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الفرتة من عام  أثر التنمية املالية على انبعاثات الكربون يف مصر خالل 
 2020حىت عام    1990

 محمد إبراهيم الجوهري . أد. محمد أحمد محمد مطر؛ 

 : امللخص

معقدًا وأكثر حدة من أي  أمرا  يعتبر الصراع بين النمو االقتصادي والبيئة اليوم  

تلوث البيئة معبرا عنها بانبعاثات األسباب الجذرية لتحديد  وهو ما يستلزم  مضى،وقت 

) ثاني أكسيد   للجدل، 2COالكربون  المثيرة  المالية أحد عناصرها  التنمية  تعد  والتي   ،)

وبما يمكن   الكربون،زيادة أو انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد    إلىما إذا كانت تؤدي  بشأن  

أثر قياس  دراسة  الومن ثم تستهدف هذه    .صانعي السياسات من تحقيق االستدامة البيئية

إلى   1990ثاني أكسيد الكربون في مصر خالل الفترة من  التنمية المالية على انبعاثات  

تشير و  .(ARDLباستخدام أسلوب االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة )  2020

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسية في األجل الطويل بين كل من العرض النقدي 

بمفهومة الواسع واالئتمان المحلي اإلجمالي المقدم من القطاع المالي من جهة وانبعاثات 

النقدي  العرض  بين  طردية  عالقة  هناك  وأن  أخرى،  جهة  من  الكربون  أكسيد  ثاني 

االئتمان المحلي اإلجمالي يرتبط  في األجل القصير، بينما    بونثاني أكسيد الكر  وانبعاثات 

شير إلى أن وهو ما ي.  في األجل القصيروانبعاثات ثاني أكسيد الكربون  بعالقة عكسية  

النظام المالي يجب أن يأخذ في االعتبار الجانب البيئي في عملياته الحالية. قد تكون نتائج 

السياسات والقرارات من أجل تطوير السياسات   هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة لصانعي

 التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون مع الحفاظ على النمو االقتصادي. 

 مصر.  ، ARDLالتنمية المالية، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، :المفتاحية  اتمكل
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 املقدمة:  (1
من الحفاظ على البيئة، فضال عن كونها    إطارفي  يعد النمو االقتصادي السريع  

أحد القضايا الرئيسية في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فإنها تعد أيضا 

ال  أحد  البحثية  للجدلمالمجاالت  البيئة وهو    ،ثيرة  انتباه االقتصاديين وخبراء  ما جذب 

 Sohagلفهم العالقة الديناميكية بين النمو وجودة البيئة )في محاولة  على مستوى العالم  

et al. 2017; Danish et al. 2018; Fakher. 2019  يعد التعرف على (. حيث

كشفت   وقد .  التدهور البيئي  من  سياسات للحد   لوضعأسبابها الجذرية أمر بالغ األهمية  

استخدام  مثل  البيئة  تدهور  إلى  تؤدي  التي  العوامل  العديد من  التجريبية عن  األبحاث 

(  (،Alkhathlan and Javid, 2013, Ehigiamusoe et al., 2022الطاقة 

( االقتصادي Li and Lin, 2015, Xu and Lin, 2015والتصنيع  والنمو   ،)

(Ehigiamusoe and Lean, 2019, Seetanah et al., 2019،)   والسياحة

(Dogru et al., 2020, Ehigiamusoe, 2022 القطاعي واإلنتاج   )

(Ehigiamusoe et al., 2022, Sohag et al., 2017 .) 

ونظرا الن التنمية المالية هي أحد أهم العوامل الدافعة الستهالك الطاقة وانبعاثات 

فقد تلقى النقاش حول   البعض،ن لها تأثيرات عميقة على بعضها  والتي يعتقد أ  الكربون،

( اهتماًما هائالً CO2التنمية المالية والنمو االقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون )

دور التنمية   حيث يعد في األدبيات االقتصادية المتعلقة بالطاقة في جميع أنحاء العالم.  

البيئية أمر مهم  المالية في سياق النمو االقتصادي و   كونه   للغاية،تأثيرها على الجودة 

والتي ترتبط ارتباًطا وثيقًا بالنمو   بكفاءة،يعتمد على توافر الموارد المالية واستخدامها  

 إلىوهو ما دفع العديد من الدراسات االقتصادية  (.  Khan et al. 2019االقتصادي )

المالية  إضافة   المتغيرات  التنمية  المهمةكأحد  النمو   االقتصادية  بين  االرتباط  لتحديد 

 (. Omri et al. 2015والبيئة ) 

 ;Mazzanti and Musolesi, 2013كانت الدراسات التجريبية الحديثة )  وإذا

and Piaggio and Padilla, 2002،)    النبعاثات   إلى تشير السلبي  التأثير  أن 

جدل في االقتصاد وأن المستويات الكربون على النمو االقتصادي لم يعد قضية قابلة لل

على  المالية  التنمية  تأثير  فإن  االقتصادي،  بالنمو  تضر  الكربون  انبعاثات  من  العالية 

