚحى انسشٕع ئنٗ جسا ى انًعس ة
ي س انصيٍ بع ب يدو جُسقض انعٕائد ئنٗ يعحٕٖ انعٕايم اكَحسشٛة ن َحسز ًٚكٍ انُاس ئنٗ
اٌ انُفقست يهٗ انحعهٛى يهٗ أَٓس انًظدز انسئٛط نهًُٕ ااقحظس ٘ يهٗ انًدٖ ان عٛد.
ٔيُديس ٚحى ئيطس جشْٕست انعٕي ٔانصٕاَب انخسزشٛة نسأض انًسل ان شس٘ ٚكٌٕ نالظحرًسز
انخسص ظٕا ص شصئٛة ٔنٛط ندٔ ّٚظسئم س ٛة نحًٕٚم انحعهٛىٔ .نٓرا انع ب ًٚكٍ ن َفسي انعسو
يهٗ انحعهٛى أٌ ٚعًم يهٗ جقهٛم أٔ ئنغس انصٕاَب انخسزشٛة نعًهٛة جكدٚط زأض انًسل
ان شس٘ٔ ،أ٘ جغٛسات  ٙاكَفسي انعسو نهخديست انحعهًٛٛة ٔانًأخٕذؤ يٍ انحغٛس قظٛس األيد
نهعٛسظة انًسنٛة ظٕف جعًم يهٗ جغٛس يًهٛة جصًٛع زأض انًسل ان شس٘ ٔانًُٕ.
ٔ ْ ٙرِ اندزاظة ٔشد ( )Bils & KIenow, 2000أٌ ئَفسي انعكٕية يهٗ انحعهٛى
ًٚحها يالقست ئٚصسبٛة يع انًُٕ ااقحظس ٘ ٔبظٕزؤ يحعس عة ٔ ،رنا انعسل بسنُع ة ن َفسي
انعسو يهٗ انسيسٚة انظعٛة ٔأَاًحٓس ،أيس (  )Barham, 2000قد ٔشد أٌ أظٕاي زأض
يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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انًسل غٛس انًحكس يهة جص س األ سا يهٗ اايحًس يهٗ انٕاند ٍٚنغسع جًٕٚم َفقست انحعهٛى،
ٔ  ٙظسنة يدو ٔشٕ يدخسات س ٛة نهٕاند ٍٚيًس ٚإ ٘ ئنٗ ٔشٕ يعحٕٖ ش ّ يرسن ٙنهحعهٛى،
ٔٚسٖ ان سظرسٌ  ٙاظحُحسشًٓٛس أٌ اكَفسي يهٗ انسيسٚة انظعٛة ٔأَاًحٓس يٍ شأَّ أٌ جعًم
يهٗ جقهٛم اكيساع ٔشٚس ؤ اكَحسشٛة ٔيٍ ذى انحأذٛس يهٗ انًٓسزات.
ً
ً
ٔ  ٙزاظة نـ (ٔ )BIoom, 2001شد أٌ نهظعة أذساً ئٚصسبٛس ٔ عّساً ئظظسئٛس يهٗ
انًُٕ ااقحظس ٘ ،ئذ ئٌ جععٍ ظٛسؤ انعكسٌ بُع ة ٚ %1إ ٘ ئنٗ شٚس ؤ اكَحسز بُع ة %4
(.)Zagler, 2003: 398, 407
ٔجدنم اندزاظست انحط ٛقٛة يهٗ ااقحظس األيٛس  ٙيهٗ جها انعالقة ب ٍٛاكَفسي
يهٗ انحعهٛى ٔانًُٕ ،ئذ سٌ يعدل ًَٕ اندخم انقٕي ٙاأليٛس  ٙنهًدؤ  1957-1929بعدٔ
 %2.93جقس ٚسًٔ .قد بهغث ظظة انحعهٛى  ٙانحأذٛس يهٗ انًُٕ بعدٔ ٔ ،%21يُد انًقسزَة
ب ٍٛجأذٛس انحعهٛى ٔجأذٛس زأض انًسل  ٙانًُٕ ااقحظس ٘ َصد أٌ جأذٛس انحعهٛى ُٚخفغ ئنٗ
َظف جأذٛس زأض انًسل انًس ٘  ٙانًدؤ  ٙ ،1929-1909ظٚ ٍٛصٚد جأذٛس انحعهٛى يٍ جأذٛس
زأض انًسل انًس ٘  ٙانًدؤ  .1957-1929بُس يهٗ انُحسئس انعسبقة ٚقحسض زٔبُعٌٕ نحععٍٛ
يعدل انًُٕ ااقحظس ٘  ٙانٕاٚست انًحعدؤ ب ٍٛيسي ،1980- 1960 ٙشٚس ؤ يدؤ انحعهٛى
ٔجععَٕ ٍٛيٛحّ ،ألٌ انحعهٛى ٚصعم انشخض ٚقٕو بٕ ٛفحّ يهٗ َعٕ أ ؼم ْٕٔ ،يٍ انعٕايم
األظسظٛة  ٙجعقٛق انًُٕ ااقحظس ٘.
ٔيٍ اندزاظست انح ٙجآس جأذٛس اكَفسي يهٗ انحعهٛى  ٙانًُٕ ااقحظس ٘ يسية ٔ ٙ
يُسطس اندخم انقٕئ ٙانفس ٘ زاظة شٕنحصٔ ،أذ حث زاظة ْٕز سزت يسو  1958أٌ م
يٍ انًعس ة ٔانًٓسزؤ يسيالٌ ظسظًسٌ  ٙجقسٚس يعدل انًُٕ ااقحظس ٘ٔ ،خهظث زاظة
م يٍ ْسزبٛعٌٕ ٔيسٚسش ئنٗ ٔشٕ ازج سؽ يؼٕ٘ ب ٍٛانة اكَحسز انكه ٙنكم س ٔبٍٛ
يعحٕٖ جعه ٙ ،ًّٛظ ٍٛبُٛث زاظة ْسزبسشس يسو  ٙ 1959جشٛه ٙأٌ انحعهٛى ٔانحقدو
ٔانًعس ة ٚعطٛسٌ يسئداًًً اقحظس ٚس ً ٛساً( ،انسشداٌ.)72-71 :2001 ،
ٔ  ٙئؽسز انًإشسات انًسنٛة ٚأج ٙظصى انعصص انًسنٔ ٙانر٘ ٚع ّد يإشساً زئٛعسً
نهًٕقف انكه ٙنهعٛسظة انًسنٛةٔ ،يُد زاظة أذس انعصص انًسن ٙيهٗ انًُٕ ًٚكٍ جشخٛض
ؽسائق بدٚهة ٔيخحهفةٔ .ظعب جقهٛد انًدزظة انكالظٛكٛة انعدٚرة ًٚكٍ أٌ ٚإ ٘ شٚس ؤ ٙ
ااظحٓالع انر٘ بدٔزِ ٚإ ٘ ئنٗ جخفٛغ انًدخسات انٕؽُٛة انُسجصة يٍ ظعس انفسئدؤ انعسنٛة
 ٙاقحظس يغهقْٔ ،را بدٔزِ ٚإ ٘ ئنٗ جخفٛغ ااظحرًسز ٔانُشسؽ ااقحظس ٘ بسيحّٙ ٔ .
اقحظس يفحٕض ُٚعكط انعصص انًسن  ٙانك ٛس يهٗ جد ق زأض انًسل انعسنٔ ٙانحقٛٛى انعقٛقٙ
ٚإ ٘ ئنٗ جخفٛغ انظس زاتٔ ،يٍ ذى جخفٛغ انُشسؽ هّ ٙ ٔ .هحس انعسنحٚ ٍٛإ ٘ انعصص
انًسن ٙئنٗ جخفٛغ انُشسؽ هّ .ساَخفسع  ٙااظحرًسز ٔجسا ى اند ٌٕٚانخسزشٛة نٓس
يؼسي ٍٛيعس عة يهٗ انُسجس انًعحق ه.ٙ
ُْسنا ا حساع ػًُ ٙ ٙانُاسٚة انكالظٛكٛة انعدٚرة ُٚض يهٗ أٌ ااقحظس ٚعًم
 ٙظسنة قس ٚة يٍ انحشغٛم انكسيم ٙ ٔ ،اناسٔف انح ٙاجحعى بحشغٛم سيم ٚشٛس انًُٓس
انكُٛص٘ ئنٗ أٌ انعصص انًسن ٙاٚإ ٘ ئنٗ أ٘ جصاظى (.)Hillier, 1986: 106-111
ٔانحصاظى بدٔزِ جحع ب بّ يٕايم جٕظعٛة يعفصؤ جإ ٘ ئنٗ شٚس ؤ انطهب انكه ،ٙظٕا سٌ
يٍ خالل ظٛسظٛة يسنٛة أٔ بٕظسؽة اَحقسل ٔال ااظحٓالع أٔ ااظحرًسز ئنٗ أيهٗٔ ،شًٛعٓس
جإ ٘ ئنٗ اَحقسل انًُعُٗ  ISئنٗ شٓة انَ ًٍٛٛعٕ األيهٗ ،سازجفسع  ٙظعس انفسئدؤ ظٛؼع
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أحش أدواث انسياست انًانيت في انًُى االلتظادي في االلتظاد انسعىدي وااللتظاد األسدَي
....
ظداً نهصٚس ؤ انحًٚ ٙكٍ أٌ جآس أظٛسَس ً  ٙاكَحسزٚٔ ،عحخدو يظطهط انحصاظى ٔ ٙطف ْرِ
اناسْسؤً ٔ ،س ْٕ ي  ٙ ٍٛانشكم ان ٛسَ ٙاٜج:)1-1( ٙ
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انشكم ()1-1
أحـش انتضاحـى
انًظدز :أ ه ، 1980 ،ٙجسشًة  .يطٛة يٓد٘ ظهًٛسٌ ٔزاشعّ  .ي د انًُعى انعٛد يه ،ٙانصص
األٔل ،ص .534

