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 املستخهص
تضتلم لنًٕلنَلأ مًْٛلأ رةٛلل ا سلٙ لناٛقتلأ لة تلللقتٚأ ٔنٓلق تلرحٛ لي يةقالل ا ٔىٛل  يةقال ا  هللٗ           

لنكخٛ  يٍ يتغٛ لي لة تللقت لنكهلٙ شسدلٓاي لنًٕلنَلأ لن قيلأ سلٙ لن ل لي  لنكخٛل  يلٍ لنت  ل  قي           

يٍ لألٔضقع  لة تللقتٚأ لنتلٙ ّتلّى لرالقرا       إ التل ٔتُفٛ ًل خالل ياا  لنارلتأ يًق آح   هٗ لنكخٛ 

 إنٛٓق  دكم يتغٛ لي نال تلقت لنكهٙ.

ْاست لنارلتأ نهتررا يٍ ٔرٕت  ال أ  ٍٛ لةختالل سلٙ لنًٕلنَلأ لن قيلأ ٔلنُلقتذ لنًضهلٙ شٔرل ن        

يع لنًٛزلٌ لنتزقر٘؛ نًق نٓ ٍٚ لنًؤال ٍٚ يلٍ مًْٛلأ سلٙ ت لاٚ  تٕرٓلقي لة تللقت لن  ل لٙ يلٍ          

 ًُٕ ٔلةتت  لر.صٛج لن

ٌّ لخلللتالل   ُٛلللأ ٔت رٛللل  لألَدللل أ        ًُٛلللق  لللقنذ لنةضلللج لنًدلللكهأ ٔسلللي لنًُنلللٕر لنللل ٘ ٚؤرلللا م

لة تلقتٚأ ٚكٌٕ َتٛزأ لختالل لنًٕلنَأ لن قيأ نًاا طٕٚهأ ْٔ ل َقرى  الة  لرر لقف سلٙ ت رٛل      

تللى ل تًللقت  ٔإ للالت لنًٕلنَللأ لن قيللأ ٔىٛللقن يللُٓذ تًُللٕ٘ يتُقتللي أل للالتْق .ٔيللٍ ْلل ِ لنًدللكهأ   

ٌّ لختالل لنًٕلنَأ لن قيأ ٚنٓ  ترحٛ ِ سٙ لة تللقت لن  ل لٙ يلٍ      س ضٛأ لنةضج لنتٙ تُص  هٗ م

خالل لنترحٛ   هٗ   ض يتغٛل لي لة تللقت لنكهلٙش ّٔتلّى لنتررلا يلٍ ْل ل لنتلرحٛ  يلٍ خلالل  ل ليذ            

 إصلقئٛأ تضًُت يُٓذ تضهٛم لناةةٛأ.

Abstract 
The Budget represents great importance in the economic policy, and 

 its affect directly or indirectly on many variables of macroeconomic. 
The general budget in Iraq has seem a lot of volatilities in process of the 

peroration and implementation during study time, which affected 

deeply on economic situations that have referred to them in 

variables of macroeconomics. 
The study aims to verify there is relation between imbalance in the 

general budget and the domestic product; also its with balance of 

trade. Importance of both two indicators shown clearly through 

assessment of Iraq economics orientations whence the growth and 

stability. 
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The research treats this problem according to a perspective which is 

confirm that disruption of structures of economic activities are 

taking place as result of the imbalance of the general budget for a 

long-time, this because of the discompose in structure and 

preparation of the general budget and absence of development and 

systematic procedures in preparing its through this problem we 

have adopted the search hypothesis which states that the imbalance 

the general budget shows its effect on the Iraq economy through 

the impact on some macroeconomic variables. And then it have 

been confirmed this effect through the statistical programs which 

included causality analysis. 

-تقذٌى :  

ٗ ٔ قرنا سٙ لناٛقتأ لة تلقتٚأ ٔتضتم لنً تةأ  يًّٓأ تًخم لنًٕلنَأ يكقَّأ ٍ   لألٔنل  يلٍ  لٛ

يلٍ رلٌٕ لنًٕلنَلأ لن قيلأ تًخلم رلزمًل يًٓلًق يلٍ لناٛقتلأ           ٔ هٗ لن ىىتٛقتقي لة تلقت لنكهٙ ش 

لنًتخل ا راٛقتلقي  ل تللقتٚأ سلٙ لن ل لي       لررل لملي ٌ لنًٕلنَأ تاتضٕذ  هلٗ رًٛلع   إٔ شلنًقنٛأ 

يلٍ   شمٔٔيع ْ ل سقٌ لنًٕلنَأ خالل ياا لنةضج  آاي تغٛ لي يًٓلأ يلٍ صٛلج لنضزلى ٔلةتزلقِ      

 لنًٕرٓأ نٓق. لألْالفصٛج 

ٌّ ٔلنفلقئض سلٙ    لر لالت لةختالل لن ٘ رلسي لنًٕلنَأ لن قيأ  ٍٛ لتخقذِ  اكم لن زز سٙ  إ

لنتًُٕٚلأ   لألْلالف  هٗ يتغٛ لي لة تلقت لنكهٙ  دكم يهضٕظ ٔيؤراش ٔيع ىٛلقن   مح ِلنتُفٛ  نّ 

ٌّلنً تللٕيأ ٔٔرللٕت لخللتالل يللزيٍ سللٙ لنًٕلنَللأ لن قيللأ تللُزا      تلللقت لن  ل للٙ تللتضكى سللٙ   لة م

 لتزقْقتّ لنضقنٛأ ٔلنًات ةهٛأ تٔلسع ىٛ  يات  ا مٚضق  م ىٛ  يٕرٓأ.

ٔيٍ ُْق ل تًا لنةضلج يٕضلٕع لنًٕلنَلأ لن قيلأ ٔلةخلتالل سٛٓلق تضاٚلال رًُ هلي نتضهٛلم          

ٔر ن   تضاٚا مح ْق  هٗ   ض يتغٛ لي لة تلقت  شته  لةختالةي ٔي  سأ  طةٛ تٓق ٔلتزقْقتٓق

 كهٙ ةتًٛق لنًتغٛ لي لنتٙ تترح   دكم يةقا  سٙ لنًٕلنَأ لن قيأ.لن

 انبحثأهًٍت 
لنًٕلنَأ لن قيأ سٙ رتى لناٛقتأ لة تلقتٚأ  مًْٛأسٙ يضقٔنتٓق نةٛقٌ  ةضجلن مًْٛأتكًٍ 

ٌَّزلا  ٔيلٍ ّحلّى   لنً تلٕيأ   ٔمْلالسٓق  ٔإ لالتْق سٓٙ ت قَٙ يٍ لر قف ٔلضلش سلٙ ت رٛةتٓلق     ي نلى   م

ٌَّٔزلا   شلة تلقتٚأ لألَد أتهةٛأ  هٗ يزًم   ّاتكقت ُت آحقرْق سلٙ  ُٛلأ ٔت رٛل      ُْلقف لخلتالةً   م

ٚت هل  ترلتلأ   لألي  ْٔ ل شيع لختالل لنًٕلنَأ   تتق علة تلقتٚأ لنًكَٕأ نهُقتذ لنًضهٙ  لألَد أ

ٔتضهٛللم لةتزقْللقي لنض ٛ ٛللأ سللٙ لنًٕلنَللأ لن قيللأ ٔيللاٖ ترحٛ ْللق  هللٗ لتزقْللقي ٔ للٛى يتغٛلل لي     

 لةختالل سٙ لنًٕلنَأ لن قيأ  هٗ ته  لنًتغٛ لي. آحقرتلقت لنكهٙ نتضاٚا لة 

 نبحثف ااهذأ
 ترلتأ ٔتضهٛم لنزٕلَ  لنُن ٚأ ةختالل لنًٕلنَأ لنضكٕيٛأ. .1

 .لررًقنٙلنتض ي يٍ ٔرٕت  ال أ  ٍٛ لختالل لنًٕلنَأ ٔلنُقتذ لنًضهٙ  .2

 لنتزقر٘.لنتض ي يٍ ٔرٕت  ال أ  ٍٛ لختالل لنًٕلنَأ ٔلنًٛزلٌ  .3

 يشكهت انبحث
َتٛزلأ   ؛سلٙ لن ل لي    ٓلق ٔت رٛة  لة تللقتٚأ  لألَدل أ تتًخم يدكهأ لنةضج سٙ لختالل  ُٛلأ  

ٔتضاٚللا  ٔإ للالتْقلنٕلضللش سللٙ ت رٛةٓللق   لرر للقف اللة  ؛ لخللتالل لنًٕلنَللأ لن قيللأ  نًللاا طٕٚهللأ  

نًٕلنَأ لن قيأ ٔتُفٛ  ل إ التىٛقن يُٓذ تًُٕ٘ يتُقتي ٔٔلضش  ُا  لنً تٕيأ سٙ ظّم لألْالف

 لة تلقتٚأ سٙ لنةالت. لألٔضقعح  ذن  تهةًق  هٗ يزًم ميًق 
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 -فرضٍت انبحث : 
 -:لٜتٙتٕلس ق يع يدكهأ لنةضج ل تًاي س ضٛأ لنةضج  هٗ لن قيم 

))ًٚكٍ تضاٚا  لتزقِ مح  لةختالةي  قنًٕلنَأ لن قيأ  هٗ   ض يتغٛ لي لة تلقت لنكهٙ يٍ 

ًاٖ ًٚكٍ مٌ تؤح  ته  لةختالةي  هٗ لنخالل تضهٛم يُٓزٛأ لنتكقيم لنًدت ف ٔتضاٚا 

 لة تلقت لن  ل ٙ((.

 املبحث األول
 يفهىو املىازَت انعايت واالختالل فٍها 

تٕضلللش لنً رلللز لنًلللقنٙ نهأنلللأش سضلللاًل  لللٍ  مَٓلللق إذ ش يقنٛلللأ يًٓلللأ  متلايلللأ لنًٕلنَلللأ لن ق  لللّاُتٔ

لتللتخاليٓق رٕتللٛهأ نهللتضكى سللٙ ياللتٕٖ لنُدللقو لة تلللقت٘ش ٔلنًٕلنَللأ  للقنًفٕٓو لن هًللٙ ٚت للاٖ    

ٌٌ ش  للم محللةش نٓللق مر قيللقيزلل ت مٔ رَٕٓللق  ٛقَللقي يقنٛللأ   ت كلل   إَٓللق ش إذيللٍ ذنلل   مٔتللع يضللًٕ

 لا لألتلا لن ئٛالأ لنتلٙ    يضًٌٕ لناٛقتلأ لنًقنٛلأ ٔتٕرٓقتٓلق لة تللقتٚأ ٔ ٕل لاْق لنضل ٚةٛأش ٔتُ      

 .تآم نهأنأ يٍ خالنٓق يٕلرةأ لنتغٛ لي لنضقحهأ سٙ لنًزتًع

 أٗال: ٍفًٖ٘ اىَ٘اصّخ اىعبٍخ ّٗشأرٖب

ٍ يٕلنَأش م٘  ً ُٗ ٔنٌش َ ٕل ٔلنَت  ٍٛ لندٛئٛ لنخالحٙ لنًٕلنَأ  هٗ حٛغأ يفق هّ يٍ لنف م

ٔمطهي نفظ لنًٕلنَأ ناةنأ  هٗ لنً قتنأ ٔلنًاقٔلا   ٍٛ لرٚ لتلي ٔلنُف قي  ّ ٔصقذلِشّنقّتّ 
(1)

.  

سًُٓى يٍ   سٓق) رَٓق خ لأ ي تلٕيأ نهاٛقتلأ      لختهف لة تلقتٌٕٚ سٙ تضاٚا يفٕٓو لنًٕلنَأ شٔ

لة تللقتٚأ  ٔلةرتًق ٛلأ لنًتُٕ لأ  هلٗ يالتٕٖ لنأنلأ        حقرْلق آٌ نٓلق  ئنهأنأ ش ٔن ن   س أَفق ٛلة

ٔل تلقتْق لن ٕيٙ( 
(2)

لن لقٌَٕ لنف َالٙ لنًٕلنَلأ لن قيلأ) رَٓق لن لقٌَٕ لنًلقنٙ         ّفّ سلٙ صلٍٛ ّ ل    ,.

ٌ ٚ لتلي ٔلنُف قي لن قيأ ٔصزًٓلق شمخلال   نإل لة تةلقر لنتلٕلنٌ لة تللقت٘ ٔلنًلقنٙ لنل ٘        قنضالةق

)ًّٛ ٚ 

لألي ٚكٙ) رَٓلق حل  ت لار سٛلّ لنُف لقي نهالُأ لنتقنٛلأ ٔٔلرتتٓلق  ًٕرل  لن لٕلٍَٛ           ٔ  سٓق لن قٌَٕ 

لنً ًلللٕل  ٓلللق  ُلللا لنت لللٕٚى ٔل ت لصلللقي لنزةقٚلللأ لنً  ٔضلللأ سٛٓلللق(  
 (3)

ٔ  سٓلللق  لللقٌَٕ محلللٕل  ,

لنًضقتةقي لن  ل ٛأ ) رَٓق لنزالٔل لنًتضًُأ تخًلٍٛ لنلٕلرتلي ٔلنًلل ٔسقي نالُأ يقنٛلأ ٔلصلاِ       

ٕلنَأ(ت ٍٛ سٙ  قٌَٕ لنً
 (4)

ٔيًٓق ت اتي ٔتُٕ ت يفقْٛى لنًٕلنَأ لن قيلأ ش سٓلٙ ة تخل د  لٍ      

رَٕٓللق ٔحٛ للأ  رتللًٛأ ٚللتى سٛٓللق  لل ا نًللل ٔسقي ٔلرٚلل لتلي  لنًخ  للأ نهةلل ليذ لنضكٕيٛللأ        

 لنًات ةهٛأ خالل ياا  قتيأ ىقنةًق يق تكٌٕ تُأ.

