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ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصادٟ



د .طالٍ ضبُٛد نداٟٚ
اضتاذ ،نً ١ٝاإلدازٚ ٠االقتصاد ،جاَع ١املٛصٌ

د .فٛاش جاز اهلل ايديُٞٝ

اضتاذ َطاعد ،نً ١ٝاإلدازٚ ٠االقتصاد ،جاَع ١املٛصٌ
.

املطتخًص
أ صبح ايفطاد اإلدازٚ ٟاملاي ٞمس َٔ ١مسات اإلداز ٠اسبه ١َٝٛيف ايعدٜد َٔ ايدٚ ،ٍٚقد
ضاِٖ ايغطا ٤ايطٝاض ٞيًُٛقع ايٛظٝف ٞيف اْتػاز ٖر ٙايظاٖسٚ ٠تٓاَٗٝاَُٗٚ .ا اختًفت ايٓظس٠
إىل ايفطاد ضٛا ٤يٓاذ ١ٝاملفٗ ّٛأ ٚاألضباب فإٕ ايٓتا٥خ ايٓامج ١عٓ٘ ٚاذد ٠أال  ٖٞٚاإلضساز
باملصاحل ايعاَٚ ١اشباص.١
ٚاملػهً ١اييت ؼبا ٍٚايبر ايتصد ٟاها َٖ ٞا املٛقف ايعامل َٔ ٞايفطاد؟ ٚأٜٔ
تهُٔ َٛاطٓ٘ ايسٝ٥ط١؟ َٚا َطتٜٛات٘ ايكاز١ٜ؟ َٚا عالقت٘ بايُٓ ٛاالقتصادٟ؟
إٕ ااهدف َٔ ايدزاض ١بػهٌ أضاع ٖ ٛزضِ خسٜط ١يًفطاد يًٛقٛف عًٚ ٢اقع٘ يف عامل
ايٚ ّٛٝاالدباٖات اييت ضًهٗا خالٍ ايعكد األ َٔ ٍٚاأليف ١ٝايثايثٚ ١ايهػف عٔ عالقت٘ بايُٓٛ
االقتصادٚ .ٟضٛف ٜتِ ايسن ٕٛإىل نال األضًٛبني :األضًٛب ايٛصف /ٞايترًٚ ًٞٝاألضًٛب
اإلذصا ٞ٥يف ايتعاٌَ َع املػهً ١يًٛص ٍٛإىل ااهدف.
ٚقد تٛصًت ايدزاض ١إىل مجً َٔ ١ايٓتا٥خ أُٖٗا اختالف دزجات ايفطاد بني ايد ٍٚضٛا٤
ْظسْا إىل ٖر ٙايد ٍٚبػهٌ َٓفسد أ ٚضُٔ صبُٛعات ،إذ تٓخفض َطتٜٛات٘ يف ايد ٍٚاألٚزٚب١ٝ
ٚاألَسٜهٚ ١ٝايد ٍٚاملطتكً ١ذدٜثاً ،بُٓٝا ٖ ٛأنثس اتطاعاً يف ايد ٍٚاألفسٜكٚ ١ٝاألض١ٜٛٝ
ٚايعسبٚ ١ٝزٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات ايطٛفٝت ١ٝضابكاً.
ٚتبني عدّ اضتكالي ١ٝايُٓ ٛاالقتصاد ٟعٔ ايفطاد ٚإٔ ٖٓاى أمناط ًا َٔ ايعالقات بني
ايفطاد ٚايُٓ.ٛ
ايهًُات ايداي :١ايفطاد ،ايُٓ ٛاالقتصاد.ٟ
( )مت اضتالّ ايبر يف ٚ 2012/1/30ذصٌ عً ٢قب ٍٛايٓػس يف .2012/5/10
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Abstract
Corruption nowadays becomes distinguishing feature of
government administration in many countries. The political cover of
government position contributes in spreading and growing this
phenomenon.
The dramatic change in the picture or the concepts of corruption
provokes many interested bodies to deal with it seriously, the
controversy concentrated on the development of government
establishments, modernization of economic polices, and protection of
public capital.
The main objectives of the paper are to explore the global map of
corruption and its trend during the first decade of the 21st century, and
identifying the economic cost especially on growth. Both approaches, i.e.
descriptive and statistical, will be employed in order to achieve these
goals.
The paper finds that there is a variation in the level of corruption
between countries. European and American countries posses the lowest
level, whereas the other states have the highest level.It appears that it is
easy to reject the null hypothesis of independency of corruption and
economic growth. It appears that there are patterns of relation between
corruption and growth.
Keywords: Corruption, Economic Growth.

.

.