ئذ ئٌ = i :ظعس انفسئدؤ انُقد٘ = y ،اندخم انكهي ٙانُقيد٘ = yp ،انيدخم انكهي ٙانعقٛقيLm ،ٙ
= انطهب يهٗ انُقٕ  = Is ،انطهب يهٗ انعهع.
ٚآس نُس  ٙانصص األٔل ( )aيٍ انشكم ( )1-1يُعُٗ  Lmيًٕ ٚسً ،ي ٙظيٚ ٍٛأخير
انًُعُٗ  Isشكهّ انعس ٘ ٔخظسئظّ انعس ٚةْٔ ،را ٚعُ ٙأٌ يسَٔة انطهب يهٗ انُقٕ بسنُعي ة
ئنييٗ ظييعس انفسئييدؤ جعييسٔ٘ انظييفس .ئذ ئٌ األ ييسا اٚعحفاييٌٕ بييسنُقٕ يًٓييس ييسٌ ظييعس انفسئييدؤ،
ٔجكٌٕ انعٛسظة انًسنٛة ْ ٙرِ انعسنية ظٛسظية ييٍ ٌٔ قيٕؤ أٔ جيأذٛس ،ئذ ئٌ اَحقيسل انًُعُيٗ Is
ئنٗ* ISيٍ ؽسٚق ظٛسظية يسنٛية جشيصٛعٛة ٚيإ ٘ ئنيٗ شٚيس ؤ ظيعس انفسئيدؤٔ ،نكيٍ نيٍ ٚقيٕ ئنيٗ
جغٛٛس  ٙ Yظ ٍٛجكٌٕ انعٛسظة انُقدٚية يْ ٙيرِ انعسنية ظٛسظية عّسنية شيداً ،صٚيس ؤ انًعيسٔع
انُقد٘*ُٚ mحس يُّ اَحقيسل  LMئنيٗ * LMانحي ٙجيإ ٘ ئنيٗ شٚيس ؤ انُيسجس بسنُعي ة َفعيٓس انحيٙ
شا بٓس انًعسٔع انُقد٘.
ٔٚظٕز انصص انرسَ )b(ٙظسنة خسطة نألًَٕذز  ٙٓ IS-Lmانعسنة انحٚ ٙكٌٕ ٓٛس
انحٕاشٌ األطه ٙجٕاشَس ً يُد يعحٕٖ انحٕ ف انكسيم ،أ٘ ئٌ ٔ .yo=ypجإ ٘ انعٛسظية انًسنٛية
انحٕظعٛة انحشصٛعٛة ُْيس ئنيٗ اَحقيسل انًُعُيٗ  Isئنيٗ شٓية انًٛيً ٍٛيس ْيٕ يٕػيط بسنعيٓى ذ٘
يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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انسقى ( ،) 1يًس ٚفؼ ٙئنٗ خهق ؽهب يهٗ انعًم ٔيُسطس اكَحسز األخيسٖ ٚفيٕي انًعيسٔع
يُٓييس .يياذا سػييُس أٌ األشييٕز ٔأظييعسز خييديست يُسطييس اكَحييسز األخييسٖ جحساشييع يُييد ٔشييٕ
ان طسنة ئاّ أَّ يٍ انًًكٍ أٌ َحأ د أَٓس ظحسجفع  ٙظسنة ٔشٕ سئغ ؽهب ٔاظيحًساز انصٚيس ؤ
 ٙأظعسز يُسطس اكَحسز –ٔيٍ ذى شٚس ؤ انعهع ٔانخديست– ئنٗ انُقطة انحَ ٙصيد ٓٛيس ازجفيسع
األظعسز ( )pقد أ ٖ ئنٗ اَحقسل انًُعُٗ  Lmئنيٗ انًُعُيٗ* Lmي ٙااجصيسِ انًٕػيط بسنعيٓى
( ،)2أ٘ ظحٗ ٚصٔل سئغ انطهب يٍ خيالل ازجفيسع أظيعسز انفسئيدؤ انير٘ ٚعيد ييٍ انصٚيس ؤ يٙ
ااظحٓالع ٔااظحرًسز (ا ه.)535-534 :1980 ،ٙ
ٔٚكشف انصدل ظٕل أذس انحصاظى عّسنٛة انعٛسظة انًسنٛة  ٙجعسٚيا انطهيب انكهي ٙييٍ
أًَييٕذز  .IS-Lmيياذا سَييث يسَٔيية  Lm-ISآَسئٛيية ظييحقٕ انصٚييس ؤ يي ٙاكَفييسي انعكييٕيٙ
انًًٕل يٍ ؽسٚق ئطداز انعُدات ئنيٗ ازجفيسع ظيعس انفسئيدؤْٔ ،يرا اازجفيسع ي ٙظيعس انفسئيدؤ
ظٛعفص أٔ ٚصاظى انقطسع انخسص يصاظًة شصئٛة ٔنٛعث يصاظًة هٛة.
ٔ ًٛس ٚحعهق بًظٛدؤ انعٕٛنة ا جٕشد اذيسز جيصاظى ،ألٌ انصٚيس ؤ ي ٙاكَفيسي انعكيٕيٙ
انًًييٕل باطييداز انعييُدات ا ٚييإ ٘ ئنييٗ ازجفييسع يي ٙظييعس انفسئييدؤ ،أ٘ ئٌ ااظييحرًسز انخييسص
اجعييدخ ٛييّ شٚييس ؤ أٔ َقظييسٌ ٔ .يي ٙظسنيية ٔشييٕ أ٘ جقه ييست أٔ جغٛييسات يي ٙانطهييب ٔاألشييٕز
ٔاألظعسز انُسجصة يٍ جغٛسات  ٙاكَفسي انعكٕئ ٙانؼسائب يُدئر ظٕف ٚكٌٕ ُْيسع جيأذٛس
يي ٙاظييحخداو يٕايييم اكَحييسز ٔشٚييس ؤ انُييسجس انًعهيي .ٙيهييٗ ٔ ييق انًييُٓس انكُٛييص٘ جُعي ّد انعٛسظيية
انًسنٛيية انحٕظييعٛة ئظييدٖ انعٕايييم انًإ ٚيية ئنييٗ انًُييٕ شييسٚطة قٛييسو ااقحظييس بؼييًسٌ جخفييٛغ
انؼسائب ٔشٚس ؤ اكَفسي انعكٕئ ٙانصٚس ؤ  ٙاكيسَست انح ٙجإ ٘ بدٔزْس ئنٗ ازجفيسع ظيعس
انفسئدؤ ْٔ ،را ٚفؼ ٙئنيٗ اَخفيسع ااظيحرًسز انخيسص ،ئذٌ ظيٕف ٚعحًيد اذيس انعٛسظية انًسنٛية
يهٗ انًُٕ ٔيهٗ يعحٕٖ األ ا ااقحظس ٘ (.)Hillier, 1986: 106-111
أييييس ييييس ٚخيييض انؼيييسائبٚ ،صيييب يهيييٗ ااقحظيييس ات ذات اكَفيييسي انعكيييٕي ٙغٛيييس
اكَحسش ٙانك ٛس ٔئيسَة ااظحرًسز انعسنٛية أٌ ٚكيٌٕ نٓيس يعيدل ػيس ٚة خيم يسجفعية َعي ٛس ً ييٍ
أشم جعقٛق يعدات يسنٛة نهًُٕ ). (Greiner, 1998: 183
ٔنحٕػييٛط أذييس يعييدات انؼييس ٚة يهييٗ انًُييٕ ااقحظييس ٘ َعحييسز ئنييٗ انحًٛٛييص بييٍٛ
انحيييأذٛسات انً سشيييسؤ ٔغٛيييس انً سشيييسؤ نًعيييدات انؼيييس ٚة .فييي ٙانًقيييسو األٔل َصيييد أٌ يعيييدل
انؼس ٚة يٍ شأَّ أٌ ٚخفغ يعدل انعسئد يهٗ زأض انًسلٔ ،ذنا يٍ خالل قُسؤ ااظحرًسز ،ئذ
ٚحًخغ يُّ جأذٛس ظه  ٙ ٙيعدل انًُٕ ي ٙاألشيم انطٕٚيمٔ .نيٍ ٚكيٌٕ نهحيأذٛس غٛيس انً سشيس
 ٙإًَٔذز انة اكَحيسز انكهٛية ٔشيٕ يهيٗ اكؽيالئ ،يهيٗ أٚية ظيسل جكيٌٕ اا حساػيست يٙ
انحكُٕنٕشٛس انح ٙجُيحس زأض انًيسل ان شيس٘ يًٓية شيداً ي ٙجعدٚيد جيأذٛسات انعٛسظية انًسنٛية يٙ
يعيدل انًُئٕ .يعييدل انًُيٕ انًعطيٗ يي ٙيم يييدو ٔشيٕ ػيس ٚة يفسٔػيية يهيٗ ئَحييسز زأض
انًييسل ان شييس٘ ،عُييد ازجفييسع يعييدل ػييس ٚة انييدخم ظييٛكٌٕ ُْييسع ظييس ص نحعٕٚييم انًييٕاز يييٍ
انقطسع انر٘ ٚخؼع نهؼس ٚة ئنٗ انقطسع انر٘ اٚخؼع نهؼس ٚةٔ ،ذنا بحخفيٛغ َعي ة زأض
انًييسل انًييس ٘ /زأض انًييسل ان شييس٘ نهعسنيية انًعييحقسؤ ٔبعييد ذنييا ( ) K/Hؼييال يييٍ أَييّ ئذا
 ظٛد ئٌ :K :زأض انًسل انًس ٘.
 :Hزأض انًسل ان شس٘.
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أحش أدواث انسياست انًانيت في انًُى االلتظادي في االلتظاد انسعىدي وااللتظاد األسدَي
....
جعقق ئَحسز زأض انًسل ان شس٘ يٍ ٌٔ زأض انًيسل انًيس ً٘ ،يس ي .)Lucas,1988( ٙياٌ
اَخفييسع َع ي ة ( (K/Hيييٍ شييأَٓس أٌ جصٚييد يعييدل انفسئييدؤ انعقٛقيئْ ٙييرا يييٍ شييأَّ أٌ ٚعكييط
انحأذٛس انً سشس انعسنب انر٘ ٔشدجّ انؼس ٚة هٛسً.
ٔبسنًقسبم ،ئذا قسو قطسع زأض انًسل ان شس٘ بسظحخداو زأض انًيسل انًيس ٘ ،يُيدْس نيٍ
جكٌٕ اٜنٛة انعس عة ظٕٖ انٛة شصئٛةٚٔ ،كٌٕ طس  ٙانحأذٛس يهٗ يعدل انًُٕ ظسن سً.
ٔانح س ٍٚب ٍٛإًَٔذز )ًَٕٔ (Lucas,1988ذز )َ ْٕ (Rebelo,1991حٛصية نعقٛقية
أٌ ئَحييسز زأض انًييسل ان شييس٘ خسػييع نهؼييس ٚة بشييكم غٛييس ي سشييس يُييديس ٚكييٌٕ زأض انًييسل
انًس ٘ يدخالت ػسٔزٚةٔ ،ذنا ألٌ ئَحسز زأض انًسل انًس ٘ (انعهع انُٓسئٛة) ٚكيٌٕ خسػيعس ً
نهؼس ٚةٔٔ .اقع األيس أٌ جأذٛسات انؼسائب انح ٙجرْب يٍ انقطيسع انير٘ ُٚيحس انعيهع انُٓسئٛية
زأض انًسل انًس ٘ ئنٗ انقطيسع انير٘ ُٚيحس زأض انًيسل ان شيس٘  ،جصعيم ييٍ انًعيحعٛم جعقٛيق
اَعكسض جسو نالَعسا ست انًسنٛة يٍ خالل انعس ست .(K/H( ٙ
أيييس ػييس ٚة ااظييحٓالع هٓييس ٔز يٓييى يي ٙانًُييٕ ،ئذ يييسع ييم يييٍ (Fischer,
) ،(John Stuaet Mill, Koldor,1955) 1937يُسقشيسجٓى نظيسنط ػيسائب ااظيحٓالع
بداً يٍ ػسائب اندخمٔ .قد ز ص انصدل انحقهٛد٘ يهٗ م يٍ انكفيس ؤ ٔانحعيسٔ٘ٔ ،اظيًٛس أٌ
اْحًسو ( )Millسٌ يُظ س ً يهٗ يُسقشة انكفس ؤ ٔي دأ انؼس ٚة انًؼسيفة نال خيسزات بٕطيفّ
َحٛصية نؼييس ٚة انيدخمٔ ،نييٛط َحٛصية نؼييس ٚة ااظييحٓالع ،ياٌ ػييسائب انيدخم يييٍ شييأَٓس أٌ
جد ع يحخر٘ انقساز ئيس بسجصسِ ااظيحٓالع أٔ اا خيسز ،ي ٙظي ٍٛأٌ ػيس ٚة ااظيحٓالع جحٕظيد
بًسٔز انصيٍ ٔجفسع انعب َفعّ يهٗ ااظحٓالع انعسنٔ ٙانًعحق ه.ٙ
ئٌ انؼس ٚة يهٗ ااظحٓالع جدخم ااَعساف  ٙانًفسػهة بي ٍٛانعًيم ٔقيث انفيسا ،
ٔيٍ ذ ّى اٌ انحقٛٛى األخٛس ٚكٌٕ نّ يالقة بايكسَٛية اكظيالل انُعي  ٙنالظيحٓالع ٔٔقيث انفيسا
َ ٙقطة يخحهفية ييٍ انيصيٍ يهيٗ ٔ يق ي يس ب انؼيس ٚةٕ ،قيث انفيسا ًٚكيٍ ئخؼيسيّ نحهيا
انؼييس ٚة  ،نييرنا ٚصييب ييسع ػييس ٚة ا ييس يهييٗ انعييهع انحيي ٙجكييٌٕ ذات قسبهٛيية ا ييس يهييٗ
اكظالل يهٗ أظيسض ي يدأ انًفسػيهة بي ٍٛانساظية ٔانعًيم أٔ انيدخم ،ئذ ًٚكيٍ ييى ااَحيسز ييٍ
خييالل اكٚييسا ات انًحأجٛيية يييٍ ئشًييسن ٙي هييغ انؼييس ٚة يهييٗ انييدخم .أيييس يي ٙيصييسل ػييس ٚة
ااظحٓالع  ٙإًَٔذز انقطسي ٍٛاٌ نٓس جأذٛساً ظه ٛس ً يهيٗ يعيدل انًُئٕ ،اظيًٛس يُيديس ٚكيٌٕ
يعيدل انًُيٕ يعحًيداً يهيٗ ئشًييسن ٙيقيداز انيصيٍ انً يرٔل ي ٙقطييسع انعيٕي ٔ يَ ٙشيسؽ جييسا ى