يضأتٚأ لنُف قي ٔلرٚل لتلي    ة ا؛نى تكٍ لنًٕلنَأ يٕرٕتا سٙ لنًزتً قي لن ةهٛأ ٔلن دقئ ٚأ ٔ

ٔتللٕٓنأ تٕنٚ ٓللق صالل  لألٔنٕٚللقي تٌٔ لنضقرللأ إنللٗ يٕلنَللأ  قيللأ نتةٕٚلل  ٔتُنللٛى لرٚلل لتلي   ش

لنتلتي صتلٗ   ّىُحل  شٔيق مٌ لَتنًت لنًزتً قي لنةالئٛأ سٙ اكم تٔنأ س ضلت لنضل لئ   .ٔلنُف قي 

ٔرلقٌ مٔل يلٍ    عش هلٗ لنًزتًل   ئلقً تًخلم  ة  ٕحلفٓق محةش لنًزتًع ٚفك  سلٙ رٛفٛلأ لنلتخهص يُٓلق      

ٔيُٓلق مٚضلق يلق  لقو  لّ       شْلى لنًلل ٌٕٚ سلٙ ت لاٚ لتٓى نهُف لقي       ًهٓق   ف لنًٕلنَأ لن قيأ ٔلتت

تٛاَق ٕٚتف) هّٛ لناالو( يٍ ت اٚ  لصتٛقرلقي لنأنلأ يلٍ لن ًلش نًلاا مر  لأ  دل   قيلق يتٕلنٛلأ          

 ٔسٙ  ٓا لن تٕل)حهٗ لهلل  شٔتُنٛى لتتٓالرٓق ٔتخزُٚٓق نهتغه   هٗ لنًزق أ سٙ ذن  لنٕ ت 

 
                                                           

(
1
ت ا  ٍ صًالٌ لنهضٛقَٙ ش )لنًٕلنَأ لن قيأ سٙ لة تلقت لرتاليٙ( ش لنً ٓا لرتاليٙ نهةضٕث ٔلنتارٚ  ش  ( 

 .25شص1997لنةُ  لرتاليٙ نهتًُٛأ ش لنًًهكأ لن   ٛأ لنا ٕتٚأ ش

(
2
ش تلر لنًاٛ ا نهُدل  ٔلنتٕنٚلع    1ت. يضًٕت صاٍٛ لنٕلت٘ ش ت. نر ٚق لصًا  زلو ش )يةقتا لنًقنٛأ لن قيأ( ش و (

 .158ش ص 2007ٔطةق أ ش لألرتٌ ش

(
3
ش 2000ش  للقنى لنكتلل  نه ةق للأ شل ألرتٌ ش  1ت. يضًللٕت لنخقنللا٘ ش )ل تلللقتَق يفللقْٛى إتللاليٛأ ياللتُٛ ا( ش و    (

 .138ص

(
4
ى تلهٕو ش ت. يضًلا خقنلا لنًٓلقُٚٙ ش )لنًٕلنَلأ لن قيلأ  لٍٛ لر لالت ٔلنتُفٛل ( ش يزهلأ لرتلرا           ت.صاٍ  ةا لنكل ٚ  (

 .95شص2007ٔلة تلقتش لنزقي أ لنًاتُل ٚأ ش  لن ات لن ل ع ٔلناتٌٕ ش
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ُٔ ّ ٔآنّ هٛ )حلهٗ لهلل  هٛلّ ٔلنلّ    صل  ٔتازٛم نإلٚ لتلي ٔلنُف لقي ش ٔرلقٌ لن تلٕل     ّاِرٔتهى( 

 قنتلقنٙ ة ًٚكلٍ   يلٍ حلّى   ٔ شنٛلّ يلٍ إٚل لتلي لنللا قي ٔمخًلقن لنغُلقئى       إٚازم رم يق ٚ ت ٔتهى( 

ٔة ًٚكٍ لن ٕل  خهلِٕ  ٓلاِ   شلن تٕل  لن ٕل  قٌ لنًٕلنَأ ٔراي  كقيم  ُقح ْق لنفُٛأ سٙ  ٓا

ٓللللللللللقش للللللللللم ٔ ًللللللللللم ت للللللللللاٚ  ن  . قنكقيللللللللللم يللللللللللٍ تاللللللللللزٛم نإلٚلللللللللل لتلي ٔلنُف للللللللللقي    

 ىى مٌ  هللٗ لنلل ْلل ل ٚ ُللٙ مٌ سكلل ا لنًٕلنَللأ  ًفٕٓيٓللق لنضللاٚج نللى تنٓلل  م للقٌ لنأنللأ لرتللاليٛأ  

ي ٕيتٓق ٔيةقتئٓق رقَت يٕرٕتا
(1)

لَكهت ل يٍ مٔلئم لنأل لنتٙ ٔضل ت لنًٕلنَلأ  ًفٕٓيٓلق      ّا.ُٔت

يلع َدلٕم لنضكلى لنلٕطُٙ      1921سٙ لن  لي  ام لن ًلم  للٛقىأ لنًٕلنَلأ لن قيلأ  لقو      مّيق لنضاٚجش

 .ٔلَت قل لرتلرا إنٗ ياؤٔنٛأ لناه قي لنٕطُٛأ

 (2011-1980ثبًّٞب:االخزاله فٜ اىَ٘اصّخ اىعبٍخ فٜ اىعشاق ىيَذح) 

نى  اٌ ْ ل لة تلقت  ت  ا إنٗ منيقي  اٚام ُا يالصنأ ٔل ع لة تلقت لن  ل ٙ  ٚتضش نُق 

ٚكٍ يٍ لن ٕا يٕلرٓأ ته  لألنيقي  هٗ لن ىى يٍ رم لريكقَقي لة تلقتٚأ لنتٙ نى ٚتى 

 لرَفقيآا لن  لي حالث ص ٔن تلق اي خالنٓق َاةأ   التتخًقرْق  دكم حضٛش ش ٔ

يًق ر م لنًٕلنَأ لن قيأ ت قَٙ يٍ تضاٚقي رةٛ ا  لنزقر٘ لرَفقيلن اك ٘ َاةأ إنٗ 

تتكٌٕ لنًٕلنَأ لن قيأ سٙ لن  لي يٍ لرٚ لتلي لن قيأ  ٔلنُف قي لن قيأ .ٔٔضغٕطقي  ًٛ أ

لنضكٕيأ لنفارلنٛأ   إنٛٓقلنتٙ ت َٕ  لألْالفسقئض صا   مٔٔر ًق تُنى ْ ِ لنًٕلنَأ   زز ش

سٛٓقش ٔنغ ا لنت  ف  هٗ صقنأ لنًٕلنَأ لن قيأ نهضكٕيأ لنفارلنٛأ ٔياٖ  ٘لة تلقتٔلنٕل ع 

 (.1ر ى )َات ٍٛ  قنزأل   قرٚ لتلي ال أ لنُف قي 
 (1)دذٗهاى

 )ّست ٍئ٘ٝخ( )ٍيُٞ٘ دْٝبس( (100=1988ثبثزخ أسعبساىَ٘اصّخ اىعبٍخ فٜ اىعشاق)

 اىسْ٘اد
اىْفقبد 

 اىعبٍخ

اإلٝشاداد 

 اىعبٍخ

اىَْ٘ 

اىسْ٘ٛ 

فقبد ىيْ

 اىعبٍخ%

اىَْ٘ 

اىسْ٘ٛ 

ىإلٝشاداد 

 اىعبٍخ%

اىفبئط اٗ 

 اىعدض اىسْ٘ٛ

اىفبئط ٗاىعدض 

 اىَزشامٌ

 االخزاله 

إىٚ 

اىْفقبد 

 اىعبٍخ%

ّسجخ 

اإلٝشاداد 

اىعبٍخ إىٚ 

 اىْفقبد%

1980 16223.06 28711 _ _ 12488 12488 76 176 

1981 20892.90 14923.8 28 (48) (5969.0) 6518.94 (28) 71 

1982 24236.46 12486.9 16 (16) (11749.5) (5230.56) (48) 51 

1983 18443.8 9155.12 (23) (26) (9288.74) (14519.3) (50) 49 

1984 15109.64 9538.1 (18) (99) (5571.54) (20090.84) (36) 63 

1985 14613.23 10475.8 (3) 9 (4137.47) (24228.31) (28) 71 

1986 12595.60 8675.1 (13) (99) (3920.51) (28148.82) (31) 68 

1987 14242.7 10568.7 13 21 (3673.39) (31822.21) (25) 74 

1988 13694.6 8268.4 (3) (21) (5426.2) (37248.41) (39) 60 

1989 13624.47 8355.6 (0.51) 1 (5268.88) (42517.29) (38) 61 

1990 8933.95 5257.65 (34) (37) (3676.31) (46193.6) (41) 58 

1991 3942.16 917.33 (55) (82) (3024.83) (49212.43) (76) 23 

1992 3807.5 594.59 (3) (35) (3212.91) (52431.34) (84) 15 

1993 2500.65 344.57 (34) (42) (2156.08) (54527.42) (86) 13 

1994 1376.70 165.95 (44) (51) (1210.75) (55798.17) (87) 12 

1995 1095.10 153.29 (20) (7) (941.81) (56739.99) (86) 13 

                                                           

(
1
 .62-61ش ص 2010ش تلر لنُفقئ  ش  1ت. خهٛفٗ  ٛاٗش )ْٛكم لنًٕلنَأ لن قيأ سٙ لة تلقت لرتاليٙ( ش و (
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1996 964.26 301.61 (11) 96 (662.65) (57402.64) (68) 31 

1997 898.82 565.39 (6) 87 (333.43) (57736.07) (37) 62 

1998 1179.37 624.50 31 12 (554.87) (58290.94) (47) 52 

1999 1257.69 766.46 6 20 (491.23) (58782.17) (39) 60 

2000 1758.39 1150.45 39 50 (607.94) (59390.11) (34) 65 

2001 2347.06 1124.87 33 (2) (1222.2) (60612.31) (52) 47 

2002 2768.34 1441.18 17 28 (1327.16) (61939.47) (47) 52 

2003   _ _ _ _ _ _ 

2004 16967.49 9439.88 _ _ (7527.61) (96467.08) (44) 55 

2005 12902.54 9185.65 (23) (2) (3716.89) (73183.97) (28) 71 

2006 15194.18 9396.54 17 (2) (5797.64) (78981.61) (83) 61 

2007 12641.91 8637.57 (16) (8) (4004.35) (82985.96) (31) 68 

2008 9225.27 7824.89 (27) (9) (1400.38) (84386.34) (15) 84 

2009 10966.24 7992.25 18 2 (2973.99) (87360.33) (27) 72 

2010 13095.12 9549.44 19 19 (3545.68) (90906.01) (27) 72 

2011 15045.23 12597.22 14 31 (2448.01) (93354.02) (16) 83 

1980-

1990 
(3.41) (28.63)   (4199.41)  (26) 110 

1991-

2002 
(3.91) 6.16   (1618.51)  (61) 41 

2003-

2011 
0.22 2.81   (3490.59)  (25) 62 

 دائشح اىَ٘اصّخ -اىَصذس: ٗصاسح اىَبىٞخ

 خاىشقٌ ثِٞ ق٘سِٞ إشبسح سبىج 

 يٍ لنزأل َالصظ:

( 28.63-) يٍ لنارلتلأ  (1990-1980لألٔنٗ)خالل لنًاا  لرٚ لتلي يتٕتط ي ال ًَٕ  هغ  .1

 نإلٚلل لتلي%(6.16) ( رللق2002ٌ-1991)%(نهُف للقي لن قيللأش ٔنهًللاا لنخقَٛللأ 3.41-)ي ق للم 

 نإلٚللل لتلي%(2.81)(  هلللغ 2011-2003) (نهُف لللقي لن قيأشٔنهًلللاا لنخقنخلللأ 3.91-لن قيلللأ ٔ)

 (نهُف قي  هٗ لنتٕلنٙ.0.22ٔ)

َفق ٛلأ   قَت لنًٕلنَأ طٛهأ ياا لنارلتأ  يٍ لن زز لنًاتً   اة  لنُٓذ لنتٕت ٙ نهاٛقتأ لة .2

ٔ او يٕلرةتٓق   ٍٛ لنزٚقتا ٔلةَخفقاشًَٕ لرٚ لتلي لن قيأش    نسٙ لة تلقت لن  ل ٙش ٔت

لن قوشش ْٔل ل  قنتررٛلا ٚ لٕت إنلٗ ظل ٔف لنضل ن ٔلن  ٕ لقي لنأنٛلأ          لرَفقينًُٕ لنضقحم سٙ 

 1980ٔنى ٚنٓ  لنفقئض إة سٙ يٕلنَأ شَفقي لن اك ٘ ٔتٕ ف لرٚ لتلي لنُف ٛأ ٔنٚقتا لر

 إذ 1981( يهٛلللٌٕ تُٚلللقر حلللى تضلللٕل إنلللٗ  زلللز  لللقو    12487.94 هلللغ سلللقئض لنًٕلنَلللأ)  إذ

نٛةهللغ  1990(  للقو3676.31ٔلتللتً   قنزٚللقتا صتللٗ ٔحللم إنللٗ)  ش(يهٛللٌٕ تُٚللقر  5969 هللغ)

يق   قَت لنًٕلنَأ يٍ لن زز لنت اٚ ٘ لن ٘  ىقنةًق 2003ٔ  ا  قوش 2002(  قو 1327.16)

 ٔٚ ٕت ذن  إنٗ  او ت أ ت اٚ لي   ًقٚؤٔل إنٗ سقئض م٘ تلةش لنًٛزلَٛأ لن  ل ٛأ سقئض
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َفقي ٔلرٚل لت لن لقيٍٛ ٔلنتضلخٛى سلٙ ت لاٚ  لنُف لقي  سضلاًل  لٍ سدلم          لنًٕلنَأ لن قيأ  ضًُٓق لر

 لنًضقسنللقي ٔلأل للقنٛى يللٍ لةتللتفقتا يللٍ لنتخلٛلللقي َتٛزللأ نهنلل ٔف لةتللتخُقئٛأ لنتللٙ يلل   ٓللق   

ٔلنتلٙ  شس قتا يق ٚتى إررقع  اى رةٛ  يلٍ تخلٛللقي لنلٕنلرلي ٔلنٓٛئلقي إنلٗ لنخزُٚلأ       شلن  لي 

 ا تى ٔضع  اا ترلتقي  تفلٛهٛأ صٕل  لارا ْل ِ لنلٕنلرلي  هلٗ تُفٛل        ٚكٌٕ يٍ لنًفت ا  لٌ