د .طالٍ ضبُٛد و د .فٛاش جاز اهلل 203 /

املكدَ:١
ال ؽبتًف ايهثري َنٔ االقتصنادٜني َٚتخنر ٟايكنساز يف د ٍٚايعنامل املتكدَنٚ ١ايٓاَٝن١
عً ٢إٔ ايفطاد ظاٖسَ ٠سافكن ١يٛجنٛد اإلْطنإ نطنًٛى ْٚػنا ٖٚ ،نٜ ٛتعاَنٌ َباغنسَ ٠نع
املهاضب املاد .١ٜفايفطاد ٜعين إضنا ٠٤اضنتخداّ ايطنًط ١ايطٝاضنٚ ١ٝاإلدازٜن ١يًرصنٍٛ
عً ٢املصٜد َٔ األَٛاٍ ٚإضا ٠٤اضتخداّ املٛازد االقتصناد ١ٜاملتاذنٖٚ .١ن ٛبٗنرا املفٗنّٛ
ينن٘ تننت ريات ٚتهننايٝف عًنن ٢األدا ٤املننايٚ ٞاالقتصنناد ٟينند ٍٚايعننامل نافننٚ ١عًنن ٢األخننص
ايد ٍٚايٓاَ.١ٝ
ٚال تٛجنند دٚينن ١ضننٛا ٤ناْننت َتكدَنن ١أْ ٚاَٝنن ١ربًننَ ٛننٔ ايفطنناد ٚبإغننهاي٘ اإلدازٜنن١
ٚاملايٚ .١ٝغايباً َا ٜطاِٖ ايغطا ٤ايطٝاض ٞيًُٛقع ايٛظٝف ٞيف اْتػاز ٖر ٙايظاٖس.٠
ٚإ ٕ ذحِ ايفطناد ٚاتطناد دا٥ستن٘ ٚتػنابو ذًكاتن٘ ٚتنسابت يٝاتن٘ بندأ ٜٗندد املنٛازد
االقتصادٚ ١ٜايبػس ١ٜيًُحتُعات ٚايدَُٗٚ .ٍٚا اختًفت ايٓظس ٠إىل ايفطاد ضٛا ٤يٓاذٝن١
املفٗ ّٛأ ٚاألضباب فنإٕ ايٓتنا٥خ ايٓامجن ١عٓن٘ ٚاذند ٠أال ٖٚن ٞاإلضنساز باملصناحل ايعاَن١
ٚاشباصٚ .١إٕ ايعدٜد َٔ املٓظُات ايعاملٚ ١ٝاإلقً ١ُٝٝتعد ايفطناد َنٔ ايعكبنات ايسٝ٥طن١
يف صٓع ايكسازات ازبٝد.٠
ٚغٗدت ايعكٛد األخري ٠اٖتُاَاً ًَرٛظناً مبٛضنٛد ايفطناد ٚيعنٌ َبعن ذينو تٛضنع
ْطاق٘ أفكٝناً ٚعُٛدٜناً ٚتطنٛز أضنايٝب٘ فطنالً عنٔ تفٗنِ ٚإدزاى ايعدٜند َنٔ ازبٗنات يًهًنف
االقتصادٚ ١ٜاالجتُاع ١ٝايطًب ١ٝاملستفع ١ي٘.
ٚإذا ناْت ايٓظس ٠إىل ايفطناد يف املاضن ٞعًن ٢أْن٘ ضنًٛى غخصن ٞضبندٚد ايٓطنام،
فإْ٘ غهٌ يف َسذً ١الذك ١ظاٖس ٠ال بٌ أصنبح يف ايٛقنت اسباضنس أغنب٘ بٓظناّ ٜن طس بٓٝن١
اإلداز ٠اسبهٖٚ .١َٝٛرا َا ٜطٛغ اذتالٍ َٛضٛع٘ َهاْناً بنازشاً يف ايٓكاغنات ازبازٜن ١عًن٢
صعٝد تطٜٛس عٌُ اإلدازات اسبهٚ ١َٝٛزضِ ايطٝاضات االقتصادٚ ١ٜمحا ١ٜاملاٍ ايعاّ.
.
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َػهً ١ايبر
املػهً ١اييت ؼبا ٍٚايبر ايتعاٌَ َعٗا تتُرٛز يف صبُٛع َٔ ١ايتطناالالت تتُثنٌ
يف ٖننٌ ايفطنناد ظنناٖس ٠يصننٝك ١بنندَ ٍٚعٓٝنن ١أّ أْنن٘ ظنناٖس ٠عاملٝنن١؟ ٚإذا َننا نننإ عاملٝناً َننا
خسٜطت٘؟ َٚا ايهًف ١االقتصاد ١ٜي٘؟
ٖدف ايبر
ٜٗنندف ايبر ن بػننهٌ أضنناع إىل ذبدٜنند َعننامل ايفطنناد ٚزضننِ اشبسٜطنن ١ايعاملٝنن ١ينن٘
ٚذبدٜد االدباٖات اييت ضًهٗا خالٍ ايعكد األَ ٍٚنٔ األيفٝن ١ايثايثنٚ ١ايهػنف عنٔ عالقتن٘
بايُٓ ٛاالقتصاد.ٟ
فسض ١ٝايبر
ٜٓطًننل ايبر ن َننٔ فسضننَ ١ٝسنصٜننَ ١فادٖننا أْنن٘ بطننبب اخننتالف ذانُ ٝن ١ايعٛاَننٌ
االقتصادٚ ١ٜايطٝاضٚ ١ٝايتٓظٚ ١ُٝٝاالجتُاع ١ٝيف ايند ٍٚفنإٕ َطنتٜٛات ايفطناد َتبآٜن١
بني ايدٚ ٍٚإٔ ٖٓاى عالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصاد َٔ ٟطبٝع ١ضًب.١ٝ
َٓٗخ ايبر
ضٛف ٜطتعني ايب رن بناملٓٗخ ايٛصنف ٞايترًًٝنَ ٞنٔ خنالٍ ايسنن ٕٛإىل ايعدٜند َنٔ
األدبٝننات ٚايدزاضننات ايٓظسٜنن ١ايننيت تٓاٚيننت املٛضننٛد ،فط نالً عننٔ ذيننو ضننٝتِ تٛظٝننف
األضًٛب اإلذصا ٞ٥يف تك ِٝٝايٓتا٥خ.
ذدٚد ايبر ايصَٓ١ٝ
ضننننٝتعاٌَ ايبرنننن َننننع املعطٝننننات اإلذصننننا ١ٝ٥اشباصنننن ١بننننايف 2010-2005 ٠
ٚايصادز ٠عٔ ايبٓو ايدٚيَٓٚ ٞظُ ١ايػفاف ١ٝايدٚي.١ٝ
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ذدٚد ايبر املهاْ١ٝ
ضٝغط ٞايبر عٓٝن ١تتهنَ ٕٛنٔ ( )157دٚين ١ضنٝتِ تكطنُٗٝا عًنٚ ٢فنل املعٝنازٜٔ
ايكازٚ ٟايطٝاضٚ ٞناآلت:ٞ
 ايد ٍٚايعسبٚ :١ٝتطِ نالً َٔ َصس ،قطس ،ازبصا٥س ،اإلَازات ايعسبٝن ١املترند ،٠ضنٛزٜا،
يبٓإ ،عُإ ،ايبرس ،ٜٔاألزدٕ ،املًُه ١ايعسبٝن ١ايطنعٛدَٛ ،١ٜزٜتاْٝنا ،يٝبٝنا ،ايهٜٛنت،
تْٛظ ،اي ،ُٔٝايطٛدإ ،ايعسام ،املغسب ،جٝبٛت.ٞ
 ايد ٍٚاألضٚ :١ٜٛٝتطِ نالً َٔ ضٓغافٛز ،٠ضريٜالْوْٖٛ ،و نْٛو ،اْدْٛضٝا ،تاٜٛإ،
نٛزٜننا دَٓ ،غٛيٝننا ،فٝتٓنناَّ ،هننا ،ٚبننٓغالدٜؼ ،ايفًننبني ،ضننرياي ،ٕٛٝبانطننتإ ،ايٓٝبنناٍ،
الٚعَ ،ايٝصٜا ،إٜسإ ،نُبٛدٜا ،ااهٓدَ ،اُْٝناز ،ايصنني ،تاٜالْندَ ،نال ،ٟٚأفغاْطنتإ،
ايٝابإ ،تسنٝاَٛ ،زٜػٛٝع.
 زٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات ايطٛفٝت ١ٝضابكاًٚ :تطِ نالً َٔ زٚضٝا ،جٛزجٝنا ،تاجهطنتإ،
نسجطننتإ ،تسنُٓطننتإ ،أٚشبهطننتإ ،التفٝننا ،أٚنساْٝننا ،أذزبٝحننإ ،زٚضننٝا ايبٝطننا،٤
أزَٝٓٝا ،نسباتَٛ ،ٞيدا فٝا ،ناشاخطتإ.
 ايد ٍٚايٓاغ ١٦ذدٜثاًٚ :تطِ نالً َٔ اضتْٝٛا ،ضنًٛفٝٓٝا ،نسٚاتٝناَ ،كندْٝٚا ،صنسبٝا،