زأض انًسل ان شس٘ يٍ خالل اندانة:
b (et) = et
ٔيٍ ذ َّى اٌ ػس ٚة ااظحٓالع جإذس يهيٗ انخٛيسز بئ ٍٛقيث انفيسا ٔييسع انعًيم
 ٙال انقطسي. (Marzo, 1998: 7, 17-18) ٍٛ
ٔجٕظ ٙييد ييٍ انشيٕاْد انحصسٛ ٚية بعالقية ظي ٛة بي ٍٛيعيحٕٖ انؼيسائب ٔإَٔايٓيس
ٔيعد ات انًُٕ انسئٛعة بسنُع ة نالظيحرًسز ٔانظيس زات ٔانعًسنية ٔااَحسشٛية ٔاابحكيسزْٔ .يرِ
انشٕاْد َٕيٛة ئنٗ ظد يس ،جعحُد ئنٗ اظحقظس ات يٛداَٛة ٔيالظاست نهعيهٕع ااقحظيس ٘ قيسو
بٓس انًعههٌٕ ٔيإظعست انحًُٛة.
ٔيُد زاظة جأذٛس انؼسائب بٕطفٓس يحغٛيساً ا اجٛيس ً يهيٗ انًُيٕ ااقحظيس ٘ بسظيحخداو
انحعهٛييم اازجييدا ٘ انًعييحُد ئنييٗ يحٕظييطست َع ي ة انؼييس ٚة ئنييٗ ئشًييسن ٙانُييسجس انًعهيي ٙييٙ
يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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د .أحًذ حسيٍ انهيتي و د .فاطًت ابشاهيى خهف
يشييس ٍٚبهييداً جًرييم ييم أَييٕاع انييدخٕل انعسنًٛييةٔ ،ان هييداٌ انًعُٛيية ْيي ٙأظيي سَٛس ٔاازغييٕا٘
ٔان ساشٚييم ٔبٛييسٔ ٔجسٚهُييد ٔشسيسٚكييس ٔشًٕٓزٚيية ٕزٚييس ٔشائٛييس ٔشاي ٛييس ٔظييُغس ٕزؤ ٔانعييٕٚد
ٔشييٛهٔ ٙنٛ ٛسٚييس ٔيييسأ٘ ٔانًًهكيية انًحعييدؤ ٔيٕزٚشييٕٛض َٕٔٛشنُييدا ٔانكييسيٛسٌٔ ٔانٛسبييسٌ
ٔبسزاغٕ٘ أذُس انع عُٛست ٔ ،أشسزت انُحسئس اكشًسنٛية ئنيٗ اذيسز ظيه ٛة شعيًٛة ،قيد ازج طيث
شٚييس ؤ قييدزْس  %1ييَ ٙعيي ة انؼييس ٚة ئنييٗ ئشًييسن ٙانُييسجس انقييٕي ٙبييُقض يي ٙيعييدل انًُييٕ
ااقحظس ٘ قدزِ ٚٔ .%0.36سشع  %45يٍ انحغٛس  ًَٕ ٙانُسجس انًعه ٙاكشًيسنًٛ ٙيس بيٍٛ
ان هداٌ ئنٗ ااخحال ست  ٙيب انؼسائب اكشًسن.ٙ
ٔجٕظ ٙانُحيسئس انًقسزَية بي ٍٛاذيسز انؼيسائب يهيٗ بهيداٌ انيدخم انًيُخفغ ٔانًسجفيع
بييأٌ نهؼييسائب أذييساً أ ييس بكرٛييس يي ٙان هييداٌ األٔنييٗ  ،حعييدخ شٚييس ؤ قييدزْس  %1ييَ ٙعيي ة
انؼس ٚة ئنٗ شٚس ؤ ئشًسن ٙانُسجس انًعه ٙبًقداز  %0.57يُيديس جكيٌٕ انؼيس ٚة ْي ٙانًحغٛيس
انًعييحقم انٕظٛييد انًطييسٔض ٔبًقييداز  %0.30ئذا شًعييث يييع ًَييٕ ااظييحرًسز ٔانقييٕٖ انعسيهيية.
ٔأ ٓست انُحسئس بأٌ انؼسائب قد جإذس يهٗ انًُٕ بطسٚقح:ٍٛ
 . 1انحأذٛس يهٗ يصًٕع يسع يٕايم اكَحسز انسئٛعة بصٚس ؤ أٔ جخفٛغ طيس  ٙيسئيدْس بعيد
انؼسائب.
 .2انحأذٛس يهٗ فس ؤ اظحخداو انًٕاز (ئَحسشٛة انعٕايم انكهٛة).
ٔٚآس األذس األ س ٔاألْى نهؼسائب يهٗ انًُٕ ي ٙان هيداٌ يُخفؼية انيدخم ي ٙأٌ
ْييرِ ان هييداٌ جًرييم يصييساً أٔظييع نًكسظييب اكَحسشٛيية انُسشًيية يييٍ اَحشييسز انحكُٕنٕشٛييس انعدٚريية
ٔجعع ٍٛانًٓسزات َٔقم زأض انًيسل ٔااجصيسِ َعيٕ انقطسييست ٔأٔشيّ انُشيسؽ األ ريس ئَحسشٛية.
ًس أَٓس قيد جعيحفٛد بدزشية أ يس ييٍ اٜذيسز انخسزشٛية حط ٛيق جقُٛيست اك ازؤ ٔاكَحيسز األ ريس
فييس ؤ يي ٙانقطسيييست انسئٛعيية يرييم انظييس زات ٚييإ ٘ يي ٙانُٓسٚيية ئنييٗ شٚييس ؤ اكَحسشٛيية ييٙ
انقطسيست انًحخهفة يٍ خالل انًُس عة َٔشس اندزاٚة انعهًٛة .أيس  ٙان هيداٌ األيهيٗ خيالً ياٌ
ٕازي اكَحسشٛة ب ٍٛانقطسيست أقيسب ئنيٗ انؼيٛقٔ ،يعيحٕٚست انكفيس ؤ انعسنٛية أيهيًٗ .يس أٌ
أٔشّ انصًٕ انٓٛكهٛة ٔانًإظعٛة انح ٙجقٛيد جعيسع انًيٕاز أٔ جعٛيق جق يم انحقُٛيست انصدٚيدؤ قيد
جعد يٍ ئيكسَٛة اظحفس جٓس يٍ انًكسظب انُسشًة يٍ انؼسائب (يسزظدٌ.)42-41 :1983 ،
ٔب ي )Tanzi & Zee) ٍّٛيييسو  1997أٌ ُْسنييا ذالذيية يإشييسات يسشييعة نهعٛسظيية
انًسنٛة َْٔ ٙفقست انعكٕية ٔانؼسائب ٔانعصص ٔنى جفؼيم جهيا اندزاظية أظيد ْيرِ انًإشيسات
يهيٗ انًإشيسات األخيسٖٔ .ايحًييدت ْيرِ اندزاظية يهيٗ ييم ييٍ َفقيست انعكٕيية ٔانؼييسائب
ٔيصص انًٕاشَة بٕطيفٓس يإشيسات جًحهيا يالقية يحعس عية بُٓٛيس ٔبي ٍٛانًُيٕ ااقحظيس ٘ يًيس
اقحؼٗ ػسٔزؤ انعسشة ئنٗ اظحخداو انحعهٛم انحصس ٙ ٚانر٘ ٚعس  ٙذنا انُيٕع ييٍ انعالقيست،
ٔاأل رس يٍ ذنا ٔشد م ييٍ ) (Levine & Reneltييسو  1992أٌ ْيرِ انًإشيسات انًسنٛية
ا جسج ؾ بقٕؤ يع انًُٕ ااقحظس ٘ يُديس ٚحى جقًٓٛٛس بظٕزؤ س ٚة.
ٔقد جُشأ ْشسشة انًإشسات انًسنٛية انًٕشيٕ ؤ نيدٖ )ٔ (Levine & Reneltانُحيسئس
انًحُسقؼيية يييٍ يييدو قييدزؤ أ٘ يكييٌٕ ٔاظييد يي ٙانًٕاشَيية يهييٗ ئ زاع ٔػييع انعٛسظيية انًسنٛيية
) .(Talor, 2003: 1-2يهٗ ظ ٛم انًرسل جعد أٚة شٚس ؤ ي ٙاكَفيسي انعكيٕي ٙجٕظيعٛة ئذا ييس
جييى جًٕٚهٓييس بُفقييست انعصييص .ئذ ٚآييس ُْييس انعصييص انًييسن ،ٙحهصييأ انييدٔل ئنييٗ ااقحييساع بإَٔايييّ
انداخهٔ ٙانخسزش ٙنٛآس اند ٍٚانعكٕي( ٙانٕشَٔ .)242 :2002 ،ٙيهٗ م ظسل ًٚكيٍ يي ّد
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أحش أدواث انسياست انًانيت في انًُى االلتظادي في االلتظاد انسعىدي وااللتظاد األسدَي
....
ذنا اَكًسشس ً ئذا يس جى جًٕٚم ذنا يٍ ؽسٚق شٚس ؤ انؼسائب  ،ألٌ يرم ْرِ انعٛسظية ًٚكيٍ أٌ
جعط ٙػًُٛس ً شٚس ؤ  ٙظصى انقطسع انعسؤ .قيد ٔشيد يم ييٍ (Martin & Fardmanech,
) 1995انييدنٛم انيير٘ ٚييديى ييم يييٍ ااظييحُحسش ٍٛيُييديس قسيييس بحقٛييٛى اذييسز انًُييٕ ٔانؼييسائب
ٔانعصص .ذى ٔشد ) 1997 (Kocherlakota & Yiأٌ انؼيسائب جيإذس ي ٙانًُيٕ قيؾ يُيديس
 ٚقٗ زأض انًيسل انعيسو ذسبحيسً .في ٙانٕقيث انير٘ ا ٕٚشيد أ٘ يإشيس ٔاظيد ٚعيحطٛع ئ زاع ظسنية
انعٛسظة انًسنٛة ياٌ يصًٕيية انًإشيسات انًسنٛية جظيف ييدٖ عسنٛية انعٛسظية انًسنٛية انًًٓية،
ٔيهٗ أظسض ذنا ُْسع ذالخ ظٛسظست بدٚهة ْٔ:ٙ
األٔنٗ :جخفٛغ  ٙانؼسائب انًًٕنة بسنصٚس ؤ  ٙانعصص.
انرسَٛة :انصٚس ؤ  ٙانُفقست انعكٕيٛة بصٚس ؤ انؼس ٚة.
انرسنرة :شٚس ؤ انُفقست انعكٕيٛة يٍ ؽسٚق انصٚس ؤ  ٙانعصص.
فًٛس ٚخض انعٛسظة األٔنٗ اٌ خفغ انؼس ٚة انًًيٕل بٕظيسؽة انصٚيس ؤ ي ٙانعصيص
يٍ شأَّ أٌ ٚقٕ ئنٗ شٚس ؤ يعحًسؤ ي ٙيعيدل ًَيٕ انحٕ يف .أييس بسنُعي ة نهعٛسظية انرسَٛية ياٌ
انصٚس ؤ  ٙاكَفسي انعكٕي ٙج ق ٙانعصص ذسبحسً ،ؼالً يٍ أٌ انصٚس ؤ  ٙانؼسائب ج قي ٙانعصيص
ذسبحس ً أٚؼسً ،ئذ ئٌ انصٚيس ؤ ي ٙاكَفيسي ٔانؼيسائب ٚقيٕ اٌ ئنيٗ اَخفيسع ي ٙيعيحٕٖ انحٕ يف.
ٔ ييرنا انعييسل بسنُعيي ة نهعٛسظيية انرسنريية ،ئذ ئٌ انصٚييس ؤ يي ٙانعصييص انيير٘ ًٚييٕل اكَفييسي ٚصٚييد
انؼس ٚة بداً يٍ أٌ ٚخفؼٓس ْٔرا يٍ شأَّ أٌ ٚقٕ ئنٗ اَخفسع ًَ ٙيٕ انحٕ يف (Dong
)ٚٔ ، Fu Loril. Taylor, 2003, 6-7عحُحس يٍ انعٛسظيست انرالذية بيأٌ انًُيٕ ي ٙانعكٕيية
يٍ شأَّ أٌ ٚعٛق انًُٕ ااقحظس ٘ انعسؤ .بظسف انُاس يٍ ٛفٛية جًٕٚهٓيس ،ياٌ انصٚيس ؤ يٙ
اكَفسي انعكٕي ٙيٍ شأَٓس أٌ جقٕ ئنٗ ًَٕ اقحظس ٘ أبطأ.
يذخم
سَث ُْسع انعدٚد يٍ اندزاظست انحط ٛقٛة انح ٙاظحخديث اخح سز ظ ٛة غساَصس
 ٙ The Granger Causality Testقٛسض جأذٛس يحغٛسات انعٛسظة انًسنٛة  ٙانًُٕ
ااقحظس ٘ ،ئذ اظحخدو م يٍ (خهٛفة بٍ انع ٛب انغسنَٔ ٙسٚف ظًد انًطٛس٘) اكَفسي
انعكٕئ ٙذنا يٍ أشم اخح سز انعالقة انع ٛة ب ٍٛاكَفسي انعكٕئ ٙانًُٕ ااقحظس ٘ .
ٔانعإال انر٘ ظسٔنث اندزاظة أٌ جصٛب يه :ْٕ ّٛيس ئذا سٌ انحغٛس  ٙاكَفسي
انعكٕيٚ ٙإ ٘ ئنٗ انحغٛس  ٙانًُٕ ااقحظس ٘ أٔ انعكط؟
ٔقد جٕطهث اندزاظة بسظحخداو بٛسَست يٍ ااقحظس انكٕٚح ٙئنٗ ٔشٕ جأذٛس ي سشس
ٔغٛس ي سشس ن َفسي انعكٕي ٙيهٗ انًُٕ ااقحظس ٘ٚٔ ،آس انحأذٛس انً سشس يٍ خالل
انحد قست انع ٛة انح ٙجًحد يٍ اكَفسي ااظحٓال ٔ ٙاكَفسي ااظحرًسز٘ ئنٗ انًُٕ ااقحظس ٘،
أيس انحأذ ٛس غٛس انً سشس ن َفسي انعكٕي ٙيهٗ انًُٕ ااقحظس ٘ ٛحى يٍ خالل جأذٛسِ ٙ
ااظحرًسز  ٙانقطسع انخسصٔ ،اظحخدو ان سظرسٌ ااَعداز انراج ٙنهًحصّ ). (VAR
ذى شس م يٍ ) (Ding Fu, Lori L. Taylor & K. Yucelنٛعحخديٕا