 (ٕٚضش ذن :2لنزأل ر ى)ٔلنًدقرٚع ل٘ لنت  ف  هٗ لن ق أ لةتتٛ ق ٛأ نال تلقت لن  ل ٙ 

 ش(يهٌٕٛ تُٚلقر  12488)  فقئض يت لرى ي الرِ( 1980 قو ) لنًٕلنَأذن  ل تامي  ٍ سضاًل  .3

 (يهٛللٌٕ صتللٗ تضللٕل إنللٗ  زللز يتلل لرى  هللغ 6518.94 هللغ ) إذ 1981تللُأ  ص للام  قنتُللق حللى 

(تللللُأ 61939.47ٔلتللللتً   قنزٚللللقتا صتللللٗ  هللللغ)  ش1990تللللُأ  (يهٛللللٌٕ تُٚللللقر46193.6)

 .( يهٌٕٛ تُٚقر ْٔٙ يةقنغ رةٛ ا راًل93354.02 هغ لن زز لنًت لرى) 2011ٔنغقٚأ 2002
 (2دذٗه)اى

 اىَٞضاّٞخ اىفعيٞخ ىيعشاق)ٍيُٞ٘ دْٝبس(

 فبئط ٗعدض اىَٞضاّٞخ اىْفقبد اإلٝشاداد اىسْخ

2003 15985527 4901961 11083566 

2004 32988850 31521427 1467423 

2005 40435740 30831142 9604598 

2006 49055545 37494459 1151086 

 اىحسبثبد اىخزبٍٞخ. رْفٞز اىَ٘اصّخ اىعبٍخ , , اىعبٍخ األٍ٘اه , اىَصذس:ٗصاسح اىَبىٞخ

 

تزلقٔني لرٚل لتلي لنُف لقي     م٘ 1980%(  لقو  76 هغت َالةأ لنفلقئض إنلٗ لنُف لقي لن قيلأ)      .4

ٔلتلتً ي َالةأ لن زلز إنلٗ      .1981%(  لقو  28-لَخفضت ْ ِ لنُاةأ نتلم إنٗ)حى شلن قيأ 

لٌ  .2011%(  لقو  16-ٔ) 2002%( قو47-ٔ) 1990%(  قو 41-لنُف قي  قنزٚقتا نتلم)

رلم لنتٕحلم   مَاةأ لن زز إنٗ لنُف قي ت ك  ي لالر لنضقرلأ إنلٗ تخفلٛض لنُف لقي لن قيلأ يلٍ        

ناللا  إضللقسٛأتضتقرللّ لنالله قي يللٍ يللٕلرت  لر يللقت كلل  ي للا مَٓللقرًللق شإنللٗ تللٕلنٌ لنًٕلنَللأ 

 تٕلنَللّلنتٕحللم إنللٗ   ٌّمْٔلل ل ٚ ُللٙ   2011%(  للقو16سًللخال  هغللت ْلل ِ لنُاللةأ )    شلن زللز

 لنًٕلنَأ لن قيأ ٚاتا ٙ ٔٚت ه  خفض لنُف قي لن قيأ  ُف  لنُاةأ.

ٕ  ّاٛ لنُف قي لن قيأ ُس إنٗيؤا  لرٚ لتلي لن قيأ  ميق .5 ضلش لنلأر   يٍ لنًؤا لي لنًًٓأ لنتلٙ ت

َال  تغ ٛلأ رٛلاا  هغلت      1980لن قيأ سلٙ تغ ٛلأ لنُف لقي س لا الٓا  لقو        نإلٚ لتليلنتًٕٚهٙ 

 شميق( %)ْٙ لناُأ لنتٙ آاي سقئضًق100يٍ  مرخ لرٚ لتلي تغ ٙ  ٌّم(  ً ُٗ 176لنُاةأ)

نتللم   1990%(تلُأ  58%( حى لَخفضت إنٗ )71س ا ى ت لرٚ لتلي  لن قيأ) 1981تُأ 

 .2011تُأ  %(83حى لرتف ت ْ ِ لنُاةأ إنٗ) 2002 %(تُأ52إنٗ )

 

 املبحث انثاًَ
 تأثري االختالل يف املىازَت عهى بعض يتغرياث االقتصاد انكهً

 عيٚ اىْبرح اىَحيٜ اإلخَبىٜ اىَ٘اصّخ اخزاله رأثٞش :أٗال

ٔٚدًم رًٛع  سٙ لنةالتلنًؤا لي إًًة نهُدقو لة تلقت٘ مرخ   لررًقنٙٚ ا لنُقتذ لنًضهٙ 

 ست ا يٍ لنٕ ت ٔٚضى يدت ٚقي  محُقملنأنأ  رَتقد لررًقنٛألن  ق قي لة تلقت سٕٓ ًٚخم لن ًٛأ 
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تاقي لنضكٕيٛأشْٕٔ ؤٔلنً ٔلألرقَ ٔلند رقي  لألس لتيٍ  لنةضقئع ٔلنخايقي لنًُتزأ يضهًٛق

لة تلقت٘ سٙ لنةالت نألتلم خٛ  يؤا 
(1)

. 

ْ ل  ٔ شلن ال أ  ٍٛ لنًٕلنَأ ٔلنُقتذ ًٚكٍ تٕضٛضٓق يٍ خالل يؤا  لنًٕلنَأ إنٗ لنُقتذ ٌّإٔ  

لن ٘ ٚت رّ  زز ٔسقئض لنًٕلنَأ  هٗ لنًتغٛ لي لة تلقتٚأ  لنترحٛ لنًؤا  ٚدكم يضاتًل نضزى 

 رة  ٔلن ك   قن ك شملنالخهٛأ ٔلنخقررٛأ سقن زٕنلي لنكةٛ ا سٙ لنًٕلنَأ تُتذ  ُٓق ترحٛ لي 

ٚؤت٘ إنٗ  لررًقنٙلنُقتذ لنًضهٙ  إرًقنٙ ُاةأ ي ُٛأ يٍ  لنًقنٙٔلٌ تٛقتأ تخفٛض لن زز 

رة  يٍ لنًاخ لي لن قيأ ٔلنخقحأ سٙ تٕي لة ت لاشٔتُ ك  ْ ِ لنزٚقتا سٙ م ار  إتقصأ

ْةٕو ت    يٍ ّحّىلةتخقر لنًضهٙ ٔتدكم ضغ ًق  هٗ ت   لنفقئاا لنض ٛ ٙ  قتزقِ لنٓةٕو ٔ

ٍْ أشيًقلن ًه فح  ٚؤت٘ إنٗ نٚقتا  ّىّح ٚضاٍ يٍ  ارا لنضكٕيأ  هٗ لنًُقساأ سٙ لنخقرد ٔي

ٌ لَخفقا ئَٔتٛزأ ن ن  ٚتضاٍ لنًٛزلٌ لنتزقر٘ سضاًل  ٍ ذن  س ؛لنلقترلي َاةأ نالتتٛ لتلي

ٚؤت٘ إنٗ نٚقتا  يًق نٗ تضفٛز لةتتخًقرإ زز لنًٕلنَأ ٚ ًم  هٗ تضٛي لنًٕلرت لنًضهٛأ ٔ

ٔصاٍٛ يٛزلٌ لنًاسٕ قي رٛألرَتقلن ق أ 
ش(2)

( ٕٚضش ذن :3ٔلنزأل) ش
 

 

 (3اىدذٗه)

 عالقخ اىَ٘اصّخ ثبىْبرح اىَحيٜ اإلخَبىٜ)ٍيُٞ٘ دْٝبس()ّست ٍئ٘ٝخ(

اىْبرح اىَحيٜ \اىَ٘اصّخ اىْبرح اىَحيٜ عدض ٗفبئط اىَ٘اصّخ اىسْ٘اد

 اإلخَبىٜ

1980 12488 15770.7 79.18 

1981 (5969.0) 11346.9 (52.60) 

1982 (11749.5) 12714.7 (92.40) 

1983 (9288.74) 17000.6 (54.63) 

1984 (5571.54) 16748.1 (33.26) 

1985 (4137.47) 16991.6 (24.35) 

1986 (3920.51) 17781.3 (22.04) 

1987 (3673.39) 19435.9 (18.90) 

1988 (5426.2) 19432.2 (27.92) 

1989 (5268.88) 18826.2 (27.98) 

1990 (3676.31) 29711.1 (12.37) 

1991 (3024.83) 10682.0 (28.31) 

1992 (3212.91) 14163.5 (22.68) 

1993 (2156.08) 18453.6 (11.68) 

1994 (1210.75) 19164.9 (6.3) 

1995 (941.81) 19571.2 (4.81) 

1996 (662.65) 21728.1 (3) 

1997 (333.43) 26342.7 (1.26) 

1998 (554.87) 35525.0 (1.56) 

1999 (491.23) 41771.1 (1.17) 

2000 (607.94) 42358.6 (1.43) 

2001 (1222.2) 43335.1 (2.82) 

2002 (1327.16) 40344.9 (3.28) 

                                                           

(
1
ش تلر لنًالفش غللالت 4. يضًللا  هللٙ نُٚللٙش )لة تلللقت لن  ل للٙ لنًقضللٙ ٔلنضقضلل  ٔخٛللقرلي لنًاللت ةم(شو    ت (

 .40-26شص2009ش

 (
2
حللةقس حللق   يضًللا خٕاللُقٔ ش) لنًٕلنَللأ لن قيللأ سللٙ لن  لي ترلتللأ تضهٛهٛللأ يللع ماللقرا إنللٗ إ هللٛى ر تتللتقٌ  (

 .62شص2012ش لن  لي( ش ي رز ر تتتقٌ نهارلتقي لرتت لتٛزٛأ ش لناهًٛقَٛأ
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2003 _ - _ 

2004 (7527.61) 41607.8 (18.09) 

2005 (3716.89) 43438.8 (8.55) 

2006 (5797.64) 47851.4 (12.11) 

2007 (4004.35) 48510.6 (8.25) 

2008 (1400.38) 51716.6 (2.70) 

2009 (2973.99) 54720.8 (5.43) 

2010 (3545.68) 58495.9 (6.06) 

2011 (2448.01) 62896.9 (3.89) 

1980-1990   (26.11) 

1991-2002   (7.35) 

2003-2011   (7.23) 

عيدددٚ:ٗصاسح اىزخ دددٞع ٗاىزعدددبُٗ اإلَّبئٜ,اىدٖدددبص اىَشمدددضٛ ىإلحصدددبء اىَصدددذس: خدددذٗه ردددٌ اعدددذادٓ ثبالعزَدددبد 

 ٗرنْ٘ى٘خٞب اىَعيٍ٘بد,شعجخ اىحسبثبد اىقٍ٘ٞخ.ىسْ٘اد ٍزعذدح.

 

ٙ ٌ يتٕتط  زز ٔسقئض لنًٕلنَأ إنٗ لنُلقتذ لنًضهلٙ   مزأل َالصظ لنيٍ  -1980نهًلاا)  لررًلقن

ٔلَخفضللت ش لررًللقنْٙٔللٙ َاللةأ رةٛلل ِ تدللكم ر للع لنُللقتذ لنًضهللٙ     ش%( 26.11(  هللغ )1990

-2003%( نهًلللاا )7.23( سلللٙ صلللٍٛ  هغلللت)2002-1991%( نهًلللاا)7.35يتٕتلللط لنًلللاا إنلللٗ)

2011.) 

َقتذ لنًضهٙ نً  سأ سًٛق نٕ رقَلت ضلًٍ لنضلأت لنًالًٕس      إرًقنٙسضص َاةأ لن زز إنٗ  ّىٔنٕ ّت

ٌ لن زلز  مٚ ُلٙ   %( يًق3َاةأ لن زز إنٗ لنُقتذ  ٍ)  ٓق ٔسي لتفق ٛأ )يقتت خت( ٕٚضش تزقٔن

سلٙ   ةتلًٛق لنالهةٛأ  هلٗ لة تللقت لن  ل لٙ      لٜحلقر ٔنلّ لنكخٛل  يلٍ     شنإُلي  لاا  ًلٔياتً  ًقْٛكهٛ

ٔنٚلقتا   نألتل قر ٕٚناِ يٍ ضغٕو تضخًٛأ تُ ك   هٗ لنًاتٕٖ لن لقو   نٚقتا لن ه  لنف قل  ٔيق

ٚؤت٘ إنٗ صأث  زز خقررٙ يالتالو  يًق تتٛ لتليلن ه  ٚؤت٘ إنٗ لرتفقع لن ه   هٗ لة
(1)

 ش

ْٕ لنالٛ  ا  هلٗ صزلى لن زلز سلٙ لنًٕلنَلأ يلٍ صٛلج َالةتّ إنلٗ لنُلقتذ             لألتقنٌ لنٓاف مٔ ًق 

  نٚللقتا لن زللز إنللٗ لنُللقتذ ٚ ُللٙ ٔرللٕت خهللم سللٙ لناٛقتللأ لنًقنٛللأ  زقَةٛٓللق لناٛقتللأ لةَفق ٛللأ      ٌّر؛

ٙ ٚزق لًق  هلٗ لنُلقتذ لنًضهلٙ     إٌ ٚلؤح   زلز لنًٕلنَلأ    مٔيٍ لنًًكلٍ  ش ٔلةٚ لتٚأ سلٙ صقنلأ    لررًلقن

 ش  قطهلأ  إَتقرٛلأ ٔسٙ لة تلقت لن  ل ٙ  هٗ لنل ىى يلٍ ٔرلٕت طق لأ     . قطهأ  إَتقرٛأٔرٕت طق أ 

 مْلى لنُقتذ  ٍ  او لنتُقت   لٍٛ لن  ق لقي لة تللقتٚأ لنتلٙ تًخلم       إَتقرٙٚ قَٙ يٍ لختالل  نكُّّ

 لنًتٕناا سٙ لة تلقت لرَتقرٛأك  ذن  سٙ لختالل لن ارلي يلقتر لن  ا يًق لَ 

 

 اخزاله اىَ٘اصّخ عيٚ اىَٞضاُ اىزدبسٛ رأثٞش :ثبًّٞب

صا ما ّ ّ تزم َنقيٙ ًٚخم لنف ي  ٍٛ لنلقترلي ٔلةتتٛ تلي ًَُٔٚمٚ  ف لنًٛزلٌ لنتزقر٘  هٗ 