ايبٛضٓ.١
 اينند ٍٚاألٚزٚبٝنننٚ :١تطنننِ نننالً َنننٔ ايننندامنازى ،فًٓٓنند ،٠ايطنننٜٛدٖٛ ،يٓننند ،٠ضٜٛطنننسا،
ايٓننسٜٚخ ،يٛنطننُبٛزد ،اٜسيٓنند ،٠ايُٓطننا ،أملاْٝننا ،املًُهنن ١املترنند ،٠بًحٝهننا ،فسْطننا،
اضننباْٝا ،ايغتغنناٍ ،اٜطايٝننا ،ايْٛٝننإ ،بٛيٓنندٖٓ ،٠غازٜننا ،أزبٝننو ،ضننًٛفانٝا ،زَٚاْٝننا،
بًغازٜاَ ،ايطا ،قغص.
 ايننند ٍٚاألَسٜهٝنننٚ :١تطنننِ نن نالً َنننٔ نٓننندا ،أٜطنننًٓد ،٠ايٛالٜنننات املترننند ،٠نٛاتُٝننناال،
املهطننٝو ،بازبننادٚع ،غنن ،ًٞٝدَٝٓٚهننإ ،األزجٓننتني ،بٛيٝفٝننا ،أٚزغننٛاْٝ ،ٟهننازاغٛا،
اإلننننٛادٚز ،نٛضنننتازٜهآٖ ،ننندٚزاع ،بنننازاغٛاٖ ٟننناٜٝيت ،ايغاشٜنننٌ ،ايطنننًفادٚز ،بُٓنننا،
تسٜٓداد ،جاَاٜها ،نٛيَٛبٝا ،بري ،ٚفٓصٜٚال ،دَٝٓٚها.
 ايد ٍٚاألفسٜكٚ :١ٝتطِ نالً َٔ ضنٛاشٜالْد ،غاَبٝنا ،بٛزنٓٝنا ف،ضن ،ٛشاَبٝنا ،ايطنٓغاٍ،
بٓني ،ايغاب ،ٕٛبٛتطنٛاْا ،أ ٛٝبٝناَ ،ناي ،ٞغٝاْنا ،تٓصاْٝناَٛ ،شْبٝنلَ ،دغػنكس ،ايٓٝحنس،
.
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ازتسٜا ،اٚغٓدْٝ ،٠حسٜا ،شميباب ،ٟٛايهاَري ،ٕٚضاذٌ ايعاد ،د أفسٜكٝاْ ،اَٝبٝا ،غاْنا،
زٚاْنندا ،نٝٓٝننا ،ايهْٛغنن ،ٛغٝاْننا ،اْغننٛال ،بٛزْٚنند ،ٟتػنناد ،يٝبريٜننا ،غٝاْننا ازبدٜننند،٠
ايهْٛغ ٛايدميكساط.١ٝ
خط ١ايبر
ضٝتٓا ٍٚايبر ايٓكا اآلت:١ٝ
أٚالً :خًفْ ١ٝظس١ٜ
َ 1 .1اٖ ١ٝايفطاد.
 2 .1ايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصاد.ٟ
اْٝاً :اشبسٜط ١ايعامل ١ٝيًفطاد
 1 .2ايٛاقع اسباي ٞيًفطاد.
 2 .2تطٛز ٚضع ايفطاد خالٍ ايعكد املٓصسّ.
ايثاً :منٛذد تكدٜس ايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصادٟ
أٚالً :خًفْ ١ٝظس١ٜ
ٜعندّ َٛضننٛد ايفطنناد َننٔ أنثننس املٛضننٛعات املبر ٛنن ١عًنن ٢ايطنناذات االقتصنناد١ٜ
ٚاالجتُاعٚ ١ٝايطٝاضَٓٚ ١ٝر َا ٜكسب َٔ ْصف قسٕ َنٔ اينصَٔ ٚعًن ٢اينسغِ َنٔ بطناط١
َفٗ ّٛايفطاد فإْ٘ ٜع ّد َٔ أنثس املصطًرات إ از ٠يًحدٍ ٚميتًنو تفطنريات عدٜندٖ .٠نرٙ
اإلغهاي ١ٝتفسض ذبدٜد َفٗٚ َ٘ٛأبعاد.ٙ
َ 1 .1اٖ ١ٝايفطاد
ٖٓاى ٚجٗات ْظس عدٜد ٠خبصٛص ذبدٜند َاٖٝن ١ايفطناد .فُفٗن ّٛايفطناد ؽبتًنف
حبطننب ذحُنن٘ ْٛٚعنن٘ .فٗٓنناى فطنناد صننغري ٚفطنناد نننبري (عًنن .)8 ،2008 ،ٞإذ ٜتطننُٔ
األ ٍٚيٝات دفع ايسغٚ ٠ٛايعُٛالت املباغس ٠إىل املنٛظفني ٚاملطن ٚيني يف ايكطناعني ايعناّ
ٚاشباصٚٚ ،ضع ايٝد عً ٢املاٍ ايعاّ ٚاسبصن ٍٛعًنَٛ ٢اقنع َتكدَن ١يءبٓناٚ ٤األقنازب يف
ازبٗنناش ايننٛظٝف .ٞأَننا ايفطنناد ايهننبري فٗننَ ٛننستبت بايصننفكات ايهننغ ٣يف عننامل املكنناٚالت
.
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ٚدبنناز ٠ايطننالحل ٚاسبصنن ٍٛعًنن ٢ايٛننناالت ايتحازٜنن ١يًػننسنات ايدٚيٝنن ١ايهننغ ٣املتعنندد٠
ازبٓط.١ٝ
ٖٓٚاى فطاد إدازٚ ٟفطاد ضٝاضٚ ٞفطاد اجتُاعٚ .ٞإذا نإ َٔ ايطنٌٗ يف ايعدٜند
َٔ األذٝنإ ايتُٝٝنص بٝنِٓٗ ،إال إ ْن٘ يف أذٝنإ أخنسٜ ٣تنداخًٜٚ ٕٛتهناًَ ٕٛحبٝن ٜصنعب
فصٌ اذدِٖ عٔ األخس.
فايفطنناد اإلداز( ٟايننرٖ ٟنن ٛضبننٌ اٖتُنناّ ايدزاضننٜ )١ننساد بنن٘ ايفطنناد املطتػننس ٟيف
اإلداز ٠اسبهَٝٛنن( ١ايكطنناد ايعنناّ)ٖ .ننرا ايٓننٛد َننٔ ايفطنناد ٜعننسف بتْنن٘ ضنن ٤ٛاضننتغالٍ
ايٛظٝف ١أ ٚاملٓصب يتركٝنل َٓنافع غخصن.(Nguyen & Van Dijk, 2010, 5) ١ٝ
ٚتتخننر ٖننر ٙاملٓننافع أغننهاالً عدٜنند ٠قنند تهننَ ٕٛادٜنن ١أَ ٚعٜٓٛنن ١أ ٚاعتبازٜننَ ١ثننٌ قبننٍٛ
ايسغا ٣ٚيتطٗ ٌٝأعُاٍ أ ٚإصداز أجاشات ٚتساخٝص خازد اإلطاز ايعاّ يًكٛاْني احملًٝن١
ٚايدٚي.١ٝ
ٚعًننٚ ٢فننل ٖننرا املفٗنن ّٛف نإٕ ايفطنناد اإلدازٜ ٟننستبت بػننهٌ أضنناع بايطننًط ،١أٟ
اَننتالى اإلداز ٟضننًط ١ت ًٖنن٘ يف تٛشٜننع َٓفعننٚ .١اهننرا ايطننبب ؼبننا ٍٚاملفطنند ٕٚايتعًننل
بايٛظٝفننٚ ١بنناملٛقع ٚعنندّ فطننح ا نناٍ أَنناّ اآلخننس ٜٔايٓظننٝفني الذننتالٍ املٛاقننع ،ألٕ
ايفطاد مبا ٜعطَٓ َٔ ٘ٝافع ٜعدّ ذافصاً يًُط ٚيني اإلدازٜني.
أَا ايفطاد ايطٝاض ٞفعادَ ٠نا ؼبصنٌ خنالٍ َسذًن ١املٛاشْن ١عٓندَا تٛجن٘ املنٛازد
ايعاَ ١بطسٜك ١تندَْ ٞنٔ زفاٖٝن ١ا تُنع أ ٚيف غنري املصنًر ١ايعاَن(Gramfalvi L., ١
)ٚ 1997بٓا٤اً عًٖ ٢را ايتردٜد ضٝه ٕٛايفطاد عا٥كاً أَاّ ايتطٛز.
ٚقد ذظَٛ ٞضٛد ايفطاد باٖتُاّ ايعدٜد َٔ امل ضطات ٚاملٓظُات عًَ ٢طنت٣ٛ
ايعاملٚ .أضفس ٖرا االٖتُاّ عٔ ظٗٛز ايعدٜد َٔ امل غنسات ايهُٝن( ١ايسقُٝن )١اينيت تكنٝظ