ااَعداز انراج ٙنهًحصّ  VARندزاظة انع ٛة ب ٍٛانعٛسظة انًسنٛة ٔانًُٕ يهٗ ااقحظس
األيٛس  ٙنهًدؤ ٔ ،2002-1983ئٌ انحسابؾ ب ٍٛيحغٛسات انعٛسظة انًسنٛة (اكَفسي انعكٕيٙ
ٔانعصص ٔانؼسائب) ًٚكٍ أٌ ٚظف يدٖ يًهٛست انعٛسظة انًسنٛةٚٔ .حفعض انعالقة بٍٛ
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انعٛسظة انًسنٛة ٔانًُٕٔ .اظحُحصث اندزاظة بأٌ انصٚس ؤ  ٙاكَفسي انعكٕي ٙأٔ انؼسائب
جإ ٘ انٗ اَخفسع انعًم بُع ة ذسبحة .
ذى شس م يٍ ) (Martin Zagler & George Durneckerيعحخدي ٍٛاكَفسي
انعكٕئ ٙاكٚسا انكه ٙيهٗ يعدل ًَٕ انُسجس انًعه ٙاكشًسنٔ ،ٙج ّى جقعٛى اكَفسي انعكٕيٙ
ئنٗ ئَفسي ئَحسشٔ ٙاخس غٛس ئَحسشٔ ،ٙقد ٔشد نٓس جأذٛس ئٚصسب ٙ ٙيعدل ًَٕ انُسجس.
ذى شس (Oscar Bajo-Rubio, Garmen Diaz-Roldan M. Dolores
) Montavez-Carce'sنٛقديٕا جقًٛٛس ً نحأذٛسات انعٛسظة انًسنٛة يهٗ انًُٕ ااقحظس ٘ يهٗ
األقسنٛى األظ سَٛة نهفحسؤ ٔ ،1991-1967أ دت اندزاظة يهٗ ٔشٕ جأذٛس يٕشب ن َفسي
اا ظحرًسز٘ انعسو يهٗ انًُٕ ،ئنٗ شسَب انحأذٛس انًٕشب نهحعٕٚالت ،نكٍ بسنُع ة نهًُسؽق
األ رس قساً قؾٔ .بسايحًس يهٗ انحعهٛم انُاس٘ انعسبق انر٘ يس شال انصدل  ّٛقسئًس ً ئنٗ
ٕٚيُس ْرا ٔنى ٚععى ظحٗ ا ٌٜظٕل انعالقة انع ٛة ب ٍٛانعٛسظة انًسنٛة ٔانًُٕ ااقحظس ٘،
ٔنٓرا قد ج ّى اخح سز ظ ٛة  ٔ ،Grangerرنا ؽسٚقة ااَعداز انراج ٙنهًحصّ )ٔ (VARانحٙ
ظحٕػط اظقس ً ٔشٕ انعالقة انع ٛة ب ٍٛانعٛسظة انًسنٛة (اكَفسي انعكٕئ ٙاكٚسا انكهٙ
ٔانعصص) ٔانًُٕ ااقحظس ٘ نعُٛة يخحسزؤ يٍ اندٔل انُسيٛة.
االَحذاس انزاتي نهًتزه Vector Auto Regression VAR
قدو ظًٛص ًَٕ C. A. Simsذشّ انًطٕز ااَعداز انراج ٙنهًحصّ ٚٔ ،VARعٕ
أظسض ْرا انًُٕذز قد ظد ت أطالً  ٙاخح سز ظ ٛة غساَصس  ،Grangerانر٘ ٚعًم يهٗ
شف اجصسِ انع ٛة .أٔ انحأ د يٍ ٔشٕ جغرٚة ئظحسشسيٛة ب ٍٛانًحغٛس انًعحًد ٔانًعحقم يٍ
خالل ا اخح سزات اكظظسئٛةٔ ،يُديس جكٌٕ ُْسع يالقة قٛس ؤ جخحهف ب ٍٛانًحغٛساتٔ ،جكٌٕ
يُٓصٛة ااَعداز انراج ٙنهًحصّ  VARيشسبٓة نًُرشة انًعس ات انًحصايُة ،أ٘ أٌ ُْسع
انعدٚد يٍ انًحغٛسات انداخهة يعسً ،غٛس أٌ م يحغٛس اخهٚ ٙكٌٕ يٕػعس بقًٛحّ انًخحهفة
ٔبسنقٛى انًحخهفة نكم انًحغٛسات انداخهٛة األخسٖ  ٙانًُٕذزٔ ،اجٕشد ُْس ًحغٛسات
خسزشٛة  ٙانًُٕذزٔ .ئٌ ان ُس انٓٛكه ٙنًُٕذز انًعس ات انحصايُٛة ٚعحخدو انُاسٚة
ااقحظس ٚة ٔ ٙطف انعالقة ب ٍٛانعدٚد يٍ انًحغٛسات انًًٓةٔ ،جكٌٕ َحسئس انًُٕذز ْٙ
انًقدزات ،جعحخدو ْرِ انُحسئس انحصسٛ ٚة  ٙاخح سز انعالقست انُاسٚةٚٔ ،كٌٕ يظطهط
اَعداز انًحصّ ) (ARيحأت يٍ ٕٓز انقٛى انًحخهفة نهًحغٛس غٛس انًعحقم (انًعحًد) يهٗ
انصسَب األٔ ،ًٍٚيظطهط انًحصّ َسجس يٍ ٔشٕ قًٛة اذُ ٍٛأٔ أ رس يٍ انًحغٛسات
)ٔ .(Gujarati, 1995: 746ألظ سب جكُٕنٕشٛة ٔيإظعسجٛة أٔ َفعٛة ،قد ٚعحصٛب انًحغٛس
انًعحًد  ٙانة ااَعداز ئنٗ انًحغٛسات انحٕػٛعٛة بحخهف شئُ ،ٙئٌ ًَسذز ااَعداز انحٙ
جأخر انحخهف انصيُ ٙبُاس اايح سز جعسف بسظى ًَسذز ااَعداز اندُٚسيٛك ،ٙأٔ ًَسذز
ااَعداز انًحخهفةٕٚ ،شد ُْسع َٕيسٌ يٍ ًَسذز انحخهف ،انحخهف انًٕشعٔ ،جخهف ااَعداز
انرات )ٚٔ ، (ARعُ ٙااَعداز انراج ،ٙأٌ انقٛى انًحخهفة نهًحغٛس انًعحًد جكٌٕ ٔاظدؤ يٍ
انًحغٛسات انحٕػٛعٛةٔ ،قد أذ حث انًُسذز ذاجٛة ااَعداز سئدجٓس  ٙااقحظس ٚست انحط ٛقٛة،
ٔذنا ألَٓس جصعم انُاسٚة ااقحظس ٚة انرسبحة َاسٚة ُٚسيٛكٛة ،يٍ خالل ئ خسل انصيٍ بُاس
اايح سز اٌ ْرِ انًُسذز يٍ شأَٓس أٌ جًٛص ب ٍٛااظحصسبة قظٛسؤ األشم ٔااظحصسبة ؽٕٚهة
األشم نهًحغٛس غٛس انًعحقم نٕظدؤ انحغٛس  ٙقًٛة انًحغٛسات انحٕػٛعٛةٔ ،بع ب ايحًس ْرِ
24
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انًُسذز يهٗ ظسات انحخهف ٓرا ٚحطهب ايحًس يعٛسز نحعدٚد يدؤ انحخهف انًرهٗ ٙ
ااخح سزٔ ،جعدٚد انًُٕذز األيرمٔ ،أ ؼم اخح سز نرنا ْٕ يعٛسز ،Schwarz
ٔيعٛسز  Liklehoodانر٘ جحؼًُٓس َحسئس اخح سزات انـ  ٙ VARبسيصٛست Eviews
ٔظٕف َحطسي ئنٓٛس بظٕزؤ يخحظسؤ:
 .1اختباس Liklihood
ٚعحًد ْرا انًعٛسز يهٗ جقدٚس انًعهًست انًصٕٓنة  ٙئظحًسنٛة أٌ جقدو انًشسْدات أ س
قًٛة نـ ( Y, Sيحغٛسات ان عد).
 .2يعياس اكيكي (Akaike Information Criterion )AIC
ٚعحخدو  ٙ AICاخحٛسز انًُسذز انًحُس عة نه دائم غٛس انًعحقسؤٔ،اٌ انقٛى انظغسٖ ْٙ
انًفؼهة يُد اخحٛسز انًُٕذز.
 .3يعياس شىاسص (Schwarz Criterion )SC
ٚعحخدو ْرا انًعٛسز  ٙجعدٚد ؽٕل حسؤ انحخهف ًَٕ ٙذز انحخهفٔ ،بظٕزؤ
زئٛعة ٚعحخدو انعدٚد يٍ قٛى انحخهف يُد اظحخداو ااَعدازٔ ،يٍ ذى ٚخحسز انحخهف
انر٘ ٚعط ٙأ َٗ قًٛة  ،SCأ٘ ئٌ يعٛسز شٕازش ٚعحخدو  ٙجعدٚد ؽٕل حسؤ انحخهف
انًُسظ ة (.)Gujarati, 1995: 110, 114, 269, 280-281-209, 615, 632
 .4انخطأ انًعياسي Standard Errors
ئٌ انخطأ انًعٛسز٘ ْٕ نٛط ئاّ ااَعساف انًعٛسز٘ نحٕشٚع انعُٛست انخسطة بسنًقدزات،
ٔئٌ جٕشٚع انعُٛست نهًقدزات ْٕ اظحًسنٛة أٔ جكساز يٕشع نهًقدزات ،أ٘ ئٌ انقدز
انر٘ ٚعحٕ٘ يهٗ أقم خطأ قٛسظ ٙيٕشٕ ب ٍٛانًحغٛسات ْٕ انًحغٛس انًفؼم
). (Gujarati, 1995: 70
اختباس سببيت غشاَزش The Granger Test
ٚكٌٕ جعهٛم ااَعداز قسئى يهٗ أظسض اخح سز يالقة ايحًس أظد انًحغٛسات (انًحغٛس
انًعحًد) بعد يٍ انًحغٛسات انًعحقهة ٔنكٍ  ٙبعغ انعسات ٚكٌٕ ُْسع جأذٛس يح س ل يسبٍٛ
انًحغٛسات ،أ٘ ئَّ يٍ انًًكٍ أٌ َقٕل ئٌ  GDPجع ب  ،Eأٔ أٌ  Eجع ب  ،GDP ٙأ٘
ئٌ اخح سز ظ ٛة غساَصس ٚحؼًٍ انكشف اكظظسئ ٙيٍ اجصسِ انعالقة انع ٛة (يالقة انع ب
ٔانحأذٛس) يُديس ٚكٌٕ ُْسع يالقة قٛس ؤ – جخهف ب ٍٛانًحغٛس.ٍٚ
انظيغت انشياضيت نالَحذاس انزاتي نهًتزه  VARنهًُىرد انًستخذو
جعحخدو ااَعداز انراج ٙنهًحصّ  VARبظٕزؤ يسية  ٙاَاًة انحُ ٕ نهعالظم
انصيُٛة ذات انعالقست انًح س نة ٙ ٔ ،جعهٛم انًعطٛست انعس ٛة نهحٕشٚع انعشٕائٙ ٙ
يحغٛسات انُاسو ٔيُد اظحخداو يُٓصٛة  VARاٚحطهب انعسشة ئنٗ ًَسذز ْٛكهٛةًٍ ،
خالل اظحخداو ااَعداز انراج ٙنهًحصّ  VARاٌ م انًحغٛسات ْ ٙاخهٛة ْٔ ٙانة نهقٛى
انًحخهفة نكم انًحغٛسات انداخهٛة  ٙانُاسوٚٔ ،كٌٕ انشكم انسٚسػ ٙنًعس نة ااَعداز انراجٙ
نهًحصّ ْٙ
..............+ AP Yt-P+B X t +St:و Yt= A1Yt-1
ئذ ئٌ:
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 ْٙ Ytانًحصّ  kيٍ انًحغٛسات انداخهٛة.
 ْٙ X tانًحصّ  dنهًحغٛسات انخسزشٛة.
 ْٙ B, A1,....., APيظفٕ ست نهًعسيالت انًفسٔع جقدٚسْس.
 ْٙ Stقًٛة اابحكسزات انح ٙزبًس جكٌٕ يحسابطة يهٗ َعٕ يحعسيد انٕاظد يُٓس يع اٜخس،
غٛس أَٓس اجكٌٕ يحسابطة يع قًٛحٓس انًحخهفةٔ ،غٛس يحسابطة يع م يحغٛسات انعد
األٔ ًٍٚبًس أٌ انقٛى انًحخهفة قؾ يٍ انًحغٛسات انداخهٛة جآس يهٗ انعد األ ًٍٚيٍ م
يعس نةٔ ،نرنا أشٕ نًعأنة انًعس سؤٔ .جكٌٕ ؽسٚقة انًسبعست انظغسٖ اايحٛس ٚة
( ْٙ )Olsؽسٚقة انحقدٚس انًالئًةٚٔ ،الظظ بأٌ ا حساع ظد ااػطساب اٚكٌٕ
يحسابطس ً  ٙانعهعهة ،بم ا حساػس ً غٛس يقٛد ألٌ أ٘ جسابؾ جعهعه ٙبسكيكسٌ ئيحظسطّ
باػس ة انًصٚد يٍ قٛى  yانًحخهفة.
ٔكشسا اخح سز ااَعداز انراج ٙنهًحصّ  ٙ VARانًُٕذز انخسص بُس ،جكٌٕ انظٛغة
انسٚسػٛة نهًعس نة ًَٕ ٙذز :VAR
Gt = a11+ GDPt-1 + a12 R t-1 a13 GEt-1 + a14 D + b11GDPt –2
+ b12 Rt –2 + b13 GEt –1 + b14 Dt –2 + C1 + S1t
R = a21 GDPt –1+ a22 Rt –1 + a23 GEt –1 + a24 Dt –1 + b21 GDPt –2
+ b22 Rt –2 + b23GEt –2 + b24 Dt –2+ C2 + S2t
EG = a31GDPt –1 + a32 Rt –1 + a33 GEt –1 + a34 Dt –1 + b21 GDPt –2
+ b32 Rt –2 + b33 GEt –2 + b34 Dt –2 + C3 + S3t
D = a41 GDPt –1 + a42 Rt –1 + a43 GEt –1 + a44 Dt –1 + b43 GDPt –2
+ b42 Rt –2 + b43 GEt –2 + b44 Dt –2 + C4 + S4t