نًٛزلٌ لنًاسٕ قي لألتقتٛألنًكَٕقي 
(2)

ٍ  ٌّإٔ ش لنًٕلنَلأ لن قيلأ ٔلنًٛلزلٌ لنتزلقر٘       لن ال أ يلق ٛ

تغٛلل  سللٙ يضلللهأ   م٘لنًتةللقتل يللق ٍٛ لناٛقتللأ لنًقنٛللأ ٔلناٛقتللأ لنتزقرٚللأ  ً ُللٗ      لنتللرح تنٓلل  

  ُف  لةتزقِ. لٜخ  ا ٚؤح   هٗ  مصالًْق

ٔتتاللى لة تلللقتٚقي لنُف ٛللأ  اللًقي يضللاتِ ت تللى طةٛ للأ لن ال للأ  للٍٛ  زللز لنًٕلنَللأ ٔ زللز        

ُلّ ُٚلتذ  لٍ    ٔنّك شٚلُزى  لٍ تخفلٛض لنضل لئ   هلٗ لنلاخم       س زلز لنًٕلنَلأ ة  لنضاقن لنزقر٘ش 

ٔ      لرَفقيلنضكٕيٙ ٔتؤت٘ نٚقتا  لرَفقيلرتفقع  نلٗ لرتفلقع   إلنضكلٕيٙ إنلٗ نٚلقتا  زلز لنًٕلنَلأ  

 ٚؤت٘  إنٗ لرتفقع لنٕلرلتي ٔ قرتفقع لنٕلرتلي ٚزتلت  زز  نٛأ لنًضق ف يًقآلناخم  ة  
 

 

                                                           

(
1
 .18شص2005يؤتً  لأليى لنًتضاا نهتزقرا ٔلنتًُٛأش ت  ٚ  لنتزقرا ٔلنتًُٛأش رُٛفش  (

(
2
 181شص2007يضًا َٕٚ ش ل تلقتٚقي تٔنٛأش لنالر لنزقي ٛأش لرتكُارٚأش  (
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تضللات  تلي ستدللكم لن قئللالي لنُف ٛللأ  ًٕتْللق لنف لل ٘ ٔة   لنالٚلل  أة قنُالل مّيللقلنضاللقن لنزللقر٘ش  

ٓلق َتٛزلأ  لٕٖ لن ل ا ٔلن هل  سلٙ تلٕي لنلُفط         ٔنكُّ شلن قئالي لنُف ٛأ   ٕليم ل تلقتٚأ تلخهٛلأ 

ًٚكلٍ لنلتضكى    ة ًقخقررٛ ًليتغٛ  اّ سقٌ  قئالي لنُفط ٔيٍ حى إٚ لتلي لنضكٕيأ ُت يٍ ثّّٔش ألن قنًٛ

ّ 
(1)

لناًأ لنغقنةأ نال تلقت لن  ل ٙ ْٕ ل تًقتِ ٔ دكم رةٛ   هٗ لن  لقع لنُف لٙ سلٙ تًٕٚلم      ٌّإش

ٔرلللل ن  ل تًللللقتِ  هللللٗ لةتللللتٛ تلي يللللٍ لناللللهع لةتللللتٓالرٛأ     شيدللللقرٚع لنتًُٛللللأ لة تلللللقتٚأ 

 ٔلٌ  ًهٛأ  لتتضلقل لن ًهأ تترح  يٍ خالل يلار ٔلصا ْٕ تلاٚ  لنُفط لنخقو. شٔلةتتخًقرٚأ

ٌ رلقٌ سلٙ   لا لنالة ُٛقي     مخًقَُٛقي  ام لنًٛزلٌ لنتزقر٘ لن  ل ٙ سٙ صقنأ  زز   ا ٔسٙ  الٚأ لن

م لنللللقترلي لنُف ٛلللأ َالللةأ رةٛللل ا يلللٍ لنللللقترلي لن  ل ٛلللأ تللللم   دلللّكُت شإذسلللٙ صقنلللأ سلللقئض 

ٌ لنلقترلي لنُف ٛأ تؤح  ٔ دكم رةٛل   هلٗ ٔضلع لنًٛلزلٌ لنتزلقر٘ش ٔسلٙ       ئنٓ ل س؛%( 90إنٗ)

 نًٛزلٌ لنتزقر٘  ززل رةٛ ًل .ي صهأ لنتا ُٛقي آا ل

ٌ لناٛقتلللأ لنًقنٛلللأ لنتٕتللل ٛأ لنتلللٙ لتة ٓلللق لن للل لي سلللٙ لنخًقَُٛلللقي إنلللٗ يُتللللف   إًٚكلللٍ لن لللٕل 

ال   سلٙ    ( رقَت نٓق لَ كقتقي ضقرا  هٗ ٔضع لنًٛزلٌ لنتزقر٘ش سال1995-1980لنتا ُٛقي)

نت ًٛللي لنفزللٕا  للٍٛ   لنزٚللقتلي لنًتاللقر أ نهُف للقي لن قيللأ  ةلل  تهلل  لنًللاا  للا اللكهت يلللارلً     ٌم

سلٙ يٛلزلٌ    ّىٔيلٍ ّحل  ش  تهةًق سٙ لنضاقن لنزقر٘ ّحملن ٘  شلألي لةتتٛ قن لنًضهٙ ٔلنُقتذ لنًضهٙ 

 .(لنًٛزلٌ لنتزقر٘ سٙ لن  لي4لنًاسٕ قي ٕٔٚضش لنزأل)
 

 (4اىدذٗه)

 ( )ٍيُٞ٘ دْٝبس( )ّست ٍئ٘ٝخ(2011_1980اىَٞضاُ اىزدبسٛ فٜ اىعشاق ىيَذح)

 االسزٞشاداد اىصبدساد اىسْ٘اد
اىَٞضاُ 

 اىزدبسٛ

ّسجخ اىصبدساد إىٚ 

 االسزٞشاداد

اىَٞضاُ 

 GDPاىزدبسٛ/

1980 24921 11538.4 13382.6 215.9 84.8 

1981 10831 15866.1 (3035.1) 68.2 (26) 

1982 9897.1 21463.4 (11566.3) 46.1 (90.9) 

1983 9297.5 10601.9 (1304.4) 87.6 (7.6) 

1984 1150111 10803.3 697.8 106.4 4.1 

1985 11788.3 11327 461.3 104.07 2.7 

1986 7396.3 9844 (2447.7) 57.1 (13.7) 

1987 12812.9 11387.5 1425.4 112.5 7.3 

1988 12387.6 10193.7 2193.9 121.5 11.2 

1989 15017.1 11785.4 3231.7 127.4 17.1 

1990 13716.1 9909 3801.1 132.3 12.7 

1991 1730.4 3034.2 (1303.8) 57.02 (12.2) 

1992 2108 4254 (2146) 40.1 (15.1) 

1993 1794.4 3418.3 (1623.9) 52.4 (8.7) 

1994 1720.4 2081.9 (961.5) 64.1 (5.0) 

1995 1963 2891.3 (928.4) 67.8 (4.7) 

1996 2764.9 2943.1 (178.2) 93.9 (0.82) 

                                                           

(
1
ٕتٚأ(ش يًأس لنخ ٛ  لنكإلَٙش )لن ال أ  ٍٛ  زز٘ لنًٕلنَأ ٔلنضاقن لنزلقر٘ سلٙ لنًًهكلأ لن   ٛلأ لنال       (

 .16شص 2009ش لناُأ6ش لن ات3ترلتقي ل تلقتٚأش لنًزها
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1997 6385.2 3682.7 2702.5 173.3 10.2 

1998 7427.8 4986.2 2441.6 148.9 6.8 

1999 13067 9097.4 39699.7 143.6 95 

2000 18742.6 11008.6 7734.1 170.2 18.2 

2001 11025 5621.9 5403.1 196.1 12.4 

2002 9130 5949.5 3180.5 153.4 7.8 

2003 8176.2 4868.7 3307.4 167.9 - 

2004 25877.9 30952.2 (5074.3) 83.6 (121.9) 

2005 34811.4 29383.2 5428.2 118.4 12.4 

2006 44847.6 27481.3 17366.3 163.1 36.2 

2007 50156.7 21060.7 29096 238.1 59.5 

2008 76662.4 36295.9 40366.5 211.2 78 

2009 46330.7 41459.6 4871.1 111.7 8.9 

2010 60563.4 51380.9 9182.5 117.8 15.6 

2011 93226.2 55929.4 37296.8 166.6 59.2 

1980-

1990 
    0.15 

1991-

2002 
    8.6 

2003-

2011 
    16.4 

 اىَصذس:

 .2004اىجْل اىَشمضٛ اىعشاقٜ, إحصبءاد ٍٞضاُ اىَذف٘عبد,عذد خبص, .1

 .435, ص1993اىزقشٝش االقزصبدٛ اىعشثٜ اىَ٘حذ ىعبً  .2

 

 سلٙ صلٍٛ   يهٛلٌٕ تُٚلقر    (2492 هلغ)  1980إٌ صزى لنلقترلي سلٙ  لقو   ( 4)ٔٚالصظ يٍ لنزأل 

سللٙ   شيهٛللٌٕ تُٚللقر (13382.6 هللغ ) ّق( يهٛللٌٕ ياللزاًل  لل ن  سقئضلل11538.4رقَللت لةتللتٛ لتلي)

ٔضللع  رتللإْ 1980ٔ  للا  للقو   .%( 215.9صللٍٛ رقَللت َاللةأ لنلللقترلي إنللٗ لةتللتٛ لتلي)     

 مخل ٖش لنُفط يلٍ رٓلأ    مت قر رٔتإْ رٓأيٍ  لألٔنٗٛقو ص ن لنخهٛذ    ةلنًٛزلٌ لنتزقر٘  ا

  ظل ٔف لنضل ن سةلام لن زلز ٚنٓل  تلارٚزًٛق صتلٗ  هلغ         ةٔلَخفقا حقترلي لن  لي لنُف ٛأ  ال 

حلى الٓاي    .%(87.6ٔرقَلت َالةأ لنللقترلي إنلٗ لةتلتٛ لتلي )      ش( يه1304.5ٌٕٛ)1983 قو 

 هغلت حلقترلي    ْذإ 1990حقترلي لن  لي لنُف ٛأ تضاًُق  لح   هٗ ٔضع لنًٛزلٌ لنتزقر٘  لقو  

رللقٌ ُْللقف  إذ ش( يهٛللٌٕ تُٚللقر9909(يهٛللٌٕ تُٚللقر  ًُٛللق لةتللتٛ لتلي  هغللت )13761.1لن لل لي)

%( ٔ للام 132ٔ هغللت َاللةأ لنلللقترلي إنللٗ لةتللتٛ لتلي)  .( يهٛللٌٕ تُٚللقر3801.1 للارِ) سللقئٌض

َتٛزللأ سلل ا لنضلللقر لة تلللقت٘   1995زللز ٚنٓلل  يللٍ راٚللا  هللٗ لنًٛللزلٌ لنتزللقر٘  للقو     لن 

(يهٛللللللٌٕ تُٚللللللقر 1963 هغللللللت لنللللللقترلي لن  ل ٛللللللأ)  شإْذٔلَخفلللللقا لنلللللللقترلي  لنُف ٛللللللأ  

( يهٛلللٌٕ تُٚلللقر ٔرقَلللت َالللةأ 928.40)  لللارِ ٔ  زلللز .( يهٛلللٌٕ تُٚلللقر2891.3ٔلةتلللتٛ لتلي)

ص لللي لنًٛلللزلٌ لنتزلللقر٘  سقئضلللًق    2002 لللقو  ٔسلللٙ.%( 67.8لنللللقترلي إنلللٗ لةتلللتٛ لتلي ) 

%( ٔص لي  153.9سٙ صٍٛ  هغت َاةأ لنلقترلي إنٗ لةتتٛ لتلي) ش(يهٌٕٛ تُٚقر3180.5 ارِ)

 (يهٌٕٛ 37296.8 هغ لنفقئض) لْذ 2011ٔلتتً  نغقٚأ 2004لنتزقر٘ سقئضق   ا  قو  لنًٛزلٌ
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ٔٚ ٕت تة  ْ ل لنفلقئض إنلٗ نٚلقتا    ش%( 166.6ٔرقَت َاةأ لنلقترلي إنٗ لةتتٛ لتلي)شتُٚقر 

 .حقترلي لن  لي لنُف ٛأ  هٗ صاقن   ٛأ لنلقترلي لناه ٛأ

 املبحث انثانث
انتحهٍم انقٍاسً نعالقت االختالل يف املىازَت انعايت يع انتغرياث يف كم يٍ انُاتج 

 احملهً واملٍساٌ انتجاري
 

 أٗاًل:االفزشاظبد اىْظشٝخ:

لتلف  كَّٕ  ززل   ٘لةختالل سٙ رم يٍ لنًٕلنَأ لن قيأ ٔلنيٍ خالل لنت  ف  هٗ صزى 

ٔنغ ا  شٔلن زز سٙ لنًٛزلٌ لنتزقر٘  لن ٘ ٔراَقِ يت    ق سٙ لنًةضج لناق ي  شياتاًٚق

لتتكًقل لنةضج ألْالسّ ٔلنتض ي يٍ لنف ضٛأ ٚتٕر  ُْق تضهٛم لن ال أ  ٍٛ  زز لنًٕلنَأ لن قيأ 

يُٓزٛأ لنتكقيم لنًدت ف ٔتضهٛم   ًقلٔرم يٍ لنًٛزلٌ لنتزقر٘ ٔلنُقتذ لنًضهٙ لررًقنٙ  قتت

 لن ال أ لناةةٛأ.

تض رقي  لنتٙ ت ٖ مٌش (Twin deficits)س ضٛأ لن زز لنًزتٔد نٗ  إَٔاتُا سٙ ْ ل لنتضهٛم 

(Movements)  زز لنًٕلنَأ لنضكٕيٛأ (Government Budget Deficit)  تاةي

. ْٔ ل ٚ ُٙ ضًُٛق  (Tread Balance Deficit )تغٛٛ لي يًقحهأ سٙ  زز لنًٛزلٌ لنتزقر٘

 رقي ش مٌ لنتغٛٛ لي لناق  أ )لنًقضٛأ( سٙ  زز لنًٕلنَأ يٍ ارَٓق مٌ تفا  رزمل رةٛ ل يٍ تض

ْٔ ِ لنف ضٛأ تتٕلسي سٙ ت رٛ  آنٛأ ترحٛ   زز لنًٕلنَأ  هٗ  زز لنًٛزلٌ لنتزقر٘ ةص ق.