دزجت٘ َٔٚ .أغٗس امل غسات املطسٚذ( :١عً)8-6 ،2008 ،ٞ
 امل غس ايصادز عٔ صبُٛع ١خدَات املخاطس ايطٝاض.١ٝ
 امل غس ايصادز عٔ َ ضط ١ايػفاف ١ٝايعامل.١ٝ
 امل غس ايصادز عٔ ايبٓو ايدٚي( ٞامل غس املسنب يًرانُ.)١ٝ
.
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ٜٚع ندّ امل غننس ايثنناْ ٞايصننادز عننٔ َ ضطنن ١ايػننفاف ١ٝايعاملٝنن ١ايننيت تتضطننت عنناّ
َٚ 1993كسٖا بسيني َٔ أنثس امل غسات غٛٝعاً ٚاعتُاداً إذ ظٗس ضٓٚ 1995 ١ايرٜ ٟطًنل
عً َ ٘ٝغس َدزنات ايفطاد ).Corruption Perceptions Index (CPI
ٜٚتخر امل غس ق ١ُٝزقُ ١ٝتكع بني (ْ )10كا (ايٓظاف ١املتٓاٖٝنٚ )١دزجن( ١ايصنفس)
اييت تعغ عٔ ايفطاد املتفػ ٞبطسٜك ١نبري ٠أ ٟدزج ١عاي َٔ ١ٝايفطاد.
ٜٚػري ٚاقع اسباٍ إىل عدّ ٚجٛد د ٍٚتكع عًن ٢ذافنٖ ١نر ٜٔاسبندٚ .ٜٔإمننا َنا فنٛم
ايصنفس ٚأقنٌ َننٔ ايعػنسٚ .٠بنريو ،فننإٕ ايكُٝن ١ايسقُٝنن ١يًُ غنس تعنغ عننٔ َطنت ٣ٛايفطنناد
املنندزى يف ايدٚينن .١فايكُٝنن ١املستفعنن ١يًُ غننس تنندٍ عًننَ ٢طننت ٣ٛفطنناد َننٓخفض ،بُٓٝننا
ايك ١ُٝاملتدْ ١ٝتدٍ عًَ ٢طت ٣ٛفطاد عاٍٍ.
ٜٚتِ ذطاب امل غس َٔ خالٍ َعًَٛات تك ّٛبتحُٝعٗا َ ضطنات َطنتكً ١اضنتٓاداً
إىل اضننتطالعات َٚطننٛحل َصننُُ ١بػننهٌ دقٝننل باالضننتٓاد إىل َصننادز زصننَ ١ٓٝثننٌ ايبٓننو
ايدٚيٚ ٞغري.ٙ
 2 .1ايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصادٟ
زنصت غايب ١ٝاألدبٝات االقتصاد ١ٜضٛا ٤يف جاْبٗنا ايٓظنس ٟأ ٚايتحنسٜيب يف َعنسض
دزاضتٗا ٚذبًًٝنٗا آل ناز ايفطناد عًن ٢ذبًٝنٌ ايعالقن ١بنني ايفطناد ٚايُٓن ٛاالقتصنادَ ،ٟنٔ
َٓطًننل إٔ ايُٓنن ٛاالقتصنناد ٟميثننٌ املهنن ٕٛاألنثننس تعننبرياً عننٔ ازباْننب االقتصنناد ٟيف أٜنن١
دٚي َٔ ١ايد.ٍٚ
ٚإذا ننإ َفٗن ّٛايفطناد قنند تٛضنح يٓنا ،فنإٕ َفٗنن ّٛايُٓن ٛاالقتصناد ٟال ؼبتنناد إىل
عٓا ٤نبري يف فُٗ٘ .إذ ٜصخس األدب االقتصاد ٟبهتابات ايهثري َنٔ زٚاد ايفهنس االقتصنادٟ
اير ٜٔتٓاٚيٛا املٛضٛدٚ .نتصٛز عاّ ،فنإٕ ايُٓن ٛاالقتصناد ٟػبطند اينتغريات االػبابٝن١
يف اإلْتاد ايكٚ .َٞٛإٕ َعدٍ ايُٓ ٛميثٌ دزجٖ ١را ايتغري.
ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايتطاالالت تثاز بٗنرا اشبصنٛص َٓٗنا ٖنٌ ٖٓناى عالقن ١بنني ايفطناد
ٚايُٓٛ؟ ٚإذا َا نإ ٖٓاى عالق ١فُا ادباٖٗا؟ َٚا طبٝعتٗا؟
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ٚمما ٜفٝد بصدد أعطا ٤إجابنات عًنٖ ٢نر ٙايتطناالالت االضنتعاْ ١بهنٌ َنٔ ايػنٛاٖد
ايتحسٜبٚ ١ٝاألطسٚذات ايٓظسٚ .١ٜتتفل أغًب ايدزاضنات عًن ٢إٔ يًفطناد تنت ريًا ضنًبً ٝا يف
ايُٓ ،ٛفكد ٚجد َنٔ خنالٍ دزاضن ١دبسٜبٝن ١ينن ( )97دٚين ١يعناّ  1997إٔ ايندَ ٍٚنٔ ذٚات
ايفطاد ايعاي َ( ٞغس َدزنات فطاد َٓخفض) مت ٌٝإىل إٔ متتًو ذصَ ١تدْ ١ٝيًفسد َنٔ
ايٓاتخ احملً ٞاإلمجايَٚ Per Capita ٞعدٍ منَٓ ٛخفضٚ ،قد ظٗس َعاَنٌ االزتبنا يف
ٖر ٙايد ٍٚبنني ايفطناد ٚايُٓنٚٚ ،(Treisman D., 2000, 399-458) )0,80-( ٛجند
إٔ اغبفاض َطت ٣ٛايفطاد بن (ْ )2كطٜ ١سفع َٔ َعدٍ ايُْٓ )0,5( ٛكطٚٚ .١جند (Mo,
)َ 2001ننٔ خننالٍ عٓٝننَ ١ننٔ ( )46دٚينن ١إٔ تصاٜنند َطننت ٣ٛايفطنناد بنن ( )%1ؽبفننض َعنندٍ
ايُٓ ٛبن (.)%0,72
ٖر ٙايعالق ١ايطًب ١ٝبني ايفطاد ٚايُٓ ٛتتحطد َٔ خنالٍ األ نس ايطنًيب اينر ٜ ٟنن٘
ايفطاد عًن ٢االضنتثُاز بعن ّد إٔ ضبنسى ايُٓنٖ ٛن ٛاالضنتثُاز ٚبايتناي ٞعٓندَا ٜن س ايفطناد
ضًباً يف االضتثُاز فإْ٘ بايطسٚزٜٓ ٠تكص َٔ ايُٓ.ٛ
 ٜٚس ايفطاد يف االضتثُاز بطسم طبتًف :١عً ٢أمجناي ٞاالضنتثُاز ،ذحنِ ٚتػنه١ًٝ
االضتثُاز األجٓيب املباغس  ،FDIذحِ االضتثُاز ايعاّٚ ،أخرياً طبٝع ١األْفام اسبهنَٞٛ
ٚاملػازٜع (ايغاَخ) االتفاق.١ٝ
ٚقند تهػنف يًعدٜند َنٔ ايدزاضنات ايتحسٜبٝنٚ (Mauro P., 1996) ١جنٛد تنت ري
ضًيب َعٓ ٟٛيًفطاد عًنَ ٢عندٍ االضنتثُاز ايكن .َٞٛنُنا إٔ ٖٓناى تنت ريات ضنًبَُٗ ١ٝن١
عً ٢اْطٝاب االضتثُاز األجٓيب املباغنس ٖٝٚهًتن٘ ،إذ إٕ ازتفناد َطنت ٣ٛايفطناد بٓكطن١
ٚاذنند ٠ؽبفننض َننٔ اْطننٝاب االضننتثُاز األجننٓيب املباغننس ب نن (ٖ .)%11ننرا االْتكنناص َ ن ذ
يًُٓ ٛيف ظٌ اضترطاز إٔ االضتثُاز األجٓيب املباغس ٜطاِٖ َنٔ خنالٍ قٓنٛات عدٜند ٠يف
ذبفٝننص ايُٓنن ٛاالقتصنناد ٟعننغ ْكًنن٘ يًتهٓٛيٛجٝننا ٚذبطننني إْتاجٝنن ١االضننتثُاز احملًننٞ
ٚتننٛفري زأع املنناٍ ايطننسٚز ٟيًعُننٌ َننع ايعُننٌ املنناٖس (Borensztein E. J. De