ئذ ئٌ :
ً
ْ ٙانًعسيالت انح ٙظٕف ٚحى جقدٚسْس يهًس بسٌ
a ,b , c
ْٕ انُسجس انًعه ٙااشًسن.ٙ
GDP
ْٕ ااٚسا ات انكهٛة.
R
ْٕ اكَفسي انعكٕي.ٙ
GE
ْٕ يصص انًٕاشَة (إٚب. )162 :2005 ،
D
 .1تمذيش انًُىرد انسعىدي
جع ّد انععٕ ٚة يٍ اندٔل انُفطٛة انح ٙجحًحع بسظحٛسؽَ ٙفطٛ ٙسٔ ،ألشم اخح سز
انفسػٛست انعسبقة ظٕف َقعى ااخح سزات ئنٗ شصأٚ ،ٍٚحؼًٍ األٔل جط ٛق اخح سز ظ ٛة
 Grangerيهٗ يحغٛسات انًُٕذز نهحعسف يهٗ ؽ ٛعة انعالقة انع ٛة يس ب ٍٛانًحغٛسات،
ٔخسطةً يس ب ٍٛاكٚسا ات انكهٛة :انُسجس انًعه ٙاكشًسنٔ ٙاكَفسي انعكٕئ ٙانُسجس انًعهٙ
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اكشًسنٔ ،ٙانعصص ٔانُسجس انًعه ٙاكشًسنٔ ،ٙاكٚسا ات انكهٛة ٔاكَفسي انعكٕي،ٙ
ٔاكٚسا ات انكهٛة ٔانعصصٔ ،اكَفسي انعكٕئ ٙانعصصٔ .انصص انرسَٚ ٙحؼًٍ قٛسض جأذٛس
انعالقست اندانٛة نهًحغٛساتٔ ،خسطةً قٛسض جأذٛس اكٚسا ات انكهٛة ٔاكَفسي انعكٕئ ٙانعصص
يهٗ انُسجس انًعه ٙاكشًسن ٙيٍ خالل اخح سز انـ ٔ ،VARبعد ئشسا ظ ٛة Granger
انصدٔل ( ،)1-1-3أ ٓست انُحسئس أٌ أ ؼم يالقست ظ ٛة ًٚكٍ أٌ جحعقق بحخهف شيُٙ
ألزبع ظُٕات.
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انزذول ()1-1-3
اختباس سببيت غشاَزش في انسعىديت
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/05/06 Time: 21:50
Sample: 1970 2003
Lags: 4
Probability