لن زز سٙ لنًٛزلٌ لنتزقر٘ يع يُٓذ ٔيفٕٓو ر لَز  نتضهٛم لناةةٛأ ٔلن ٘ تُ تًاِ سٙ تفاٛ  

 لن ال أ ٔلنتض ي يٍ ته  لنف ضٛأ.

 ال أ لناةةٛأ  ٍٛ  زز لنًٕلنَأ  اا س ٔا نه ٔرٕتٔة  ا يٍ لراقرا سٙ ْ ل لنلات إنٗ 

-: قٜتٙلن قيأ ٔ زز لنًٛزلٌ لنتزقر٘  ًٚكٍ لٌ َٕرزْق  
1
 

لنًُٓذ لنكُٛز٘ لن ٘ ٚا ٙ ٔرٕت  ال أ يةقا ا  ٍٛ  زز لنًٛزلٌ لنتزقر٘ ٔ زز لنًٕلنَأ  -1

ٔٚضات لتزقِ ْ ِ لن ال أ يٍ  زز لنًٕلنَأ  قتزقِ لن زز لنتزقر٘ش ْٔ ل يق ٚاًٗ لن زز  ش

ش س زز لنًٛزلٌ لنتزقر٘ يتغٛ    ( The Twin Deficit )يأ لن ززٍٚ ملنًزتٔد مٔ   تٕ

 تلخهٙ ش سٙ صٍٛ  زز لنًٕلنَأ يتغٛ  خقررٙ.

ماقر  ْذإ شٕو لنكُٛز٘ مٚضقلن ال أ ىٛ  لنًةقا ا يٍ خالل ت   لنل ف ْٔٙ ت تةط  قنًفٓ -2

لة تلقتٌٕٚ لنًؤٚأٌ نهً ت س لنكُٛز٘ ش إنٗ مٌ  زز لنًٕلنَأ ْٕ لناة  لن ئٛ  سٙ  زز 

 -1963)   Fleming ,(Mundell – Fleming ,1962لنًٛزلٌ لنتزقر٘ ش ٔٔس ق نًُٕذد )

( Mundell  ا ْ ل لنًُٕذد يٍ خالل ت   ح ف ش رٛف ٚ تةط  زز لنًٕلنَأ  ٚ

زلٌ لنتزقر٘ . ٔإٌ لنتغٛٛ لي لنتٙ ت  م  هٗ  زز لنًٕلنَأ تؤت٘ إنٗ تغٛٛ لي سٙ  قنًٛ

مت قر لنفقئاا لنض ٛ ٛأ ش ت   لنل ف لنض ٛ ٙ ش ٔياتٕٖ لناخم لنض ٛ ٙ ش لن ٘  أرِ ٚؤت٘  

 إنٗ تغٛٛ  لنًٛزلٌ لنتزقر٘.

لن ٘  ( The Ricardian Equivalence )خ  لنًؤٚا نهتكقسؤ لن ٚكقرتٔ٘ ٜميق لةتزقِ ل -3

 ,Barro, 1974 )ٚفت ا  او ٔرٕت  ال أ  ٍٛ  زز لنًٛزلٌ لنتزقر٘ ٔ زز لنًٕلنَأ 

 ترحٛ لتاقع  زز لنًٕلنَأ َتٛزأ نت هٛص صزى لنض لئ  ش ذٔ  ٌّر. ٔٚ هم ذن    (1989

 يؤ ت ة ا مٌ تتالاٗ آحقرِ   ٕتا لنض لئ  إنٗ ياتٕٚقتٓق لألحهٛأ.
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 لنًٛزلٌ لنتزقر٘ لن  ل ٙ  هٗلةتضقتٚأ  لن قيأمحقر  زز لنًٕلنَأ ت َةٛم يٓا٘ لنزُق ٙ  -نهًزٚا لَن  : 

 .2011(  ضج ي او نهًؤتً  لن هًٙ لنخقَٙ نكٛأ لةتلرا ٔلة تلقت 2011-2003ترلتأ  ٛقتٛأ نهًاا )ش
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ٔلَ ال ق يٍ ْ ِ لنف ٔا تٛتى تضهٛم لن ال أ لناةةٛأ  ٍٛ لنتغٛ لي سٙ رم يٍ لنًٕلنَأ لن قيأ 

 .ٔلنُقتذ لنًضهٙ لررًقنٙ ٔر ن  لنًٛزلٌ لنتزقر٘ 
 

 ٍْٖدٞخ اىزحيٞو اىقٞبسٜ  )اىزنبٍو اىَشزشك( .  -ثبّٞب:

هًتغٛ لي لة تلقتٚأ سٙ ل تالًم ة ا يٍ لراقرا لنٗ مٌ لنارلتقي لن ٛقتٛأ نتضهٛم لن ال قي ن

لنًدكالي لنًٕحٕسأ   رَٓق تُارد ضًٍ لنارلتقي لنتز ٚةٛأ . يق تيُق  لات تضهٛم لن ال أ 

نًتغٛ لي ل تلقتٚأ  ٍ ط ٚي إر لم تضهٛم لةَضالر  نةٛقَقي ته  لنًتغٛ لي ْٔ ِ لنةٛقَقي 

يٍ تٕس  يت هةقي  ّا( يدقْاا ْٔٙ تًخم مرال طٕٚال ش ةُ 32 ةقرا  ٍ تهاأ نيُٛأ تًتا نـ )

ي  سأ  ّىٍ ّحِٔي شيًٓأ ْٔٙ لنتررا يٍ لتت  لر  ٛقَقي لناهاهأ لنزيُٛأ نكم يٍ ْ ِ لنًتغٛ لي

ق سٙ يُٓزٛأ لنكقيم لنًدت ف إذ ْتررأ لنتكقيم  ُٛٓق ٔتضاٚا لتزقِ لناةةٛأ ْٔ ِ لنًت هةقي َزا

ٙ رم يٍ لنُقتذ لنًضهٙ  ٍٛ ْ ِ لنًتغٛ لي لنًارٔتأ )لنتغٛ لي س.ٚت ه  لختةقر لناةةٛأ 

 ْٔٙ: ٔلةختالل سٙ لنًٕلنَأ لن قيأ ٔ لنًٛزلٌ لنتزقر٘ ( إر لم حالث خ ٕلي

 .( Unit root)اخزجبساد خزس اى٘حذح  - أ

ف لناهاهأ لنزيُٛأ  رَٓق يزًٕ أ يٍ لنًدقْالي ن ٛى لننقْ ا لنتٙ تتغٛ  يع لنزيٍ ْٔ ِ ّ ّ ُت

ٔتكٌٕ لناهاهأ لنزيُٛأ تقرُأ مٔ  شنيُٛأ يضأتا ٔيتاقٔٚألنًدقْالي لنًت ق ةأ تكٌٕ يرخٕذا سٙ ست ا 

يات  ا إذل رقَت يدقْالتٓق تت   ن  لٕرا  دٕلئٛأ صٕل يتٕتط ٔتةقٍٚ حق تٍٛ م٘ إذل رقٌ لنًتٕتط 

ٔلنتةقٍٚ ن ٛى لناهاهأ ة ٚ تًالٌ  هٗ لنزيٍ.ٔةختةقر تكٌٕ لناالتم لنزيُٛأ ُْقف يزًٕ أ يٍ 

نهت  ف  هٗ تررأ    ًمٔلن ٘ ٚات ش ( Unit root)ي  ر ر لنٕصاا لةختةقرلي مًْٓق لختةقرل

لتت  لر لنًتغٛ لي  ذن  مٌ طةٛ أ لنةٛقَقي سٙ لناالتم لنزيُٛأ تكٌٕ ىٛ  تقرُأ يًق ٚؤت٘ إنٗ يق 

ٔ ًق مٌ ي نى لناالتم لنزيُٛأ نهًتغٛ لي   (spurious regression)ٚ  ف  نقْ ا لةَضالر لنزلئف

ْ ِ لناالتم ٔتضاٚا  ؛خقحٛأ  او لةتت  لر ن ن  َ ٕو مٔة"  قختةقر   لتت  لرمة تلقتّٚ تتلف  

لختةقر ر ر لنٕصاا ٔلن ٘ ٚ رع لنفضم سٙ ت ٕٚ ِ إنٗ رم يٍ  ًقلٚتى ذن   قتت إذتررأ لتت  لرْقش 
1
 

( D.A.Dickey and W.Fuller)  يق ٚاًٗ لختةقر تٚكٙ سٕنه  لنًٕتع    ًقلٔذن   قتت(Dickey 

– Fuller Augmented) ٘ تٙ :ٜٚ ة   ٍ ي قتنأ ر ر لنٕصاا  ق لن 

 

 : ٜتٛأ ٍ ط ٚي لنً قتةي لنخقنخأ ل (ADF)ٔٚز ٘ لختةقر 

 (  أٌ  قطع ٔلتزقADFِلختةقر ) 

 

 (  ٕرٕت  قطع ADFلختةقر) -

 

 ( T( يع  قطع ٔيتزّ نيُٙ )ADFلختةقر) 

 

 يٍ مرفر لةختةقرلي نز ر لنٕصاا ّاٚ  مذش   (Dickey – Fuller Augmented)ٔتُ ةي لختةقر  

 . خقحأ نهاالتم لنزيُٛأ ذلي لألرم لن ٕٚم

 ترتٙ مًْٛأ ترلتأ لنخلقئص لرصلقئٛأ نهاالتم لنزيُٛأ ألتةقن  اٚاا يٍ مًْٓق :

 لتت  لر لناالتم لنزيُٛأ إصلقئٛق" ٚختهف  ٍ لتت  لرْق ل تلقتٚق . ٌّإ( 1)     

لن ةٛ أ ىٛ  لنًات  ا نهًتغٛ لي لة تلقتٚأ تؤح   هٗ َتقئذ لةختةقرلي لن ٛقتٛأ  ضٛج  ٌّإ( 2)    

  م يق ًٚكٍ. مٚتزلٚا لصتًقل  لةرتةقو  لنزلئف ٔتةقٍٚ لن ًٛأ لنً ارا نً قيالي لةَضالر نٍ ٚكٌٕ 

                                                           
1
 - Dickey,  D.  A.   and  Fuller,  W.  A.   "Distribution  of the  Estimators  for 

Autoregressiv Time Series with a Unit Root." Journal of the American Statistical 

Association, 74 (1979), 427-431. 
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مٔ يات  ا  I ~ (0)ميق تررأ لنتكقيم سٓٙ تختة  يق إذل رقَت لناهاهأ لنزيُٛأ يات  ا سٙ لنًاتٕٚقي 

ش ٔٚتى ي  سأ تررأ لنتكقيم  رر لم I ~ (2) مٔ سٙ لةختالف لنخقَٙ  I ~ (1)  سٙ  لةختالف لألٔل 

       هٗ لةختالف لألٔل:  (DFA)لختةقر 

          ٔلةختالف لنخقَٙ :                  

ي ٚ قل مَٓق يتكقيهأ يٍ لناررأ ٔلنالنأ ىٛ  يات  ا سٙ لنًاتٕٚق ًلسئذل رقٌ لةختالف لألٔل يات  

ٔسٙ لنغقن  تكٌٕ لناالتم لنزيُٛأ مة تلقتّٚ ىٛ  يات  ِ يتكقيهأ يٍ لناررأ  شI ~ (1) لألٔنٗ 

 لألٔنٗ . 

 Cointegration testاخزجبساد اىزنبٍو اىَشزشك   -ة    

سٙ لألرم لن ٕٚم  ٍٛ  تفٛا لختةقرلي لنتكقيم لنًدت ف سٙ لنتررا يٍ ٔرٕت  ال أ تٕلنَٛأ      

ٔٔرٕت  ال أ تةةٛأ  ُٛٓق سٙ لألرم لن لٛ     ا لنتررا يٍ لتت  لر لناهاهأ لنزيُٛأش لنًتغٛ لي ش

. ٔلنتكقيم لنًدت ف ٚ  ف  رَّ لنتزليٍ  ٍٛ تهاهتٍٛ مٔ مرخ   ضٛج تؤت٘ لنت هةقي  سٙ لصاًْق 

 تةط   ٛى حق تأ ش ْٔ ِ لن ٛى لنخق تأ نٗ إنغقم لنت هةقي سٙ لألخ ٖ    ٚ أ تز م لنتغٛ لي سًٛٓق تإ

ٌّ ً ُٗ  تضهٛم لةَضالر  ًُٛٓق.  ًقلًٚكٍ ت اٚ ْق  قتت ٔرٕت حفأ لنتكقيم لنًدت ف  ٍ  م

ٌّ لن ال أ  ٍٛ لنًتغٛ لي تكٌٕ يتزٓأ حٕن لنتٕلنٌ سٙ لألرم لن ٕٚم  قن ىى  لنًتغٛ ٍٚ ٚ ُٗ م

ٔرٕت لَض لسقي سٙ لألرم لن لٛ   إيكقَٛأيٍ 
1
 

ت  ف  هٗ تررأ تكقيم لناالتم لنزيُٛأ نهًتغٛ لي يضم لنارلتأ تكٌٕ لنخ ٕا لنتقنٛأ   ا لن

ْٔٙ ت اٚ لي ٔلختةقرلي لنتكقيم لنًدت ف  ٍٛ لنًتغٛ لي ذلي تررأ لنتكقيم لنًتًقحهأ) لنتٙ 

تضتٕ٘ َف  لنز ر(. ٔٔس ًق نًُٓذ  
2
 ( Granger-Engels ) صٕل يق إذل رقٌ ٕٚرا ُْقف تكقيم

 . يدت ف مو ة ش سفٙ صقنأ ٔرٕت  ات يٍ لناالتم لنزيُٛأ 

 :ٜتٛأٔت  ط  ًُٛٓق لن ال أ ل شT~(d) م٘ مٌ  (d)يتكقيهأ يٍ  تررأ 

 

 نٓ ِ لنًتغٛ لي:  (linear combination) ٔإذل رقٌ لنتزًع لنخ ٙ 

   

ٔ ُقمل"  هٗ  (d – b > o) مٌ   إذ T~(b)م٘ مٌ  (b)يتكقيهأ يٍ تررّ م م يخال" يٍ تررأ 

ٌّ  .ْ ِ لناالتم لنزيُٛأ يتكقيهأ تكقيال" يدت رق" سًٛق  ُٛٓق ذن  ًٚكٍ لن ٕل  ر
 

 ( Granger Causality testرحيٞو ٗاخزجبس اىسججٞخ ثبسزخذاً ٍْٖدٞخ مشاّدش . ) -ج 

صا لنًتغٛ لي )لنًتغٛ  لنً تًا( مٚكٌٕ تضهٛم لةَضالر  قئًق  هٗ متقن لختةقر  ال أ ل تًقت     

يفٕٓو ر لَز  نهاةةٛأ ٚتضًٍ لنكدف لرصلقئٙ  ٍ  ٌّإ هٗ  ات يٍ لنًتغٛ لي لنتٕضٛضٛأ . ٔ

لتزقِ لن ال أ لناةةٛأ  ٍٛ لنًتغٛ لي ) ال أ لناة  ٔلنترحٛ (
3
.  