) .Gregorio & J. W. Lee, 1998, 115-35فطنالً عنٔ إٔ االضننتثُاز األجننٓيب
املباغس ٜتحن٘ يف ايند ٍٚذات ايفطناد ايعناي ٞعبن ٛاملػنازٜع املػن نJoint Ventures ١
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ٚاينيت تٓنتكص َنٔ َعندٍ االضنتثُاز ايكن(Smarzynska B. K. & S J Wei, َٞٛ
).2000
ٚقنند ؼبصننٌ إٔ ٜهننٖٓ ٕٛنناى اذتُنناٍ إٔ ٜصٜنند ايفطنناد َننٔ االضننتثُاز ايعنناّ بطننبب
ضٗٛي ١ايترهِ ٚايتالعب ب٘ َٔ قبٌ ايك ٣ٛايطٝاضٚ ١ٝايسَٛش (ايػخصنٝات) ايبريٚقساطٝن١
) ،(Tanzi V & H R Davoodi, 1997فإْن٘ ٜندفع بإْتاجٝنٖ ١نرا االضنتثُاز عبنٛ
االغبفننناض بطنننبب تبٓٝننن٘ ْٛعٝنننَ ١تدْٝنننَ ١نننٔ ايبٓننن ٢ايترتٝننن ١ممنننا تنننٓعهظ يف اغبفننناض
اإلْتاج ١ٝيف ايكطاد اشباص ٚاضطساز ٙإىل ايتعٜٛض عٔ ٖرا ايتدْ.ٞ
نُا  ٜى ايفطاد أ س ٙايطًيب عً ٢ايُٓن ٛإذا ظبنِ عٓن٘ ذبفٝنص األغنخاص املٖٛنٛبني
يالدبا ٙعب ٛايبر عٔ ايسٜع ٚ Rent-Seekingاألْػنط ١األخنس ٣غنري املٓتحن ١بندالً َنٔ
األْػط ١املٓتح.(Tanzi V., 2000, 13) ١
ٚعنادَ ٠نا ٜننٓحِ عنٔ ايفطنناد ازتفناد ذناالت ايتٗننسب ايطنسٜيبَٚ ،ننٔ نِ اغبفنناض يف
ايترصنن ٌٝايطننسٜيب ٚاإلٜننسادات ايعاَنن(Johnson S., D. Kaufmann & P ١
) ،Zoido-Lobaton, 1999ممنننا ٜنننٓعهظ يف قننندز ٠ضنننعٝف ١يًدٚيننن ١عًننن ٢األْفنننام
ٚخصٛصا عً ٢ازباْب االجتُناع( ٞايصنرٚ ١ايتعًنٚ )ِٝاينرٜ ٟعن ّد ٝ ٚنل ايصنً ١بنايُٓ.ٛ
ْاٖٝو عٔ إٔ ايفطاد ٜكٛد عاد ٠إىل أْفام عطهس ٟأعًٚ ٢اير ٟتهنْ ٕٛتا٥حن٘ ضنًب ١ٝعًن٢
ايُٓ.(Knight M., N. Loayza & D. Villanueva, 1996, 37-43) ٛ
ٚقد ٜدفع ايفطناد إىل تػن ٜ٘ٛااهٝهنٌ ايصنٓاع ٞبادبنا ٙاملػنازٜع ايهنبري ٠اسبحنِ ٚيف
غننري صنناحل املػننازٜع ايصننغريٚ ٠املتٛضننط ،١عًُ ناً إٔ ذحننس ايصاٜٚنن ١يف عًُٝنن ١ايُٓننٖ ٛننٛ
املػسٚد ٚخاص ١ايصغري ألْ٘ ميثٌ َصدز ايٛظا٥ف ازبدٜد ٠ألْ٘ أقٌ نثاف ١بسأع املناٍ
ٚاعتُاد ٙعً ٢ذحِ نبري َٔ ق ٠ٛايعٌُ .فايفطناد َن ذ اهنر ٙاملػنازٜع يف أنثنس َنٔ ادبنا،ٙ
يعٌ أذدٖا أْ٘ ػبفف َصادز ايتُٚ ٌٜٛاال٥تُإ املٛج٘ عبٖٛا بطبب إٔ اال٥تُنإ ٜطنتٓد
عً ٢ط ٍٛايرزاد  Arms Lengthاألَس اير ٟػبعٌ جٌ اال٥تُإ َٛج٘ صنٛب املػنازٜع
ايهنبري ٠ألْٗنا قننادز ٠عًن ٢دفننع ايسغنٚ .٠ٛأْنن٘ يف ايهنثري َننٔ األذٝنإ ٜتٛقننف َصنري ٚبكننا٤
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املػسٚد ٚبكناال ٙعًن ٢قدزتن٘ يف ايٓفناذ إىل ضنٛم املناٍ (Acs Zoltan & B. Yeung,
).1999
ٚاملػننازٜع ايهننبري ٠تننس ٣يف ايفطنناد َصننًرٚ ١فا٥نند ٠ألْنن٘ بايٓطننب ١اهننا َننٔ ايٓننٛد
املخفض يًهًف ١إذ إْ٘ ميهٓٗا َٔ االضتفاد َٔ ٠عٛا٥د االذتهناز ٚاقتصنادٜات اسبحنِ َنٔ
خننالٍ اسبصنن ٍٛعًنن ٢تننساخٝص َتٓٛعنن ١أ ٚايترننسز َننٔ اإلجننسا٤ات املصعحننٖ .١ننرا ايٛضننع
(ايترسز َٔ ايكٛٝد ٚاإلجسا٤ات اسبه )١َٝٛدفع ايبعض إىل ع ّد ايفطاد ْػاط ًا َٗرب ًا َٚفٝندًا
يًُٓ ٛخصٛصاً يف عامل ضبه ّٛحبهَٛنات ضن ١٦ٝإذ إْن٘ ضنٝعحٌ َنٔ دٚزإ عحًن ١ايتحناز٠
ٚؼبننننافى عًنننن ٢األجننننٛز عٓنننند َطننننتٜٛاتٗا املتدْٝننننٚ ١ؽبصننننص االضننننتثُاز ٚايٛقنننت إىل
املطننتخدَني األنثننس نفننا .(Tanzi V., 1998) ٠٤بُٓٝننا ايفطنناد بايٓطننب ١يًُػننازٜع
ايصننغريٜ ٠ع ن ّد َننٔ ايٓننٛد املصٜنند يًهًفنن ١ألْنن٘ ميثننٌ َنندفٛعات ال تطنناِٖ إىل اإلْتاجٝنن ١أٚ
ايسحبٚ ١ٝإمنا ٖ ٛضسٚز ٟيًبكا ٤فكتٚ .إذا َا تطبب ايفطناد يف تصاٜند ايهًنف ايتػنغ١ًٝٝ
بػننننهٌ نننننبري فٝرتُننننٌ إٔ ٜنننندفع بننننبعض املػننننازٜع اشبننننسٚد َننننٔ ايطننننٛم (ايصننننٓاع)١
).(Svensson J., 2000
ٚتػنننري ايدزاضنننات املعسٚضنننْ ١فن ناً إىل ٚجنننٛد عالقننن ١ضنننبب ١ٝبنننني ايفطننناد ٚايُٓنننٛ
االقتصننادٚ ٟإٔ ادباٖٗننا ٖننَ ٛننٔ ايفطنناد إىل ايُٓنن(Mauro Paulo, 1995, 681- ٛ
).712
يهٔ ٖٓاى جصً٤ا َٔ ايبر ايعًُٜٗٓ ٞخ َٓٗحاً طبايفاً متاَناً ،إذ ٜنس ٣يف ايفطناد أْن٘
ْػا َطتك َٔٚ Virtuous ِٝاملُهٔ إٔ ٜهَ ٕٛفٝداً يًُٓنٚ ٛذينو َنٔ خنالٍ ْنٛعني َنٔ
اآليٝننات :ايٓننٛد األ ٍٚعننغ تفنناد ٟايتننتخريات ٚاإلجننسا٤ات ايبريٚقساطٝننٚ .١ايثنناْ ،ٞشٜنناد٠
اسبافص ٚازتفاد ايهفا ٠٤يًُطتفٝد َٔ ٜٔايفطاد َٔ املٛظفني اسبهَٝٛني.
عَُٛاً ميهٔ ايك ٍٛإٔ يًفطاد ازًا ضاز ٠يف ايُٓ ٛاالقتصادٚ ٟيٝظ ٖٓاى أ ١ٜذح١
عًُ ١ٝأ ٚصباٍ يتطٜٛغ ذصٛي٘.