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

0.11991
0.55409
0.33520
0.44568

2.16287
0.78049
1.23569
0.98059
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GDP does not Granger Cause R
R does not Granger Cause GDP
GE does not Granger Cause R
R does not Granger Cause GCE

0.02627
0.00157
0.96925
0.07246
0.94006
0.01867

*3.67578
*7.25254
0.13119
2.51227
0.19166
*3.75293

25

D _____ does not Granger Cause R
R does not Granger Cause D
GE does not Granger Cause GDP
GDP does not Granger Cause GE
D _____ does not Granger Cause GDP
GDP does not Granger Cause D

0.28770
0.47589

1.34131
0.91061

30

D _____ does not Granger Cause GE
GE does not Granger Cause D

25

30
30

ًس أ ٓست َحسئس اخح سز  Fب ٍٛاكٚسا انكهٔ ٙانعصصٔ ،بعد يقسزَة  Fانًععٕبة يع
 Fانصدٔنٛة ،أ ٓست انُحسئس أٌ  Fانًععٕبة أ س يٍ انصدٔنٛة ،أ٘ ز غ سػٛة انعدو
ٔق ٕل انفسػٛة ان دٚهة ،أ٘ ئٌ ُْسع يالقة ظ ٛة ذُسئٛة ب ٍٛاكٚسا انكهٔ ٙانعصص ،بًعُٗ أٌ
اكٚسا انكهٚ ٙع ب  ٙانعصصٔ ،انعصص بدٔزِ ٚع ب  ٙاكٚسا انكهً ،ٙس أ ٓست انُحسئس
أٌ انحغٛسات  ٙانُسجس انًعه ٙاكشًسنٚ ٙع ب جغٛسات  ٙانعصص.
بعد جعدٚد انعالقست انع ٛة نـ  Grangerب ٍٛيحغٛسات انًُٕذزَُ ،حقم انٗ اخح سز
ااَعداز انراج ٙنهًحصّ  VARيهٗ يحغٛسات انًُٕذز ،سخح سزات انع ٛة جٕػط ٔشٕ أٔ
يدو ٔشٕ يالقست ظ ٛةٔ ،ا جقدو جفعٛسات نحأذٛسات ًٛة ب ٍٛانًحغٛساتٔ ،نرنا ظٕف ٚحى
اظحخداو ااخح سز انراج ٙنهًحصّ انـ  ،VARأ ٓست َحسئس ااخح سز ،انصدٔل ( )2-1-3أزبع
يعس ات يٕػعة يهٗ شكم أيًدؤ ٚقسأ م يًٕ  ٙانصدٔل بًعس نة اَعداز نهًحغٛس انًعحًد
انًٕػط  ٙأيهٗ انعًٕ ٔ ،كشسا اخح سز انـ ٚ VARحطهب جعدٚد حسؤ انحخهف انًرهٗ انحٙ
ظٛحى اظحخدايٓس ْ ٙرا ااخح سزٔ ،يٍ أشم انحٕطم ئنٗ َحسئس أ رس قة ،ظٕف ٚحى جعدٚد
حسؤ انحخهف بُس ً يهٗ َحسئس اخح سز  Schwarzنحعدٚد حسؤ انحخهف انًُسظ ةٔ ،جعدٚد أ ؼم
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أحش أدواث انسياست انًانيت في انًُى االلتظادي في االلتظاد انسعىدي وااللتظاد األسدَي
....
ًَٕذز يٍ خالل يعٛسز ٔ ،Likelihoodٔ AICقد اخحٛست انًعس نة انرسنرة  ٙااخح سز بُس ً
يهٗ َحسئس  AICانر٘ ظقق أ َٗ قًٛة نّ ب ٍٛانًعس ات بًقداز ).(8.386008
انزذول ()2-1-3
اختباس االَحذاس انزاتي في انسعىديت

DEFICIT
0.276786
)(0.31526
)(0.87797

Date: 06/05/06 Time: 21:54
Sample(adjusted): 1974 2003
Included observations: 25
Excluded observations: 5 after adjusting endpoints
Standard errors & t-statistics in parentheses
REVENUE
GDP
GE
)REVENUE(-1
-0.187175 -0.001070 -0.000135
)(0.36057
)(0.00124
)(0.00034
)(-0.51911) (-0.86604) (-0.40058

0.295811
)(0.36075
)(0.81999

0.000525
)(0.00039
)(1.35683

7.00E-05
)(0.00141
)(0.04946

-0.576241
)(0.41261
)(-1.39659

)REVENUE(-2

0.836008
)(0.39890
)(2.09579

-0.000282
)(0.00043
)(-0.66067

0.001487
)(0.00156
)(0.95073

1.605045
)(0.45624
)(3.51801

)REVENUE(-3

-1.284023
)(0.51785
)(-2.47951

-0.000310
)(0.00055
)(-0.55847

-0.000915
)(0.00203
)(-0.45072

-0.041989
)(0.59229
)(-0.07089

)REVENUE(-4

256.3439
)(134.050
)(1.91229

0.155323
)(0.14365
)(1.08126

0.932931
)(0.52556
)(1.77511

25.84359
)(153.319
)(0.16856

)GDP(-1

67.26726
)(159.534
)(0.42165

-0.276044
)(0.17096
)(-1.61469

-0.046079
)(0.62548
)(-0.07367

232.4745
)(182.466
)(1.27407

)GDP(-2

-186.6298
)(207.202
)(-0.90072

0.194113
)(0.22204
)(0.87423

0.214796
)(0.81236
)(0.26441

-245.8821
)(236.985
)(-1.03755

)GDP(-3

يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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159.0610
)(163.263
)(0.97427

0.018565
)(0.17495
)(0.10611

-0.176120
)(0.64009
)(-0.27515

14.00781
)(186.730
)(0.07502

)GDP(-4

-544.4524
)(363.813
)(-1.49652

0.920936
)(0.38986
)(2.36220

0.969232
)(1.42638
)(0.67951

350.0010
)(416.107
)(0.84113

)GE(-1

-470.0298
)(436.601
)(-1.07657

-0.720101
)(0.46786
)(-1.53913

-1.950618
)(1.71175
)(-1.13954

-741.1937
)(499.357
)(-1.48430

)GE(-2

373.8170
)(422.165
)(0.88548

0.334128
)(0.45239
)(0.73858

0.785289
)(1.65516
)(0.47445

200.8069
)(482.846
)(0.41588

)GE(-3

-433.1373
)(354.831
)(-1.22069

-0.152919
)(0.38024
)(-0.40217

-0.136658
)(1.39116
)(-0.09823

2.048581
)(405.834
)(0.00505

)GE(-4

-0.485754
)(0.18277
)(-2.65767

3.07E-05
)(0.00020
)(0.15688

0.000537
)(0.00072
)(0.74955

0.402147
)(0.20905
)(1.92373

)DEFICIT (-1

-0.557294
)(0.17084
)(-3.26204

0.000103
)(0.00018
)(0.56465

0.000480
)(0.00067
)(0.71709

0.035823
)(0.19540
)(0.18333

)DEFICIT (-2

-0.353152
)(0.17461
)(-2.02255

8.72E-05
)(0.00019
)(0.46584

0.000447
)(0.00068
)(0.65310

0.403964
)(0.19970
)(2.02280

)DEFICIT (-3

-0.667690
)(0.16317
)(-4.09202

5.62E-05
)(0.00017
)(0.32148

-0.000316
)(0.00064
)(-0.49416

-0.220192
)(0.18662
)(-1.17988

)DEFICIT (-4

-45267.92
)(34718.2

59.46864
)(37.2041

135.4837
)(136.117

27214.24
)(39708.5

C
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أحش أدواث انسياست انًانيت في انًُى االلتظادي في االلتظاد انسعىدي وااللتظاد األسدَي
....
)(-1.30387
0.885891
0.657673
1.43E+09
13391.59
3.881777
-258.7901
22.06321
22.89204
-11723.00
22888.20

)(1.59844
0.972987
0.918961
1647.489
14.35047
18.00950
-87.82511
8.386008
9.214844
119.0616
50.41014

)(0.68535
)(0.99535
0.986741
0.972548
0.960224
0.917643
1.88E+09
22053.00
15316.46
52.50358
37.21129
17.71334
-262.1476 -120.2526
22.33181
10.98021
23.16065
11.80904
84773.08
434.3856
76797.76
182.9524

1.60E+19
-694.6008
61.00807
64.32341

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. Resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant Residual Covariance
Log Likelihood
Akaike Information Criteria
Schwarz Criteria