1969ٔرقٌ  ا   ا ر لَز   قو 
4
ت  ٚفق نهاةةٛأ ُٚص  هٗ مَّ إذل رقَت لنتغٛ لي سٙ  ٛى   

سًٛكٍ لن ٛى  قنتُةؤ  قن ٛى لنضقنٛأ  ا أ مرة  ش (Yt) ٛى لنًتغٛ    اة  لنتغٛ لي سٙت (Xt)لنًتغٛ  

ٚز  مٌ تاةي نيُٛق   (Xt). يٍ ُْق سقنتغٛ لي سٙ  (Xt)لن ٛى لناق  أ نهًتغٛ    ًقل قتت

ٌّ (Yt)تاة  سٙ  (Xt)ًٚكُُق لن ٕل مٌ  ُْٔق ش(Yt)لنتغٛ لي سٙ    (Xt)إضقسأ  ٛى  ٔر ن  سئ

                                                           
1
تٙ :  ٍٛ لنُن ٚأ ٔلنت ةٛي. لنالر لنزقي ٛأ .   ٛأش  ةا لن قتر يضًا  ةا لن قتر.لنضاٚج سٙ لة تلقت لن ٛق - 

 . 187. ص  2005لةتكُارٚأ 
2
 -Engle,R.F. and Granger,C.W.J.(1987)."Cointegration and Error Correction, 

Representation, Estimation and Testing " Econometrica ,vol 55,PP251-276. 
3
 - Granger, C. W. "Some Recent Development in a Concept of Causality." Journal of   

Econometrics, 39 (1988), PP,199-211. 
4
 -Granger,C.W.J.(1969)."Investigating Causal Relations by Econometrics Models 

and Cross Spectral Models."Econometrica,Vol.37,PP 424-438. 
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سٙ  (Yt)لنضقنٛأ ٔلناق  أ رًتغٛ  تٕضٛضٙ )تفاٛ ٘( إنٗ ًَٕذد لَضالر ٚتضًٍ لن ٛى لناق  أ نـ 

ًَٕذد لةَضالر ٚزٚا يٍ لن ٕا لنتفاٛ ٚأ نٓ ل لنًُٕذد
1

       . 

سٙ  شلناةةٛأ ىقنةق يق ٚ ًم  هٗ لن ال قي  لٛ ا لألرمة ا يٍ لراقرا إنٗ مٌ لختةقر لن ال أ 

ٔنه ٛقو  قختةقرلي  ت ًم لختةقرلي لنتكقيم لنًدت ف  هٗ   ٛقٌ لن ال أ سٙ لألرم لن ٕٚم. صٍٛ

ألٌ يز  ٔرٕت  ؛يٍ لنتررا مٔة يٍ لتت  لر لناالتم ٔتكقيهٓق  ُا َف  لن تةأ  ّالناةةٛأ ةُ 

 أ تةةٛأ  هٗ لأل م  قتزقِ ٔلصا  ُٛٓىتكقيم  ٍٛ تهاهتٍٛ ٚ ُٙ ٔرٕت  ال
2
 (Granger)ٚانم إر  .

 هٗ مٌ ٔرٕت تكقيم يدت ف  ٍٛ يتغٛ ٍٚ ٚ ُٙ ٔرٕت  ال أ تةةٛأ سٙ لتزقِ ٔلصا  هٗ لأل مش 

س ُا لن ٛقو  قختةقر لن ال أ لناةةٛأ  ٍٛ يتغٛ لٌ يضم لنارلتأ َ ٕو مٔة"  فضص تررأ تكقيم 

لناالتم لنزيُٛأ لنًتغٛ لٌ حى لختةقر س ضٛأ لنتكقيم لنًدت ف ٔتلًٛى ًَٕذد تلضٛش لنخ ر 

خٛ ل" لختةقر لن ال أ لناةةٛأ ُْٔقف  اا لختةقرلي نهاةةٛأ يُٓق يق ٚتٕلسي يع يُٓزٛأ لنتكقيم ٔم

     لنًدت ف ْٔٙ لختةقرلي  لنً ُٕٚأ لرصلقئٛأ نً قيالي لَضالر ًَٕذد تلضٛش لنخ ر.

لتأ تضاٚا لتزقِ لن ال أ لناةةٛأ سٙ لألرهٍٛ لن لٛ  ٔلن ٕٚم  ٍٛ لنًتغٛ لي يٕضع لنار ٌّإإذ    

 Vector Error Correction Modelٚت ه  ت اٚ  ًَٕذد يتزٓقي تلضٛش لنخ ر 

(VECM)   .نً  سأ لتزقِ لن ال أ  ٍٛ لنًتغٛ ٍٚ ٔتضهٛم تهٕف لن ال أ سٙ لألرم لن لٛ ا 

(Granger( ش  ) ر لَز ش   Engle-Grangerٔ ا ٔضش ) إَزم ٔر لَز ش         
3
رٛف  

 Errorلنت هٛاٚأ ةختةقر لناةةٛأ سٙ ًَٕذد تلضٛش لنخ ر  ًٚكٍ إتخقل ط ٚ أ " ر لَز  "

Correction Model (ECM) سئذل رقَت لنًتغٛ لي سٙ ًَٕذد  .Vector 

Autoregression (VAR) ًَٕذد يتزٓقي   ًقليتكقيهأ تكقيال يدت رقش سئَّ ًٚكٍ لتت

 VARلنًدتي يٍ ًَٕذد  Vector Error Correction Model (VECM)تلضٛش لنخ ر 

يٍ مرم تضاٚا لتزقِ لناةةٛأ ٔت اٚ  ت  أ تكٛف م٘ لختالل سٙ لألرم لن لٛ  إنٗ لنتٕلنٌ طٕٚم 

ٌّ سضاًل  ٍ لنًتغٛ لي لنًارٔتأ . لألرم  ٍٛ ًَٕذد  تضاٚا لتزقِ لن ال أ  ٍٛ لنًتغٛ ليش سئ

يتزٓقي تلضٛش لنخ ر ًٚكُُق يٍ لنتف ٚي  ٍٛ لناةةٛأ سٙ لألرهٍٛ لن لٛ  ٔلن ٕٚمش  سًٛكٍ 

سٙ س ٔ ٓق لألٔنٗ يٍ مرم تضاٚا  explanatory variables)نهًتغٛ لي لنتفاٛ ٚأ ) Fلتتخالو 

رم لن ال أ لناةةٛأ سٙ لألرم لن لٛ ش  سٙ صٍٛ ًٚكٍ لةتتاةل  هٗ لن ال أ لناةةٛأ سٙ لأل

 نه ًٛأ لنًتةقطئأ نفت ا ٔلصاا نضا تلضٛش لنخ ر.   tلن ٕٚم يٍ خالل لختةقر 

 ثبىثب: ّزبئح اىزحيٞو اىقٞبسٜ

 -: ٜتٛأخالل يُٓذ لنتضهٛم لن ٛقتٙ لن ٘ لا َق نّ تق  ق س ا تى لختةقر لنًتغٛ لي ل يٍ

 =  لررًقنٙلنُقتذ لنًضهٙ  لنتغٛ لي

 سٙ  زز لنًٕلنَأ لن قيأ=  ٔلنتغٛ لي

 سٙ  زز لنًٛزلٌ لنتزقر٘ =  ٔلنتغٛ لي

 اخزجبس اسزقشاس اىسالسو اىضٍْٞخ ىيَزغٞشاد .1

لتتخالو لختةقر تٚكٙ سٕنه  لنًٕتلع   تى
(4)

 (Dickey – Fuller Augmented)    ٔرقَلت لنُتلقئذ

 لٜتٙ :ٔسي لنزأل 

 

 

                                                           
1
  -Gujarati,Damodar."Basic Econometrics".3

rd
 ed .McGraw-Hill.1995. P321. 

2
 -Johansen,S. (1988), "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors". Journal of 

Economic Dynamic and Control Vol 12, PP231-254. 
3
 -Granger, C. W. "Some Recent Development in a Concept of Causality." Journal of   

Econometrics, 39 (1988), 199-211. 

 

(
4
سللٙ لرلل لم لةختةللقرلي رًٛ ٓللق  نزلل ر لنٕصللاا ٔلختةللقرلي  Gretlٚللتى لتللت ًقل لنة َللقيذ لةصلللقئٙ لنزللقْز  (

 لنتكقيم ٔلناةةٛأ .
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 DFAّزبئح اخزجبس  (5سقٌ ) دذٗهاى

 ثبىَسز٘ٙ قَٞخ االخزجبس ثبىفشق األٗه االخزجبس

 اىَزغٞش
 قبطع ٍع قبطع ٗاردبٓ ٍع

قبطع  ثذٗق

 ٗاردبٓ
 قبطع ٍع قبطع ٗاردبٓ ٍع

 ثذٗق

قبطع 

 ٗاردبٓ

-4.641*** -4.483*** -3.601** --1.677 0.411 2.228  

-5.446*** -4.950*** -4.791*** -1.699 -1.846 -1.565  

-6.502*** -6.516*** -6.507*** -3.779*** -1.981 -1.454  

 اىحشخخ  اىقٌٞ

 %*10عْذ ٍسز٘ٙ ٍعْ٘ٝخ  2.89-

 %**5عْذ ٍسز٘ٙ ٍعْ٘ٝخ  3.19-

 %***1عذ ٍسز٘ٙ ٍعْ٘ٝخ  3.77-

 

إذ رقَلت لن لٛى لنً ه لأ نٓلق      شلناالتم لنزيُٛأ  نهًتغٛ لي لنخالث يات  ا  ُا لنف ي لألٔل  ظٓ ي

% . ٔرلقٌ  1 ُا ياتٕٖ ي ُٕٚلأ   (Critical values)رة  يٍ لن ٛى لنض رأ م (P- value )ن ٛى 

%  يلع ٔرللٕت  لقطع ٔلتزللقِ   5س لط لنًٛلزلٌ لنتزللقر٘ يالت  ل سلٙ لنًاللتٕٖ  ُلا ياللتٕٖ ي ُٕٚلأ       

ألَٓلق  ُلا ْل ل لنفل ي     ؛تكٌٕ يتكقيهأ سٙ لنف ي لألٔل  ٌْملناالتم لنزيُٛأ ًٚكٍ  ٌّمنيُٙ . ً ُٗ 

 لنٕصاا.تكٌٕ خقنٛأ يٍ ر ر 

 

 اخزجبس اىزنبٍو اىَشزشك .2

ٍ          ًقللتلت   ُلا  ٍ لنًتغٛل لي  ق تًلقت يُٓزٛلأ )رْٕقَال ( ٔ )   Johansenلختةلقر لنتكقيلم لنًدلت ف  ٛل

 ٍ ( Johansen and Juseliusرٕتهٕٛن  –رْٕقَا
(1)

سٙ لنًُقذد لنتٙ تتكٌٕ يٍ مرخ  يٍ   ًهألنًات 

ٙ ُت ٍ س ط ؛ ألَٓق تاًش  قألح  لنًتةقتل  ٍٛ لنًتغٛ لي  ّا يتغٛ ٍٚش  ٔلنت ٗ سٙ صقنأ ٔرٕت يتغٛ ٚ مسضم صت

(  Engle – Granger  ُٚزل ش    –يٕضع لنارلتأش  ٔٚفت ا مَٓق ىٛ  يٕرٕتا سٙ يُٓزٛأ   ) إَزلم  

 ذلي لنخ ٕتٍٛ.

.  ٔٚت هلل  ٔرللٕت لنتكقيلم لنًدللت ف  للٍٛ  IIلنًللفٕسأ   ةللأيُٓزٛللأ " رْٕقَالٍ " لختةللقر ن ت  ات ل  

(.  ٔيٍ مرم تضاٚلا   r ()=r <>0ذلي رتةأ رقيهأ )  IIلناالتم لنزيُٛأ مة تكٌٕ لنًلفٕسأ 

لختةللقرٍٚ إصلللقئٍٛٛ يةُٛللٍٛ  هللٗ تلنللأ لريكقَللقي لن نًللٗ     ًقل للات يتزٓللقي لنتكقيللم ٚللتى لتللت 

Likelihood Ratio Test (LR)   ًْٔق لختةقر لألحــــtrace test   (    ٔلختةلقر لن لٛى  )

 لختةقر لألح   ـ :  ٔٚ  ف(.  )   maximum  eigenvalues testلنًًٛزا لن نًٗ 

 

ي ق لم لنف ضلٛأ لنةاٚهلأ مٌ  لات      r ≥ٚتى لختةقر س ضٛأ لن او مٌ  لات يتزٓلق لنتكقيلم لنًدلت ف      إْذ

 (.   2ش  1ش  r  =0 إذ)  rيتزٓقي لنتكقيم لنًدت ف = 

 لختةقر لن ٛى لنًًٛزا لن نًٗ  ـ :  ٔٚ  ف

                                                           

)1 (  Johansen,   S.   and   Juselius,   K.   "Maximum   Likelihood   Estimation   and 

Interference on Cointegration with Application to the Demand for Money." Oxford 

Bulletin of Economics and Statistics,vol 52 (1990), PP169-210 
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ي ق لم لنف ضلٛأ لنةاٚهلأ مٌ     (r=0) ت فٚتى لختةقر س ضٛأ لن او مٌ  لات يتزٓلقي لنتكقيلم لنًدل     إذ

 .  r= + 1 ) ( ات يتزٓق لنتكقيم لنًدت ف 

ٔلختةللقر لن للٛى لنًًٛللزا  ش( ) trace test( َتٛزللأ لختةللقر لألحلل   6لنزللأل ر للى )   ٕٔٚضللش

( ةختةقر ٔرٕت  ال أ سٙ لألرم لن ٕٚم  ٍٛ )  maximum eigenvalues testلن نًٗ 

 لنتغٛ  سٙ لنُقتذ لنًضهٙ لررًقنٙ ٔلنتغٛ لي سٙ لةختالل سٙ لنًٕلنَأ لن قيأ. 