.

.

.
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اْٝاً  :اشبسٜط ١ايعامل ١ٝيًفطاد
 1 .2ايٛاقع اسباي ٞيًفطاد
بتٛظٝف َ غس َدزنات ايفطاد  CPIاملػاز إيٝن٘ٚ ،باعتُناد عٓٝن ١ايبرن املهْٛن١
َننٔ ( )157دٚينن ١باإلَهننإ عننسض خسٜطنن ١ايفطنناد ايعاملٝنن ١يعنناّ  2010نُننا ٖ ن ٞعًٝنن٘ يف
ازبد ٍٚاآلت:ٞ
جد)1( ٍٚ
خسٜط ١ايفطاد ايعامل ١ٝيعاّ 2010
ا

ُٛع( ١ايع)١ٓٝ

عدد ايدٍٚ

َتٛضت امل غس

يف
ا ُٛع١

 CPIيف
ا ُٛع١

املد٣

أدْ َ ٢غس
يف ا

ُٛع١

أعً٢
َ غس يف
ا ُٛع١

ايد ٍٚايعسب١ٝ

19

3,7

6,2

()1,5

()7,7

ايد ٍٚاألض١ٜٛٝ

28

3,9

7,9

()1,4

()9,3

زٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات
ايطٛفٝت ١ٝضابكاً

15

2,8

3,4

()1,6

()5,0

ايد ٍٚاملطتكً ١ذدٜثا

6

4,6

3,3

()3,2

()6,5

ايد ٍٚاألٚزب١ٝ

25

6,6

5,8

()3,5

()9,3

ايد ٍٚاألَسٜه١ٝ

29

4,2

6,9

()2,0

()8,9

ايد ٍٚاألفسٜك١ٝ

35

2,8

4,1

()1,7

()5,8

4,1

املتٛضت ايعاّ

املصدز َٔ :إعداد ايباذث ّٔٝباالعتُاد عً ٢األزقاّ ايكطس ١ٜيًفطاد ايصادز ٠عٔ َ ضط ١ايػفاف١ٝ
ايدٚي.١ٝ

ٜهػننف ازبنند ٍٚذ ٚايننسقِ ( )1عننٔ َطنناَُٗ ٌ٥نن ١جننداً ربننص ايفطنناد عًننَ ٢طننت٣ٛ
ايعامل .فتٚالً ال ٜٛجد دٚيْ ١ظٝفَ ١ا ١٥باملا ١٥عًن ٢اإلطنالمٚ .عًنٚ ٢فنل َتٛضنت امل غنس
ف نإٕ أنثننس اينندْ ٍٚظافننٖ ١نن ٞاينند ٍٚاألٚزبٝنن ١إذ ذبتننٌ املستبنن ١األٚىل ٚبكُٝنن )6,6( ١تًٗٝننا
ايد ٍٚاملطتكً ١ذدٜثاً ِ ايد ٍٚاألَسٜه ِ ١ٝايد ٍٚاألضٚ .١ٜٛٝتعن ّد ايند ٍٚايعسبٝن ١ناْٞ
أنثننس اينند ٍٚيف املتٛضننت فطنناداً بعنند اينند ٍٚاإلفسٜكٝننٚ ١زٚضننٝا ٚازبُٗٛزٜننات ايطننٛفٝت١ٝ
.

.
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ضابكاًٚ .إٔ َ غس َتٛضت ايفطاد  CPIيًد ٍٚايعسب ١ٝايبايغ ( )3,9أقٌ َٔ ذينو املتٛضنت
ايعامل )4,1( ٞمما ٜػري إىل ازتفاد َطتٜٛات ايفطاد ٚأْ٘ أعً َٔ ٢املتٛضت ايعامل.ٞ
ا

ٜٚالذننى َننٔ ازبنند ٍٚنننريو إٔ ٖٓنناى تبا ٜٓن ًا يف َطننتٜٛات ايفطنناد بننني اينند ٍٚداخننٌ
ُٛع ١ايٛاذدٚ ٠ايرٜ ٟهػف عٓ٘ (املد ،)٣إذ إٕ ٖرا ايتبا ٜٔغندٜد يف ننٌ َنٔ ايندٍٚ
ُٛعات األخس.٣

األضٚ ١ٜٛٝاألَسٜهٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝاألٚزٚب ،١ٝبُٓٝا َٖ ٛعتدٍ يف ا
 2 .2تطٛز ٚضع ايفطاد خالٍ ايعكد املٓصسّ

إذا نإ ايٛضع اسباي ٞيًفطاد يف عاّ  2010نُا صنٛز ٙازبند ٍٚذ ٚاينسقِ ( .)1تنس٣
نٝف نإ ايٛضع قبً٘؟ ٚنٝف ميهٔ تك ِٝٝصبٗٛد ايدٚ ٍٚا ُٛعات ايدٚيٝن ١يف َٛاجٗن١
ايفطاد َٚد ٣جدٜتٗا يف اسبد َٓ٘؟
يعننٌ ايصننٛز ٠تتطننح ٚغبننسد بإجابننات قاطعنن ١عًننٖ ٢ننر ٙايتطنناالالت عننغ اضننتطالد
ازبد ٍٚاآلت:ٞ
جد)2( ٍٚ
تطٛز ٚضع ايفطاد بني عاَ2010ٚ 2005 ٞ
َتٛضت
امل غس
 CPIيف

عدد ايدٍٚ
اييت اغبفض
فٗٝا ايفطاد

ا ُٛع١
يف عاّ
2005

عاّ 2010
ْطب ١إىل عاّ
2005

ْ 2010طب ١إىل
عاّ 2005

19

3,9

6

13

صفس

ايد ٍٚاألض١ٜٛٝ

28

3,9

14

13

1

ا

ُٛع( ١ايع)١ٓٝ

ايد ٍٚايعسب١ٝ

يف ا

عاّ 2010
ْطب ١إىل عاّ
2005

زٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات
ايطٛفٝت ١ٝضابكاً

15

2,9

7

8

صفس

ايد ٍٚاملطتكً ١ذدٜثاً

6

4,1

5

1

صفس

ايد ٍٚاألٚزب١ٝ

25

6,9

6

17

2

ايد ٍٚاألَسٜه١ٝ

29

4,1

14

12

3

ايد ٍٚاألفسٜك١ٝ
ا

.

عدد ايدٍٚ
ُٛع١

عدد ايد ٍٚاييت
اشداد فٗٝا
ايفطاد عاّ

عدد ايد ٍٚاييت
مل ٜتغري فٗٝا
ٚضع ايفطاد

ُٛد

35

2,7

17

14

4

157

4,1

69

78

10

.