ٔ ٓست قًٛة  R2بُع ة  ،0.97أ٘ ئٌ انحغٛسات  ٙانًحغٛسات انحفعيٛسٚة اظيحطسيث
أٌ جفعس  % 97يٍ انحغٛسات انعسطهة  ٙاكَفسي انعكٕئ ،ٙأيكٍ يٍ خيالل يعٛيسز شيٕازش
) (SCجعدٚد حسؤ انحخهف انًإذسؤ  ٙانًُٕذز بسنشكم األيرم بأزبع ظُٕات.
ئذ أ ٓست َحسئس ااخح يسز انحيأذٛسات انًعُٕٚية ن ٚيسا انكهي ٙي ٙانحخهيف انريسَ ،ٙيٙ
ظيي ٍٛنييى جحعقييق يعُٕٚيية انُييسجس انًعهيي ٙاكشًييسن ٙيي ٙانحخهييف انرييسَٔ ،ٙيعُٕٚيية انعصييص يهييٗ
انحخهفست ،اٌ شٚس ؤ اكٚسا انكه ٙبُعي ة  %1ييع ذ يست انًحغٛيسات األخيسٖ ٚيإ ٘ ئنيٗ شٚيس ؤ
اكَفسي انعكٕي ٙبُع ة  %0.0005يُد انحخهف انريسَ ،ٙئذ ئٌ شٚيس ؤ اكٚيسا انكهيٚ ٙيإ ٘ ئنيٗ
شٚييس ؤ اكَفييسي انعكييٕي ،ٙيي ٙظيي ٍٛئٌ اَخفييسع انُييسجس انًعهيي ٙاكشًييسنٚ %1 ٙييإ ٘ ئنيييٗ
ئَخفسع اكَفسي انعكٕيُٚ ٙع ة  ٙ ،%0.27ظ ٍٛأٌ اَخفسع انعصص بًقداز ٚ %1إ ٘ ئنيٗ
شٚس ؤ اكَفسي انعكٕي ٙبًقداز ٔ .%17.41نقد ج  ٍٛيٍ ذنا بٕشٕ يالقية يكعيٛة بي ٍٛانُيسجس
انًعهيي ٙاكشًييسنٔ ٙاكَفييسي انعكييٕي ،ٙبًعُييٗ أٌ انُييسجس انًعهيي ٙاكشًييسنٚ ٙييإذس يي ٙاكَفييسي
انعكٕئ ٙنيٛط انعكيط ،أ٘ ئٌ اكَفيسي انعكيٕي ٙاٚيإذس ي ٙانُيسجس انًعهي ٙاكشًيسنٔ ٙذنيا
بعي ب ييٌٕ ئٚييسا ات انعييعٕ ٚة جعحًييد ايحًييس اً ٛيساً يهييٗ اكٚييسا ات انُفطٛييةٔ ،ظٛيد ئٌ ْييرا
انًييٕز يعيييسع نهُؼيييٕب ،البيييد ٔانعسنييية ْيييرِ يييٍ أٌ جٓيييحى باٚصيييس ئٚيييسا ات أخيييسٖ غٛيييس
اكٚيييسا ات انُفطٛييية يريييم اكٚيييسا ات انؼيييسٛ ٚة ييييٍ خيييالل جععييي ٍٛفيييس ؤ انٓٛكيييم انؼيييسٙ ٚ
ٔجطٕٚسِ.
 .2تمذيش انًُىرد األسدَي
ٚع ّد األز ٌ يٍ انيدٔل غٛيس انُفطٛية انحيٚ ٙحظيف اقحظيس ْس بُيدزؤ ٔجٕاػيع انًيٕاز
ااقحظس ٚة قٛسظس ً ئنٗ اندٔل انًصيسٔزؤ بخسطيةٔ ٔ ،ل انًُطقية بعسييةً ،يس أٌ األز ٌ اٚحًحيع

يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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بحُٕع انًٕاز يًس ٚقهم يٍ يٛصجيّ انحُس عيٛة ٔانُعي ٛة يهيٗ يعيحٕٖ ااقحظيس انكهئ ٙانيدٔن.ٙ
يٍ انصدٔل (.)1-2-3
انزذول ()1-2-3
اختباس سببيت غشاَزش في االسدٌ
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/05/05 Time: 21:07
Sample: 1970 2001
Lags: 4
F-Statistic Probability
2.20734
0.10690
1.35707
0.28581
0.00797
0.33734
0.03796
0.44654

4.74604
1.21467
3.15418
0.97056

0.05187
0.26029
0.21465
0.32524
0.13066
0.22734

2.86097
1.43720
1.60234
1.24612
2.03119
1.55310

Obs
28

Null Hypothesis:
GDP does not Granger Cause GE
GE does not Granger Cause GDP

28

R does not Granger Cause GE
GE does not Granger Cause R
D 2 does not Granger Cause GE
GE does not Granger Cause D

28

R does not Granger Cause GDP
GDP does not Granger Cause R
D does not Granger Cause GDP
GDP does not Granger Cause D
D does not Granger Cause R
R does not Granger Cause D

28

28
28

أ ٓست َحسئس اخح سز  Fب ٍٛاكَفسي انعكٕئ ٙانُسجس انًعه ٙاكشًسنٔ ،ٙبعد يقسزَة
 Fانًععييٕبة يييع انصدٔنٛييةَ ،صييد أٌ قًٛيية  Fانصدٔنٛيية أ ييس يييٍ انًععييٕبةْٔ ،ييرا ٚعُيي ٙيييدو
ٔشٕ يالقة ذُسئٛة ب ٍٛانُسجس انًعه ٙاكشًسنٔ ٙاكَفسي انعكٕيً .ٙيس أ ٓيست َحيسئس اخح يسز
 Fانخسطة بيسنعصص ٔاكَفيسي انعكيٕيٓ ،ٙيس أٌ  Fانًععيٕبة أ يس ييٍ انصدٔنٛية ،بًعُيٗ أٌ
ُْسع يالقة ظ ٛة ذُسئٛة ب ٍٛانعصص ٔاكَفسي انعكيٕي ،ٙيرنا أ ٓيست َحيسئس ااخح يسز بيF ٍٛ
انًععٕبة ٔانصدٔنٛة ،أٌ  Fانًععٕبة أ يس ييٍ انصدٔنٛية ،ئٌ ُْيسع يالقية ظي ٛة بي ٍٛاكٚيسا
انكهٔ ٙاكَفسي انعكيٕي ،ٙبًعُيٗ أٌ اكٚيسا انكهيٚ ٙعي ب ي ٙاكَفيسي انعكيٕي ،ٙئذ ئٌ شٚيس ؤ
اكٚسا انكهٚ ٙإ ٘ انٗ شٚس ؤ اكَفسي انعكٕي ،ٙؼالًًً ًً ييٍ أٌ اكٚيسا انكهيٚ ٙعحًيد بشيكم
ٛييس يهييٗ اكٚييسا ات انؼييسٛ ٚة ،ئذ شييكهث  %58يييٍ اكٚييسا انكهيي ٙنًٛصاَٛيية األز ٌ نعييسو
 ٙ ،2001ظ ٍٛنى جحعقق بقٛة انعالقست.
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أحش أدواث انسياست انًانيت في انًُى االلتظادي في االلتظاد انسعىدي وااللتظاد األسدَي
....
بعيد جعدٚيد انعالقييست انعي ٛة نييـ  Grangerبي ٍٛيحغٛييسات انًُيٕذز َُحقييم ئنيٗ اخح ييسز
ااَعييداز انييراج ٙنهًحصييّ  VARيهييٗ يحغٛييسات انًُييٕذز ،نغييسع جقييدٚس يعييسيالت انًُييٕذز
ٔانحُ إ يٍ خالنٓسٔ ،بعد ئشسا اخح سزات )ٔ (VARانحٚ ٙآسْس انصدٔل (.)2-2-3

Dificit
-0.543566
)(0.01426
)(-38.1291

انزذول ()2-2-3
اختباس االَحذاس انزاتي في األسدٌ
Date: 12/05/05 Time: 20:58
Sample(adjusted): 1976 2001
Included observations: 26 after adjusting endpoints
Standard errors & t-statistics in parentheses
GE
GDP
R
)GE(-1
-0.310499 -1.024708 -1.066594
)(1.21636
)(3.61846
)(0.03326
)(-0.25527) (-0.28319) (-32.0639

0.195249
)(0.00719
)(27.1741

-0.203651
)(0.01677
)(-12.1470

0.234515
)(1.82373
)(0.12859

-0.474885
)(0.61305
)(-0.77462

)GE(-2

-0.149500
)(0.01630
)(-9.16979

-1.097476
)(0.03804
)(-28.8487

-0.916171
)(4.13818
)(-0.22139

-0.951587
)(1.39106
)(-0.68407

)GE(-3

0.681325
)(0.02474
)(27.5371

-1.152769
)(0.05773
)(-19.9673

-1.228250
)(6.28006
)(-0.19558

-1.455742
)(2.11106
)(-0.68958

)GE(-4

-0.965649
)(0.03360
)(-28.7434

-2.029690
)(0.07839
)(-25.8918

-0.679190
)(8.52724
)(-0.07965

-1.469311
)(2.86646
)(-0.51259

)GE(-5

0.448796
)(0.04975
)(9.02168

-4.344816
)(0.11608
)(-37.4303

-4.364398
)(12.6267
)(-0.34565

-2.489748
)(4.24450
)(-0.58658

)GE(-6

-0.358214
)(0.00366
)(-97.9270

0.235107
)(0.00854
)(27.5447

0.820796
)(0.92847
)(0.88403

0.299547
)(0.31211
)(0.95976

)GDP(-1

يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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0.011068
)(0.00622
)(1.78006