  
 (6سقٌ ) دذٗهاى

ِ  اخزجبس  ٗاىزنبٍو اىَشزشك ثٞ

 اىْزٞدخ
P- 

value  
P-value 

 

(95%) CV 

for 

maximum 

eigenvalues 

 اىعذً فشض

 فشض قج٘ه

 اىعذً
0.1337 11.458 0.1869 11.467 0.309 R = 0 

فشض  سفط

 اىعذً
0.9247 0.008936 0.9247 0.008936 0.00028 R = 1 

 

لنًًٛللزا لن نًللٗ  شمٌ لختةللقر لنتكقيللم لنًدللت ف لنًةُللٙ  هللٗ لختةللقر لن للٛى      (6) لنزللأل ٕٚضللش

(maximum eigenvalues test)  ٔلختةقر لألح  ش(trace test)   ٙلنُقتذ لنًضهٙ لررًقن ٍٛ 

  لاو ٔرلٕت لنتكقيلم لنًدلت ف      (r = 0)ٔلختالل لنًٕلنَأ لن قيأ مَّ ة ًٚكٍ رسلض سل ا لن لاو    

%(؛ 10 ُا ياتٕٖ ي ُٕٚأ ) (r=1)س ا لن او   ةٕل%(ش  ٔ ة ًٚكٍ 10 ُا ياتٕٖ ي ُٕٚأ )

 سٙ لألرم لن ٕٚم . ٔن ل ة تٕرا ي قتنأ تكقيم يدت ف ٔلصاا  ٍٛ لنًتغٛ ٍٚ
 

  ٗ(اخزجبس اىزنبٍو اىَشزشك ثِٞ 7سقٌ ) دذٗهاى

 اىْزٞدخ
P- 

value  
P-value 

 

(95%) CV 

for 

maximum 

eigenvalues 

 اىعذً فشض

فشض  سفط

 اىعذً
0.0795 12.925 0.029 16.884 0.34093 R = 0 

فشض  قج٘ه

 اىعذً
0.0466 3.959** 0.0466 3.959** 0.1199 R = 1 

 

 maximum)لنًةُللٙ  هللٗ لختةللقر لن للٛى لنًًٛللزا لن نًللٗ      نًدللت فلختةللقر لنتكقيللم ل  ميللق     

eigenvalues test)   ٔلختةقر لألح(trace test)  ٍٛ     لنتغٛ لي سٙ لنًٛزلٌ لنتزلقر٘ ٔلخلتالل

  لاو ٔرلٕت    (r = 0)مَلّ ة ًٚكلٍ  ةلٕل سل ا لن لاو       ( 7سٙ لنزلأل ر لى )  لنًٕلنَأ لن قيأ مظٓ 

 ُا ياتٕٖ  (r=1)س ا لن او  رسض%(ش  ٔ ة ًٚكٍ 5م لنًدت ف  ُا ياتٕٖ ي ُٕٚأ )لنتكقي

%(؛ ٔن ل تٕرا ي قتنأ تكقيم يدت ف ٔلصاا  لٍٛ لنًٛلزلٌ لنتزلقر٘ رًتغٛل  تلق ع ٔ لٍٛ       5ي ُٕٚأ )

 رًتغٛ  تفاٛ ٘. ألنًٕلنَأ لن قي

)11(................)1(log
max i

T



 

trace


max
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 اخزجبس اىسججٞخ. .3

ًَٕذد لتزلقِ لةَضلالر لنل لتٙ    م رْٕقَاٍ ي تةط  ُتقئذ يُٓزٛأ   ًقللنتض ي يٍ تكقيم لنًتغٛ ٍٚ  قتت ٌّإ

(VAR) ى   ٝ٘ظددف فَٞدب إرا مبّددذ اىَزغٞدشاد ٍزنبٍيددخ رنددبٍال ٍشدزشمب أً ال   ٔلنل ٘  ش يلٍل خلالل ي  سللأ  لٛل

ٍ لنًتغٛلل  لنتللق ع ٔلنًتغٛلل  لنتفالٛل ٘    يتزٓللقئ ًللق مٌ شي للقيالي لةَضللالر ٔلختةللقر تهلل  لنً للقيالي  لٛل

 Vectorًَٕذد ميدتي يٍ   Vector Error Correction Model (VECM)تلضٛش لنخ ر 

Autoregression (VAR)  سٙ تضاٚا لتزلقِ لنالةةٛأ ٔرل ن  سٙل تضاٚلا تل  أ لنتكٛلف          ًمّ ٚاتَّئس

َٔ لا  ا  أ لنتكٛٛف ْٕ يالتٕٖ لنفل ي)   .نالختالل سٙ لألرم لن لٛ  َضٕ لنتٕلنٌ سٙ لألرم لن ٕٚم 

 كٛٛف.لنتخهف لنزيُٙ ( لن ٘ ٚضاث  ُاِ لنت

 اخزجبس اىعالقخ اىسججٞخ ثِٞ اىْبرح اىَحيٜ ٗاىَ٘اصّخ اىعبٍخ. .أ 

ذد  ملةختةلقر يٍل خلالل َتلقئذ ت لاٚ        ٚلتى  ذد نأل Vector Autoregression (VAR)ًَٕل لنل ٘   ًَٕل

ٚ  ط لنتغٛ لي سٙ لنُقتذ لنًضهٙ رًتغٛ  تق ع ٔلنًٕلنَأ لن قيأ رًتغٛ  تفاٛ ٘ يع  ًٛٓق  قنف ٔي لنزيُٛأ 

   -:لٜتٛأٔسي لنلٛغأ 

                     
           

 

 (8سقٌ ) دذٗهاى

ِ  Vector Autoregression VARّزبئح اخزجبس   ثٞ

GDP= Dependent 

variable 
Coefficient Std. Error t-ratio p-value 

Const 2955.71 2736.42 1.0801 0.28930 

 0.98944 0.0653208 15.1474*** 0.00001 

 -0.287842 0.310062 -0.9283 0.36117 

    %10ىٚ ٍسز٘ٙ إ% ٗ * 5ىٚ ٍسز٘ٙ إ% ٗ ** 1ىٚ ٍسز٘ٙ ٍعْ٘ٝخ إ***= رشٞش 
ٙ ٕٚضضٓق لنزأل ر ى ) ٔيٍ لَ الو  ال أ لنتكقيم لنًدت ف  ًُٛٓق ٔة تٕرا   ر٘ لتزقِ  ( َزا8لنُتقئذ لنت

ٍ لةختالل سٙ لنًٕلنَأ لن قيأ سٙ لألرم لنت ٕٚم ٛ ٔ ٙ ٙ لررًقن ٍ لنُقتذ لنًضه ٔذن  ن او  ش ال أ تةةٛأ  ٛ

 ,F(1لذ رقَت  ش(F)رم لن لٛ  ة تٕرا  ال أ تةةٛأ صا  لصلقئٛأ سٙ لأل ٔصتٗ. ( t )ي ُٕٚأ لختةقر 

ٙ ىٛ  ي ُٕٚأ.  [0.3612] 0.86181  = (28 ْٕب اُ اىفشٗض اىزٜ رسزْذ عيٖٞب عالقبد  ٗاىسجتْٔ

عيٚ َّع اىعالقخ غٞش اىَجبششح ٗظَِ آىٞخ  رذخو فٖٞب  رأثٞشاد ٍعدذالد اىفبئدذح    عزَذاىْبرح ثبىَ٘اصّخ ر

ٌ   ِٝ ٗٗاسعبس اىصشف , ٗمَب ٕ٘ ٍعيً٘ أُ االقزصبد اىعشاقٜ رْعذً فٞٔ اىَشّٗخ ىٖبرِٞ اىَزغٞدش  ِ  ثد ال  ٍد

ِ اىْدبرح ٗاىَ٘اصّدخ اىعبٍدخ ثبسدزجعبد        ٍعدذالد اىفبئدذح ٗاسدعبس     ردأثٞش َٝنِ رص٘س عالقخ غٞش ٍجبشدشح ثٞد

لنًٕلنَأ لن قيأ ْٙ يتغٛل  تلق ع ٔلنُلقتذ لنًضهٙل يتغٛل  يالت م         ٌّم لاخ  لن ال أ  قست م ُا  ٔ  اىصشف.

 :  لٜتٛأٔسي لنلٛغأ 

رلم  ْٔٙل لَ لالو  ال لأ لنتكقيلم لنًدلت ف ٔلَ لالو لن ال لأ لنالةةٛأ سٙل لأل          ٓقش  هٗل لنُتلقئذ َفال    تُضلم

 ( . 9لن ٕٚم  ٔرًق يٕضش  قنزأل ر ى )
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 (9سقٌ ) دذٗهاى

ِ  Vector Autoregression (VAR)ّزبئح اخزجبس   ثٞ

GB= Dependent variable Coefficient Std. Error t-ratio p-value 

Const 1449.54 1078.5 1.3440 0.18973 

 -0.00649432 0.0257448 -0.2523 0.80268 

 0.594608 0.122204 4.8657*** 0.00004 

 

ٌ راد    (t-ratio)اىدذٗىِٞ اىسبثقِٞ ّدذ أُ قَٞخ  ٍِٗ ٍعْ٘ٝخ فقع ىيعالقخ ثِٞ قٌٞ اىَزغٞش اىحبىٞدخ ٗقٞد

ُ ٕٗزا  ٝعْٜ  ,اىَزغٞش ثبىفشق األٗه  ٗأُ  ,ٍع قٌٞ اىْبرح اىسبثقخ زنبٍور فقع قٌٞ اىْبرح اىَحيٜ اىحبىٞخ  أ

ِ      ,قٌٞ االخزاله فٜ اىَٞضاُ اىزددبسٛ اىحبىٞدخ ردشرجع ٗرزنبٍدو ٍدع قَٞٔد اىسدبثقخ        ىٖدب ٗال ٝ٘خدذ رنبٍدو ثٞد

 .اىَزغٞشِٝ حزٚ ثبىفشٗق اىضٍْٞخ
 

 اخزجبس اىعالقخ اىسججٞخ ثِٞ اىَٞضاُ اىزدبسٝخ ٗاىَ٘اصّخ اىعبٍخ. .ة 

ذد  م  ليٍل خلال   ٓقلنًُٓزٛلأ لنالق  أ َفال     ئتةلقع   ةختةلقر  Vector Autoregression (VAR)ًَٕل

 ال أ لنتكقيم لنًدت ف  ٍٛ لنتغٛ لي سٙ لنًٛلزلٌ لنتزلقر٘ رًتغٛل  تلق ع ٔلنتغٛل لي سٙل لنًٕلنَلأ لن قيلأ         

 -:لٜتٛأ  أنه ال أ لنًٕحٕسأ ٔسي لنلٛغ
     

 (10سقٌ ) دذٗهاى

ِ  Vector Autoregression VARّزبئح اخزجبس   ثٞ

TB=Dependent variable Coefficient Std. Error t-ratio p-value 

Const 2456.68 3098.17 0.7929 0.43448 

 0.623312 0.186391 3.3441 0.00236 

 0.591009 0.116381 5.0782*** 0.00000 

 % 1ٕٜٗ ٍعْ٘ٝخ عْذ ٍسز٘ٙ ٍعْ٘ٝخ  ***(F=14.073)أُ قَٞخ  عيَب

ُْقف  ال أ تكقيم يدت ف سٙ لألرم لن ٕٚم  ٍٛ لنًٛزلٌ لنتزلقر٘ رًتغٛل     مٌ ضشَتقئذ لنزأل ٚت ٔيٍ

نٗل  إٔمٌ ُْقف  ال أ تةةٛأ  قتزقِ ٔلصا يٍ لنًٕلنَأ لن قيلأ   شتق ع ٔ ٍٛ لنًٕلنَأ لن قيأ  رًتغٛ  تفاٛ ٘ 

رلم لن ٕٚلم تفال ْق  ًٛلأ     ٔسٙل لأل  (F=14.073)رهٍٛ لن لٛل  تفال ْق  ًٛلأ    ٔسٙ لألشلنًٛزلٌ لنتزقر٘ 

(t=5.0782)  1ًْٔق ي ُٕٚقٌ  ُا ياتٕٖ ي ُٕٚأ.% 

 رحذٝذ سشعخ اىزنٞٞف ألَّ٘رج رصحٞف اىخ أ .ج 

 Vector Error Correction Model (VECM)ًَٕذد يتزٓقي تلضٛش لنخ ر  مرًق  هُق مٌ 

ٔلتزقْٓق تغٛ لي ٔي  سأ رٛفٛأ تٕرّٛ لةختالل سٙ لألرم لن لٛ  لن ٘  تفٛاَق سٙ تضاٚا لناةةٛأ   ٍٛ لًن

ٕلنٌ سٙ  تتضًُّ  ال قي لةَضالر لًن ارا يٍ  ٛقَقي لناالتم لنزيُٛأ ش تٕرّٛ ْ ل لةختالل حٕن لنت

ت ه أ  قنتكقيم لنًدت ف  (VECM)ًَٕذد ملألرم لن ٕٚم . نٓ ل تٛتى  ُقم  نهتررا يٍ لنُتقئذ لناق  أ ٔلًن

ٕلنَأ لن قيأ  ٔسي لنلٛغأ   :  لٜتٛأٔلناةةٛأ  ٍٛ لنًٛزلٌ لنتزقر٘ ٔلًن

 

 ( 11ًَٕذد صلهُق  هٗ لنُتقئذ  لنًٕضضأ سٙ لنزأل ر ى )لر لم لةختةقر نال ٔ ُا
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ِ 11اىدذٗه ) َ٘رج رصحٞف اىخ أ ىيعالقخ ٞث ُ اىزدبسٛ( ّزبئحّ  ٘اصّخ ٗاىَٞضا ٜ اىَ  االخزاله ف

TB=Dependent Variable Coefficient Std. Error t-ratio p-value 

Const 6685.57 3332.05 2.0064* 0.05455 

GB 0.438333 0.566305 0.7740 0.44540 

EC1 0.76368 0.184863 4.1311*** 0.00030 

ٌ  ًٛأ  َزا ٙ لرة  يٍ لن ًٛأ لنزأنٛأ  ) ( t=4.1311 )م ٝعْٚ % يًق 1 ُا ياتٕٖ ي ُٕٚأ  (3.77-ْٔ

اصُ فٜد عالقدخ االخدزاله فٜد اىَٞدضاُ           رنٞٞف االخزاله فٜ األ اٍنبّٞخ  ة اىز٘د ش ٗر٘خٖٞٔد  ٘د خدو اىقصٞد

شٛ(       ُ سدشعخ   .اىزدبسٛ مَزغٞش داخيٜ ) ربثع( ٍع االخزاله فٜد اىَ٘اصّدخ مَزغٞدش خدبسخٜ ) رفسٞد ٗرن٘د

أٛ  1ٗاىزٜ رعْٜ رصحٞف اىخ أ , (EC1)مَب رشٞش ىٖب اىَعيَخ  ,اإلث بء ىَذح صٍْٞخ ٗاحذحٜ اىزنٞف ٕ

اىزٜد رٌد اعزَبدٕدب      ,(Twin deficits)ٍب ٝؤمذ فشظٞخ اىعدض اىَدضدٗج   ٕٗزاٝزٌ عْذ اىفشق األٗه . 