.
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ٜهػنننف ازبن ند ٍٚذ ٚاينننسقِ ( )2إٔ َطنننت ٣ٛايفطننناد يف ايعنننامل مل ٜنننتغري عنننغ ايفن ن ٠
 2010-2005إذ إٕ املتٛضننت ايعننامل )4,1( ٞبكنن ٢عًنن ٢ذاينن٘ .يهننٔ ظٗننس إٔ ٖٓنناى ننالث
صبُٛعننات دٚيٝنن( ١أفسٜكٝننا ،أَسٜهنناٚ ،املطننتكً ١ذنندٜثاً) ذككننت تكنندَاً يف صبنناٍ اسبند َننٔ
ايفطاد إذ ازتفع َ غنس َندزنات ايفطناد يف أنثنس َنٔ (َ )%50نٔ دٚاهنا .بُٓٝنا اشداد ٚضنع
ايفطاد ض٤ٛاً يف نريو نالث صبُٛعنات دٚيٝن( ١ايعسبٝن ،١زٚضنٝا ٚازبُٗٛزٜناتٚ ،األٚزبٝن)١
إذ اغبفض َ غس َدزنات ايفطاد يف أنثس َٔ ( َٔ )%50دٚاهاٚ .بكنٚ ٢ضنع ايفطناد ابتناً
يف ا ُٛع ١األض ١ٜٛٝفكت.
ايثاً  :منٛذد تكدٜس ايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصادٟ
ضٛف عبا ٍٚيف ٖر ٙايٓكط ١تػخٝص ايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓن ٛاالقتصناد ٟيًندٍٚ
املدزٚضنن( ١عٓٝنن ١ايبر ن ) ٚيًف ن ٚ .2010-2008 ٠ضننٛف ْٛظننف أضننًٛب زقابنن ١اسباينن١
.Case-Control Approach
ٖننرا املننٓٗخ َطننتخدّ عًنننْ ٢طننام ٚاضننع يف صبننناٍ ايطننب ٚايدزاضننات ايتحسٜبٝننن١
املٗٝهًنن ١ايننيت ال تعطننْ ٞتننا٥خ ذامسننٚ ١نننريو يتػننخٝص ايعٛاَننٌ املطننبب ١يءَننساض
ٚايهػف عٔ ايعالق ١بني ايطبب ٚاأل نس ٚ Cause–Effect Relationshipاختبناز فُٝنا
إذا نننإ ٖٓنناى اختالفننات جٖٛسٜنن ١بننني ْطننب ١املٛضننٛعات املبر ٛنن ١بننني اسبايننCase ١
ٚايسقابن(Rodrigues L & B R Kirkwood, 1990, 205-213) .Control ١
).(Khlat N., 1997, 104) (Miettinen O S., 1976, 226-236
ٚقد ٚجد ٖنرا األضنًٛب صبناالً يًتطبٝنل يف االقتصناد ٚاملايٝن ،١إذ اضنتخدّ َنٔ قبنٌ
) (Edwards S., 2000يف اختباز ايعالق ١بني عحص اسبطاب ازبازٚ ٟأشَات ايعًُ .١نُنا
اضنتخدّ َنٔ قبنٌ ) (Kun Li & P Lopez-Murphy, 2010يف اختبناز ايعالقن ١بنني
اغبفاض اإلٜسادات ايطسٜبٚ ١ٝاغبفاض االضترياد.

.

.
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ٖرا األضًٛب ٖٓ ٛا ٞ٥املتغريات  Bivariateي٘ خصنا٥ص َسغٛبنَ ١نٔ ْاذٝن ١أْن٘
ال ٜفسض ٖٝهٌ باز ٟ َٚعً ٢ايبٝاْات ٚأْ٘ ضٌٗ االذتطناب ٚغنين باملعًَٛنات املفٝند٠
عً ٢ايسغِ َٔ أْ٘ ال ٜهػف عٔ املطاُٖات اسبد.١ٜ
إٕ ي ١ٝتطبٝل أضًٛب زقاب-١اسباي ١نُا ٜتت:ٞ
 .1اذتطننناب ٚتكطننن ِٝعننندد املػننناٖدات بنننني صبُٛعننن ١اسباينننٚ Case ١صبُٛعننن ١ايسقابننن١
.Control
 .2متثٌ صبُٛع ١اسباي ١تساجع َعدٍ ايُٓ ٛاالقتصاد.ٟ
 .3متثٌ صبُٛع ١ايسقاب ١عدّ تساجع ايُٓ ٛاالقتصاد.ٟ
 .4اذتطنناب عنندد املػنناٖدات يف نننٌ صبُٛعنن ١طبكننا إىل املننتغري املعننين (ايننتغري يف َ غننس
ايفطاد)ٚ .تكطِ املػاٖدات إىل صبُٛعتني فنسعٝتني (تصاٜند ايفطناد  ٚبنات أ ٚتٓناقص
ايفطاد).
 .5عدد َػاٖدات تساجع َعدٍ ايَُٓ ٛع تصاٜد ايفطاد ضُٝثٌ اها (.)a
 .6عدد َػاٖدات تساجع َعدٍ ايَُٓ ٛع بات ا ٚعدّ تغري ايفطاد ضُٝثٌ اها (.)b
 .7عدد َػاٖدات عدّ تساجع َعدالت ايَُٓ ٛع تصاٜد ايفطاد ضُٝثٌ اها (.)c
 .8عدد َػاٖدات عدّ تساجع َعدٍ ايَُٓ ٛع بات ا ٚعدّ تغري َ غس ايفطاد ضُٝثٌ اهنا
(.)d
ٚباإلَهإ عسض اآلي ١ٝأعال ٙيف ازبد ٍٚاآلت:ٞ
جد)3( ٍٚ
َصفٛف ١أضًٛب زقاب ١اسباي١
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

a

b

a+b

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

c

d

c+d

a+c

b+d

a+b+c+d

ايبٓد

ا

.

ُٛد

.

.

ا

ُٛد
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بٓا ً٤عًٖ ٢را ايتكط ِٝيًُػاٖدات فإٕ األضًٛب ٜطتًصّ َٓنا املكازْن ١بنني عالقنتني
زقُٝتني :األٚىل ،ايعالق ١بني ايُٓٚ ٛتصاٜد ايفطاد (ٚ .)a/cايثاْ ،١ٝايعالق ١بنني ايُٓنٚ ٛعندّ
تغنري أ ٚتٓنناقص ايفطنناد ( .)b/dفنإذا ناْنت قُٝنن )a/c( ١قسٜبنن ١إىل قُٝنن )b/d( ١أ ٚإذا نننإ
ذاصٌ قطُ ١ايعالقن ١األٚىل عًن ٢ايعالقن ١ايثاْٝن ١قسٜبنَ ١نٔ ايٛاذند ايصنرٝح ،فإْن٘ عٓد٥نر
ٜه َٔ ٕٛايصعب زبت َعدٍ ايُٓ ٛاالقتصادَ ٟع ايفطاد ،أ ٟإٕ فسض ١ٝايعدّ الضنتكالي١ٝ
املتغري ٜٔضٝتِ قبٛاها ،مبعٓ ٢إٔ ايعالق ١بني ايفطناد ٚايُٓن ٛاالقتصناد ٟضباٜند .٠أَنا إذا
ناْت ايٓتٝح ١تفٛم ايٛاذد ايصرٝح ،فإ ٖرا َ غس عًٚ ٢جٛد عالق ١ضًبٚ ١ٝاييت تعين
إٔ تصاٜد ايفطاد ٜتصأَ َع٘ اغبفاض ايُٓٚ .ٛته ٕٛايعالق ١اػباب ١ٝإذا ناْت ايٓتٝحن ١اقنٌ
َٔ ايٛاذد ايصرٝح ،مبعٓ ٢إٔ تصاٜد ايفطاد ٜتصأَ َع٘ تصاٜد ايُٓ.ٛ
ٚيف ض ٤ٛايبٝاْات املتٛفس ٠يدٜٓا ٚباعتُاد ذبدٜند (تٛصنٝف) تساجنع ايُٓن ٛيف أٜن١
ضٓ ١بتْ٘ أ ٟاغب فاض يف َعدٍ ايُٓ ٛعٔ ايطنٓ ١ايطنابكٚ ١تٛصنٝف تصاٜند ايفطناد بتْن٘ أٟ
اغبفنناض يف َ غننس َنندزنات ايفطنناد  CPIفكنند ظٗننست ايٓتٝحنن ١ينند ٍٚعٓٝنن ١ايبرن نُننا يف
ازبد ٍٚاآلت:ٞ
جد)4( ٍٚ
َصفٛف ١ايُٓ ٛاالقتصادٚ ٟايفطاد يف ايعامل يًف 2010-2008 ٠
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