-1.067327
)(0.01451
)(-73.5659

-0.995964
)(1.57820
)(-0.63108

-0.646602
)(0.53052
)(-1.21882

)GDP(-2

0.314627
)(0.01611
)(19.5354

1.291106
)(0.03758
)(34.3558

0.172462
)(4.08792
)(0.04219

0.336388
)(1.37417
)(0.24479

)GDP(-3

-0.736309
)(0.01355
)(-54.3588

1.022454
)(0.03161
)(32.3495

1.297200
)(3.43809
)(0.37730

1.533066
)(1.15572
)(1.32650

)GDP(-4

-0.008382
)(0.00368
)(-2.27723

-0.323368
)(0.00859
)(-37.6508

-0.213208
)(0.93425
)(-0.22821

-0.823869
)(0.31405
)(-2.62336

)GDP(-5

-0.483226
)(0.00823
)(-58.7053

-0.798461
)(0.01921
)(-41.5713

-1.693410
)(2.08930
)(-0.81051

-0.212125
)(0.70232
)(-0.30203

)GDP(-6

0.585454
)(0.02033
)(28.7910

1.561969
)(0.04745
)(32.9192

0.276429
)(5.16135
)(0.05356

1.367890
)(1.73500
)(0.78841

)Revenue (-1

-0.455499
)(0.02084
)(-21.8547

2.280361
)(0.04863
)(46.8894

4.365804
)(5.29017
)(0.82527

2.286040
)(1.77831
)(1.28552

)R (-2

0.291955
)(0.01786
)(16.3435

-1.648165
)(0.04168
)(-39.5405

-1.011102
)(4.53418
)(-0.22300

0.226225
)(1.52418
)(0.14842

)R (-3

1.864669
)(0.02686
)(69.4281

3.226063
)(0.06267
)(51.4778

3.072041
)(6.81701
)(0.45064

0.513860
)(2.29156
)(0.22424

)R (-4

0.393123
)(0.01533

1.991708
)(0.03577

3.311842
)(3.89118

2.700871
)(1.30803

)R (-5
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)(25.6433

)(55.6781

)(0.85111

)(2.06483

2.420926
)(0.01998
)(121.152

2.904789
)(0.04663
)(62.2985

4.355988
)(5.07199
)(0.85883

-0.393095
)(1.70496
)(-0.23056

)R (-6

0.003711
)(0.01488
)(0.24942

-1.401554
)(0.03472
)(-40.3725

-1.355649
)(3.77628
)(-0.35899

-1.544958
)(1.26941
)(-1.21707

)DEFICIT(-1

-0.132701
)(0.00572
)(-23.2077

-0.143042
)(0.01334
)(-10.7209

-0.860230
)(1.45134
)(-0.59271

-0.452051
)(0.48787
)(-0.92657

)DEFICIT (-2

0.455407
)(0.00509
)(89.5183

0.873709
)(0.01187
)(73.6025

0.911556
)(1.29126
)(0.70594

-1.049790
)(0.43406
)(-2.41853

)DEFICIT (-3

-1.108808
)(0.04342
)(-25.5397

-3.621725
)(0.10130
)(-35.7509

-3.665158
)(11.0197
)(-0.33260

-1.956810
)(3.70430
)(-0.52825

)DEFICIT (-4

-1.105512
)(0.04468
)(-24.7444

-4.424858
)(0.10425
)(-42.4449

-4.967705
)(11.3400
)(-0.43807

-2.848041
)(3.81199
)(-0.74713

)DEFICIT (-5

-1.331727
)(0.02926
)(-45.5067

-3.692498
)(0.06829
)(-54.0746

-4.195708
)(7.42793
)(-0.56486

-1.532497
)(2.49692
)(-0.61376

)DEFICIT (-6

146.1975
)(3.22015
)(45.4008
0.999999
0.999986

384.0496
)(7.51387
)(51.1121
1.000000
0.999997

582.4873
)(817.343
)(0.71266
0.999877
0.996927

279.7851
)(274.752
)(1.01832
0.999841
0.996037

C

0.157967
0.397450

0.860080
0.927405

10177.02
100.8812

1149.991
33.91151

يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت

R-squared
Adj. Rsquared
Sum sq. resids
S.E. equation
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74444.45
29.45268
-0.342514
0.867194
-89.51423

311251.2
7.422338
1.352128
2.561836
768.9319

338.8830
-114.4997
10.73075
11.94045
2989.842

106.2514

506.9448

1819.691
0.000000

F-statistic
262.8331
Log likelihood -86.15476
Akaike AIC
8.550366
Schwarz SC
9.760075
Mean
1024.745
dependent
S.D. dependent 538.7127
Determinant Residual
Covariance

ٔقد اخحٛست انًعس نية انسابعية أ ؼيم ًَيٕذز بُيس ً يهيٗ َحيسئس يعٛيسز أ ٛكي،AIC ٙ
انيير٘ ظقييق أ َييٗ قًٛيية بهغييث ( Likelihoodٔ )0.432514-انيير٘ ظقييق أ ييس قًٛيية بهغييث
(ٔ ،)2.68قيييد أٔػيييعث انُحيييسئس أٌ أ ؼيييم اخح يييسز ظيييد بعيييحة جخهفيييست شيُٛيييةٔ ،ئٌ انقيييدزؤ
انحفعٛسٚة نهًُٕذز بهغث  ،%99أ٘ ئٌ انحغٛسات  ٙانًحغٛسات انحفعٛسٚة اظيحطسيث أٌ جفعيس
 %99يٍ انحغٛسات انعسطهة  ٙانعصص.
أ ٓييست َحييسئس ااخح ييسز انحييأذٛس انًعُييٕ٘ ن َفييسي انعكييٕي ٙيي ٙانعصييص يُييد انحخهييف
انريسَٔ ٙانسابييع ٔانعييس ض ،ئذ ئٌ شٚيس ؤ اكَفييسي انعكييٕي ٙبًقييدازٚ %1يإ ٘ ئنييٗ شٚييس ؤ انعصييص
بُع ة ( .)%0.33-رنا ٓست يعُٕٚة انُسجس انًعه ٙاكشًسن ٙيُد انحخهف ٍٛانرسَٔ ٙانرسنيد،
 ٙظ ٍٛنى جآس انًعُٕٚة  ٙبقٛية انحخهفيست ،ئذ ئٌ اَخفيسع انُيسجس انًعهي ٙاكشًيسن ٙبًقيداز
ٚ %1إ ٘ ئنٗ شٚس ؤ انعصص بًقداز (. )%0.26-
ٔبُييس ً يهييٗ ذنيياٚ ،عييحُحس ان سظرييسٌ يييدو ٔشييٕ يالقيية ظ ي ٛة ذُسئٛيية بيي ٍٛيحغٛييسات
انعٛسظة انًسنٛة ٔانُسجس انًعه ٙاكشًسن.ٙ
االستُتاراث
 .1ئٌ شٚييس ؤ اكَفييسي يهييٗ انسيسٚيية انظييعٛة ٔجععييٍ ظٛييسؤ انعييكسٌ يييٍ ش يأَّ أٌ ُٚفعييم يييٍ
يعدات انًُٕ  ٙااقحظس انكه.ٙ
 .2اظحُحصث اندزاظة بسنُع ة نالقحظس انععٕ ٘ بيأٌ شٚيس ؤ اكٚيسا انكهي ٙبُعي ة ٚ %1يإ ٘
ئنييٗ شٚييس ؤ اكَفييسي انعكييٕي ٙبُع ي ة  ،%0.0005يي ٙظيي ٍٛئٌ اَخفييسع انُييسجس انًعهييٙ
اكشًسن ٙبُعي ة ٚ %1يإ ٘ ئنيٗ اَخفيسع اكَفيسي انعكيٕي ٙبُعي ة  %0.27ي ٙظي ٍٛئٌ
اَخفسع انعصص بًقداز ٚ %1إ ٘ ئنٗ شٚس ؤ اكَفسي بُع ة .%17.41
ًٛ ٔ .3س ٚخض ااقحظس األز َ ٙاظحُحصث اندزاظية ٔشيٕ يالقية ظي ٛة بي ٍٛاكٚيسا انكهيٙ
ٔاكَفسي انعكٕي ،ٙأ٘ ئٌ اكٚسا ٚع ب ي ٙاكَفيسي انعكيٕئ ٙيعيدل انًُيٕ ااقحظيس ٘
ٔانعصص ،أ٘ ئٌ يعدل انًُٕ ااقحظس ٘ ٚحع ب  ٙانعصص.
انًمتشحاث
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 ٙ .1ااقحظس انععٕ ٘ ٚحطهب األيس أٌ جحٕشّ انعٛسظية انًسنٛية َعيٕ انعُسطيس انحي ٙجعفيص
انًُييٕ ااقحظييس ٘ يييٍ خييالل جعدٚييد انعٕايييم األ رييس جعفٛييصاً ٔذنييا يييٍ خييالل يُسطييس
اكٚسا ات ٔانُفقست ٔانًٕاشَة.
 .2أيس  ٙااقحظس األز َُٓ ٙسع ظسشة ئنٗ جس ٛص جٕشٓست انعٛسظة انًسنٛية ٔجعًٛقٓيس َعيٕ
ااظحرًسز انعقٛقٔ ٙانًعفاي ٙانفعّيسل انير٘ ٚظيب ي ٙظهقية انًُيٕ بشيكم أٔظيع ٔنفحيسات
ؽٕٚهة يٍ انيصيٍ اخيرؤً بُايس اايح يسز ييدو جيٕ س ييٕاز يسنٛية ٛيسؤ نيدٓٚس ييٍ انًيٕاز
ااقحظس ٚة انسٚعٛة.

يشكض انذساساث انًستمبهيت  -كهيت انحذباء انزايعت
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انًظادس
انًظادس بانهغت انعشبيت
اوالً :انتماسيش وانىحائك وانُششاث انشسًيت
 .1األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،1974أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .2األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،1977أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .3األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،1981أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .4األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،1984أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .5األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،1985أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .6األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،1994أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .7األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،1998أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .8األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،2002أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
 .9األيسَة انعسية نصسيعة اندٔل انعسبٛة ٔاخسٌٔ ( ،)1974انحقسٚس ااقحظس ٘ انعسبٙ
نعسو  ،2005أبٕ  ،ٙاكيسزات انعسبٛة انًحعدؤ.
حاَياً :انشسائم واألطاسيح انزايعيت
 .10انصٕٚصييسج ،ٙأٔض خييس انييد ٍٚأٚييٕب ( ،)2005أذييس ااجصسْييست انُقدٚيية يهييٗ انًُييٕ
ااقحظييس ٘ ن هييداٌ َسيٛيية يخحييسزؤ ،أؽسٔظيية حييٕزاِ (غٛييس يُشييٕزؤ) ،كهيةةت ااداسة
وااللتظاد ،رايعت انًىطم ،انعشاق.
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حانخاً :انذوسياث
 .11شعفس ،يصٛد ي د (" ،)1986بعض يٍ أسانيب ليةاط اثحةاس االلتظةاديت وانُفمةاث
انعايت" ،يصهة انًسنٛة ،انعد .1
 .12انصٕيس  ،أذٛم ي د انص يسز ( ،)2003يعسػيسات أنقٛيث يهيٗ ؽه ية انيد حٕزاِ نهعيسو
اندزاظ.2003-2002 ٙ
 .13يسزظٌٕٛ ،د (" ،)1983انضشائب وانًُى" ،يصهة انحًٕٚيم ٔانحًُٛية ،ز  ،2انعيد
.3
سابعاً :انكتب
 .14أ ه ،ٙز ،)1980( .االلتظاد انكهي انُظشيت وانسياساث ،انصص األٔل.
 .15انسشيداٌ ،ي ييد ا شاْي ،)2001( ٙفةةي التظةةادياث انتعهةيى ،از ٔائييم نهُشييس ،ؽ ،1
ي ًّسٌ ،األز ٌ.
 .16انس سي ،ٙأظًد ظعٔ ٍٛانٕشَ ،ٙخسند ٔاطف ( ،)2002يبادئ االلتظةاد انكهةي بةيٍ
انُظشيت وانتطبيك ،ؽ  ،1از ٔائم نهُشس ،ي ًّسٌ ،األز ٌ.
 .17ظيييهًسٌ ،يظيييطفٗ ( ،)2000يبةةةادئ االلتظةةةاد انكهةةةي ،ؽ  ،1از انًعيييٛسؤ نهُشيييس
ٔانحٕشٚع ،ي ًّسٌ ،األز ٌ.
 .18انع س ٘ ،ي د انُسطس ٔ ساشة ،ي د انعهٛى ٔان سشس ،يعًد ( ،)2000يبادئ االلتظةاد
انكهي ،ؽ  ،1از طفس نهُشس ٔانحٕشٚع ،ي ًّسٌ ،األز ٌ.
 .19يٕظييصسٚف ،زٚحشييسز ٔيٕظييصسٚف ،بٛصيي ،)1992( ٙانًانيةةت انعايةةت فةةي انُظشيةةت
وانتطبيك ،از انًسٚخ نهُشس ،انسٚسع ،انًًهكة انعسبٛة انععٕ ٚة.
 ٔ .20س ،ي د ان سظيؾ ( ،)2000انُظشيةاث انحذيخةت فةي يزةال انًُةى االلتظةادي َظشيةاث
انًُى انزاتي دساست تحهيهيت َمذيت ،از انُٓؼة انعسبٛة.
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