 فٜ ٍْٖح اىزحيٞو اىقٞبسٜ ىيعالقخ ثِٞ عدض اىَ٘اصّخ  ٗاىعدض فٜ اىَٞضاُ اىزدبسٛ .

 -: ٜتٛأٔسي لنلٛغأ ل غٛ ٍٚنتكٌٕ يًخهأ نض ٛ أ لرتةقو لنًت تٛأ ًٚكٍ ل تًقت ي قتنأ لةَضالر لٜرًق 

 

   اررلأ   لم يؤرلاا     ي قتنأ لَضالر ت ة   ٍ  ال قي يةقا ا ) صا  لنًفٕٓو لنكُٛز٘( ىٛل  نلئفلأ   ْٔٙ

لنً ُٕٚلأ لنتٙل تلى ل تًقتْلق سٙل لنضكلى  هٗل  ال لأ لةَضلالر إٌ رلقٌ ن ًٛلأ             ٖ% ألٌ يات99ٕح أ  قنٛأ  

 %. 99تررأ لنخ أ  قنً ارلي ْٙ  ٌّإ% م٘ 1رقَت  (F) ةختةقرمٔ  (t)لختةقر 

 اخلامتت
 االستُتاجاث

ْٔلل ل لنُللٕع  يللٍ   1921ٚتةللع لن لل لي يٕلنَللأ لنةُللٕت لن  ق ٛللأ يُلل  حللأر مٔل يٕلنَللأ  للقو     .1

 صزى لنُف أ ٔنٛ  لنغ ا يُٓق. لنًٕلنَقي  ٚ رز  هٗ

لنزلقر٘ سلٙ تكلٍٕٚ لنُالةأ      لرَفلقي ٚالٓى   ْذإآاي ياا لنارلتأ تزلٚلا صزلى لنُف لقي لن قيلأ ش      .2

رلم يلٍ     لٛى سٙ صٍٛ آاي ياا لنارلتأ ت    ًق ٔلضضًق سلٙ  شيٍ لنُف قي لن قيأ نهأنأ  لأل نى

ْٔل ل  شنتلٙ يل   ٓلق لنةهلا     ٔذنل  َتٛزلأ نهنل ٔف ل   ؛لةتتخًقر٘  ٔلرَفقيلنتخلٛلقي لنإُٚأ 

 لةتتٓالرٙ. لرَفقيٚ ك  طةٛ أ 

 لف سلٙ ي لايتٓق    ّٚٔ شإنلٗ ظٓلٕر لن زلز سلٙ لنًٕلنَلأ لن  ل ٛلأ       متي لألتلةقن ُْقف لن اٚا يلٍ   .3

ٔ    سضلاًل  لٍ   لن قو ٔلرٚ لتلي  لن قيأ  لرَفقيلختالل  ْٛكم   ٌّإ لاو سق هٛلأ لنُنلقو لنضل ٚةٙ 

ٚلتى ت لاٚ  لنًٕلنَلأ سلٙ صلقل  زلز        ٌْم ٛ ٙ سة ا ْٕ  زز تخ 2003لن زز سٙ لنًٕلنَأ   ا

 تؤٔل لنًٛزلَٛأ  إنٗ صقنأ لنفقئض.

إٌ يدكهأ لة تلقت لن  ل ٙ  تكًٍ سٙ لةختالةي لنٓٛكهٛلأ رَٕلّ ل تللقت ٚ تًلا  هلٗ لن  لقع        .4

يلٍ تخلٛللقي لن  لقع لنللُق ٙ  سلٙ       لألرةل  لتتضٕذ   لقع لنلُفط  هلٗ لنُالةأ      شإذلنُف ٙ 

لنُالةٛأ ن  لقع لنللُق أ لنتضٕٚهٛلأ  سلٙ       لألًْٛلأ إنلٗ لَخفلقا    متٖلنًٕلنَأ لةتتخًقرٚأ يًلق  

 .لألخ ٖلنُقتذ لنًضهٙ ٔلَخفقا ياقًْأ لن  ق قي 

ُْقف  ال أ تةةٛأ  ٍٛ لةختالل سٙ لنًٛلزلٌ لنتزلقر٘ ٔلةخلتالل  سلٙ لنًٕلنَلأ لن قيلأ ٔسلي          .5

ٌ لةخللتالةي سللٙ  زللز لنًٕلنَللأ تاللةي لةخللتالةي سللٙ  مٚ ُللٙ   لنًللزتٔد يًللقسكلل ا لن زللز 

 لنًٛزلٌ لنتزقر٘ خالل ياا لنارلتأ.

 لررًقنٙ؛لَ الو لن ال أ لناةةٛأ  ٍٛ لةختالةي سٙ لنًٕلنَأ لن قيأ ٔلنتغٛ لي سٙ لنُقتذ لنًضهٙ  

لن ال لأ ىٛل    ّ ق سلٙ تٕرٛل  ن لاو سق هٛتٓل   ؛ي لاةي لنفقئلاا ٔتل   لنلل ف     ترحٛ ٔذن   اة  ىٛقن 

 .لررًقنًٙضهٙ نٔلنُقتذ ل ألنًةقا ا  ٍٛ لةختالل سٙ لنًٕلنَ

1
76368.0438333.057.6685
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 انتىصٍاث 

مٔنٕٚقتّ  ًق ٚضًٍ ي اةي ًَٕ ي ةٕنأ ٔتُٕع  ٔإ قتالن قو  لرَفقيتلضٛش لختالل ْٛكم  .1

ٔإ قتا لنُن   تخللٛص   لض لن  ق لقي لة تللقتٚأ  ًلق ٚتُقتل  يلع         شيلقتر لناخم 

 ٔتٔرْق سٙ لتتٛ قن لنٛا لن قيهأ ٔتُٕع يلقتر لناخم لن ٕيٙ مًْٛتٓق

لةتلتخًقر   ألى لالنُف ٛأ  لرٚ لتلي  َقيذ نيُٙ يضات  هٗ لتتغالل  إطقرلن ًم سٙ  .2

ٔسٙ ي ايتٓق شيةقا ا سٙ لنتُٕٚع لة تلقت٘ ٔت ٕٚ  لن  ق قي دقرف لنتٙ ت لألَد أسٙ 

  ٔا ٔيلار لنًقل.ْ ل لن  قع ْٕ يلار لنخ ٌّأل؛لن  قع لنُف ٙ 

 لرَتقرٛلأ رم لنُٕٓا  ٕ ع لة تلقت لن  ل ٙ ٔتًُٛلأ  ارلتلّ تدلكم تًُٛلأ لن لارلي      ميٍ   .3

 نتض ٛي لنًُٕ لة تلقت٘. لألتقنسٙ لن  ق قي لنزرل ٛأ ٔلنلُق ٛأ ٔلنخايٛأ لن قيم 

 ٗإنل لةتتخًقر سٙ  ًهٛقي لنًُٕ لة تللقت٘ ٔنضقرلأ لنةهلا     َّن ًل نهأر لنضقتى لن ٘ ٚه ة .4

لة تلللقت لن  ل للٙ َتٛزللأ   محللقني للاةي ًَللٕ ي تف للأ نًضقٔنللأ ت للٕٚض لنتللرخٛ  لنلل ٘   

 لنًٕلنَقي لن قيأ نهأنأ سٙ لنإُلي لن قتيلأ   تٕرّٛ إ قتانهن ف لنً رٕرا َزا ض ٔرا 

 لنُف ٛلأ َضلٕ لةتلتخًقر    لرٚل لتلي يلٍ   لألرةل  يلٍ  خلالل تٕرٛلّ لنُالةأ     شَضٕ لةتلتخًقر  

لنٕطُٛلأ يلٍ     ٔتدلزٛع ت ةئلأ لنًلاخ لي   شت هٛم لنًٛلم لنضلا٘ نالتلتٓالف     إيكقَٛأٔترلتأ 

ًْٛلأ لةتلتخًقر   رٔرسع ت   لنفقئاا ٔنٚقتا لنلٕ ٙ نلاٖ لنًزتًلع      شخالل تدزٛع لةتخقر

 لرَتقرٛأ.نٗ لنًدقرٚع إٔتٕرّٛ 

 املصادر انعربٍت
 .2004لنةُ  لنً رز٘ لن  ل ٙش)إصلقملي يٛزلٌ لنًاسٕ قي(ش اتخقصش .1

 .2007ٚ  لة تلقت٘ لن   ٙ لنًٕصا ن قولنت   .2

ت.صاٍ  ةا لنك ٚى تهٕوشت.يضًا خقنا لنًٓقُٚٙش)لنًٕلنَأ لن قيأ  لٍٛ لة لالت ٔلنتُفٛ (شيزهلأ     .3

 .6402007لرتلرا ٔلة تلقت شرقي أ لنًاتُل ٚأشلن ات

 .2010شتلر لنُفقئ ش1ت.خهٛفٗ  ٛاٗ ش)ْٛكم لنًٕلنَأ لن قيأ سٙ لة تلقت لةتاليٙ(شو .4

 ٍ صًللللالٌ لنهضٛقَٙش)لنًٕلنَللللأ لن قيللللأ سللللٙ لة تلللللقت لرتللللاليٙ(شلنةُ  لةتللللاليٙ     تلللل ا .5

 .1997نهتًُٛأشلنًًهكأ لن   ٛأ لنا ٕتٚأش

 إ هٛىاقرا إنٗ إلنًٕلنَأ لن قيأ سٙ لن  لي ترلتأ تضهٛهٛأ يع  )حةقس حق   يضًا خٕاُقٔ ش .6

 .2012لناهًٛقَٛأ شش لرتت لتٛزٛأ ش ي رز ر تتتقٌ نهارلتقي ( ر تتتقٌ لن  لي

شتلر لنًاٛ ا شلألرتٌ 1ت.يضًٕتصاٍٛ لنٕلت٘ش ت.نر ٚق مصًا  زلوش)يةقتا لنًقنٛأ لن قيأ(شو .7

 .2007ش

 .2000ش  قنى لنكت  نه ةق أشلألرتٌش1يضًٕت لنخقنا٘ش)ل تلقتَق(ش و .8

شتلر 4يضًلللا  هلللٙ لنزُٚٙش)لة تللللقت لن  ل لللٙ لنًقضلللٙ ٔلنضقضللل ٔخٛقرلي لنًالللت ةم(شو    .9

 .2009شلنًالفش غالت

 .2007يضًا َٕٚ ش)ل تلقتٚقي تٔنٛأ(شلنالر لنزقي ٛأشلةتكُارٚأش .10

يًللأس لنخ ٛلل  لنكاللٕلَٙ ش)لن ال للأ  للٍٛ  زللز٘ لنًٕلنَللأ ٔلنضاللقن لنزللقر٘ سللٙ لنًًهكللأ    .11

 .2009شلناُأ6شلن ات3لن   ٛأ لنا ٕتٚأ(ش ترلتقي ل تلقتٚأش يزها

 .2005لنتًُٛأشرُٛف شيؤتً  لأليى لنًتضاا نهتزقرا ٔلنتًُٛأش ت  ٚ  لنتزقرا ٔ .12

 تلئ ا لنًٕلنَأ.ت قرٚ  تُٕٚأ يختهفأ.-ٔنلرا لنًقنٛأ .13

 ٔنلرا لنًقنٛأشلأليٕلل لن قيأ شتُفٛ  لنًٕلنَأ لن قيأ شلنضاق قي لنختقيٛأ.تُٕلي يختهفأ. .14

ٔنلرا لنتخ ٛط ٔلنت قٌٔ لةًَقئٙشلنزٓقن لنً رز٘ نإلصللقم ٔتكُٕنٕرٛلق لنً هٕيقيشال ةأ     .15

 لي يختهفأ.لنضاق قي لن ٕيٛأ.تُٕ

َةٛللم يٓللا٘ لنزُق ٙش)آحللقر  زللز لنًٕلنَللأ لن قيللأ لةتضقتٚللأ  هللٗ لنًٛللزلٌ لنتزللقر٘ لن  ل للٙ   .16

( ضلللج ي لللاو إنلللٗ نهًلللؤتً  لن هًلللٙ لنخلللقَٙ نكهٛلللأ لرتلرا  2011-2003ترلتلللأ  ٛقتلللٛأ نهًلللاا

 .2011ٔلة تلقتش
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