43

35

78

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

36

37

73

79

72

151

ايبٓد

ا

ُٛد

ا

ُٛد

ٜٚهػف ازبند ٍٚعنٔ ٚجنٛد عالقنَ ١عٜٓٛن ١بنني تساجنع ايُٓن ٛاالقتصنادٚ ٟايفطناد
عًَ ٢طت ٣ٛايع ١ٓٝبتنًُٗا إذ بًغت ق ١ُٝايعالق .)1,194/0,946( 1,262 ١مبعٓنٚ ٢جنٛد
عالق ١ضًب ١ٝق ١ٜٛبني ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصاد.ٟ

.

.
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ْٚظساً يه ٕٛع ١ٓٝايدزاض ١تته )151( َٔ ٕٛدٚين( ١يكند مت االضنتغٓا ٤عنٔ  6د ٍٚيف
ايع ١ٓٝاألصً ١ٝبطبب غٝاب ايبٝاْات)  ٖٞٚد ٍٚطبتًفٚ ١اييت َٔ امل ند إٔ تهن ٕٛفٗٝنا
ايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛطبتًفٚ .١عًٚ ٘ٝجدْا َٔ ايطسٚز ٟتػخٝص ايعالق ١عًٚ ٢فنل
ا ُٛعات اييت اعتُدٖا ايبر ٚ .ازبد ٍٚذ ٚايسقِ (ٜ )5بني َصنفٛف ١ايعالقن ١عًنٚ ٢فنل
ا

ُٛعات:
جد)5( ٍٚ
َصفٛف ١ايعالق ١بني ايُٓ ٛاالقتصادٚ ٟايفطاد يف ايعامل
عًٚ ٢فل ا ُٛعات يًف 2010-2008 ٠

ايد ٍٚايعسب١ٝ
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

7

7

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

ايبٓد

ا

ُٛد

ا

ُٛد
14

4

1

5

11

8

19

ايد ٍٚاألض١ٜٛٝ
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

3

3

6

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

9

12

21

12

15

27

ايبٓد

ا

ُٛد

ا

ُٛد

زٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات ايطٛفٝت ١ٝضابكاً
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

5

4

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

ايبٓد

ا
.

ُٛد
.

ا

ُٛد
9

3

2

5

8

6

14

.
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ايد ٍٚايٓاغ١٦
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

3

1

4

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

1

1

2

4

2

6

ايبٓد

ا

ُٛد

ا

ُٛد

ايد ٍٚاألٚزب١ٝ
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

9

3

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

ايبٓد

ا

ُٛد

ا

ُٛد
12

8

5

13

17

8

25

ايد ٍٚاألَسٜه١ٝ
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

6

8

14

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

5

7

12

11

15

26

ايبٓد

ا

ُٛد

ا

ُٛد

ايد ٍٚاإلفسٜك١ٝ
تصاٜد ايفطاد
(اغبفاض زقِ امل غس)

عدّ تغري ايفطاد أ ٚتٓاقص٘
( بات زقِ امل غس أ ٚتصاٜد)ٙ

تساجع َعدٍ ايُٓٛ

10

9

19

عدّ تت س َعدٍ ايُٓٛ

6

9

15

16

18

34

ايبٓد

ا

ُٛد

.

.

ا

ُٛد
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ٚيف ضنن ٤ٛاملعطٝننات ايننٛازد ٠يف ازبنند ٍٚذ ٟايننسقِ ( )5فكنند ظٗننست قُٝنن ١ايعالقنن١
يًُحُٛعات نُا َٖ ٞعسٚض ١يف ازبد ٍٚذ ٟايسقِ (:)6
جد)6( ٍٚ
ق ١ُٝايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛاالقتصادٟ
عًٚ ٢فل ا ُٛعات يًف 2010-2008 ٠
ا

ُٛع( ١ايع)١ٓٝ

ق ١ُٝايعالق١

ايد ٍٚايعسب١ٝ

0,250

ايد ٍٚاألض١ٜٛٝ

1,200

زٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات ايطٛفٝت ١ٝضابكاً

0,834

ايد ٍٚاملطتكً ١ذدٜثاً

3,000

ايد ٍٚاألٚزب١ٝ

1,875

ايد ٍٚاألَسٜه١ٝ

1,050

ايد ٍٚاألفسٜك١ٝ

1,667

ٜٚتبني َٔ ازبند ٍٚذ ٟاينسقِ (ٚ )6يف ضن ٤ٛاملعٝناز املعتُند يًكُٝنٖٚ( ١ن ٛايٛاذند
ايصننرٝح) إٔ ٖٓنناى عالقنن ١بننني ايُٓنن ٛاالقتصننادٚ ٟايفطنناد يف نافنن ١صبُٛعننات اينند ٍٚيهننٔ
طبٝعٖ ١ر ٙايعالق ١طبتًف ،١فكد ظٗنست ضباٜند ٠إىل ذند َنا يف ايند ٍٚاألَسٜهٝنٚ ١ضنًب ١ٝيف
نٌ َٔ ايد ٍٚاألضٚ ١ٜٛٝايد ٍٚاملطتكً ١ذدٜثاً ٚاألٚزٚبٚ ١ٝاألفسٜك ،١ٝبُٓٝنا ٖن ٞإػبابٝن١
يف نٌ َٔ ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝزٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات ايطٛفٝت ١ٝضابكاً.

.

.

.
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ايٓتا٥خ
َٔ خالٍ ايبر اْهػف يٓا اآلت:ٞ
 .1تبا ٜٔدزجات ايفطاد بني ا ُٛعات اإلقًُٝٝنٚ ١بنني ايند ٍٚداخنٌ ا
بطبب اختالف ايعٛاٌَ اسبانُ ١ي٘.

ُٛعن ١ايٛاذند٠

 .2ايفطاد أنثس اتطاع ًا يف ايد ٍٚاألفسٜكٚ ١ٝزٚضٝا ٚازبُٗٛزٜات ايطٛفٝت ١ٝضابكاً.
 .3اغبفاض َطتٜٛات ايفطاد يف ايد ٍٚاألٚزبٚ ١ٝاألَسٜهٚ ١ٝايد ٍٚاملطتكً ١ذدٜثاً.
 .4ذككننت اينند ٍٚاألفسٜكٝننٚ ١األَسٜهٝننٚ ١املطننتكً ١ذنندٜثاً إظبنناشات يف ربفننٝض ايفطنناد،
بُٓٝننا مل تننتُهٔ اينند ٍٚايعسبٝننٚ ١األٚزبٝننٚ ١زٚضننٝا ٚازبُٗٛزٜننات َننٔ إذننساش تكنندّ يف
َٛاجٗ ١ايفطاد.
 .5عدّ اضتكالي ١ٝايُٓ ٛاالقتصاد ٟعٔ ايفطاد.
 .6اختالف طبٝع ١ايعالق ١بني ايفطاد ٚايُٓ ٛبني ايد.ٍٚ

.

.
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