انبعاثات الكربون هو موضوع يهيمن على المناقشات األخيرة بين األكاديميين وعلماء 

لت العديد من ولكن من الواضح أنه ال يزال بعيدًا عن أن يكون قاطعًا. فقد تناو  البيئة،

الحديثة العالقة بين التنمية المالية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأثبتت وجود   الدراسات 

 Shahbaz et al. 2013c; Charfeddine and Ben Khediriعالقة قوية بينهما ) 

2019; Maji et al. 2017; Bekhet et al. 2017 الدراسات تلك  نتائج  ولكن   )

نظر رئيسيتان تميزان تأثير   يفهناك وجهت   الدول،وصلت إلى استنتاجات مختلفة بين  
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على انبعاثات   ةالمالي  للتنميةالتنمية المالية على انبعاثات الكربون، وهما التأثير اإليجابي  

 . تأثير سلبي على انبعاثات الكربون اله ةالمالي  نميةالت أن أو الكربون،

األولى  - النظر  اإليجابي  وجهة  التأثير  المالية  :  انبعاثات  للتنمية  على 

التنمية المالية تعزز االستثمارات في التقنيات    أن  إلى: وتشير  الكربون 

المتقدمة والموفرة للطاقة، مما يقلل من استهالك الطاقة ويحسن الجودة  

 (   .(Abbasi and Riaz 2016; Saud et al. 2018) البيئية

 : على انبعاثات الكربون للتنمية المالية  : التأثير السلبي  وجهة النظر الثانية -

التنمية المالية تخفف من قيود االئتمان وتعزز االستثمارات  أن    إلىوتشير  

في المشاريع ذات االستهالك العالي للطاقة، مما يؤدي إلى تعزيز النمو  

 االقتصادي واستهالك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

ويشير هذا التفاوت بين وجهات النظر حول تأثير التنمية المالية على انبعاثات 

هل   التالي،إلى طرح التساؤل    وجود فجوة بحثية وهو ما يقودنا  إلىأكسيد الكربون  ثاني  

 الدول؟ التنمية المالية لديها سلوك متماثل بين 

التنمية المالية على انبعاثات ثاني أكسيد  أثرومن ثم تستهدف هذه الدراسة، قياس 

السياسة   يمكن صانع  بما  أدوات وضع سياسة فعالة الست  منالكربون في مصر  خدام 

 حفاظا على البيئة.  أكثرالتمويل المختلفة التي تضمن نمًوا اقتصاديًا مستقًرا وتنمية 

  الصلة، األدبيات ذات  (  2)يتم تنظيم الورقة على النحو التالي: يستعرض القسم  

بينما    (4). يتم تفسير نتائج االنحدار في القسم  (3القسم ) بينما تتم مناقشة المنهجية في  

. يحتوي القسم (5القسم )م المناقشة واآلثار المترتبة على النتائج التجريبية في  يتم تقدي

 توصيات.الاألخير على الخاتمة و
 

 دبيات االقتصادية: ثاني أكسيد الكربون في األو العالقة بين التنمية المالية  (2

الكربون  تلقى النقاش حول التنمية المالية والنمو االقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد  

(CO2  اهتماًما هائالً في األدبيات االقتصادية بداية من العالقة بين االقتصاد والبيئة )

( أنشأها  )Kuznet ,1955التي  أجراها  التي  الرائدة  والدراسة   )Grossman and 

Krueger 1991, 1995 والتي جذبت العديد من الباحثين من خالل اختبار فرضية )

EKC   بفحص تأثير العديد من المتغيرات االقتصادية والتي يمكن أن تؤثر على جودة

ألن توافر المواد المالية واستخدامها   ،والتي تعد التنمية المالية أحد تلك المتغيرات البيئة.  

(. حيث يمكن لكل Khan et al. 2017قتصادي ) رتبط ارتباًطا وثيقًا بالنمو االي  بكفاءة،

المالية   والتنمية  االقتصادي  النمو  يؤثر  من  الوظائف  أن  في   البيئية،على  التحكم  مثل 
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( الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  والتخفيف  الطاقة  واستهالك   Farhani andالتجارة 

Ozturk, 2015 .) 

ت التي  الدراسات  من  العديد  التنمية حققت  ورغم وجود  بين  قوية  وأثبتت عالقة 

 Shahbaz et al. 2013c; Charfeddineالمالية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون )

and Ben Khediri 2016; Maji et al. 2017; Bekhet et al. 2017  ) أن   إال 

ما  ن وهو  مختلفة  كانت  الدراسات  تلك  تلك   أثار تائج  حول  والنقاش  الجدل  من  المزيد 

أثبتت بعض الدراسات أن التنمية المالية تقلل من انبعاثات   المثال،سبيل    . علىالعالقة

 King and Levine 1993; Tadesseثاني أكسيد الكربون وبالتالي تحمي البيئة ) 

2005; Tamazian and Rao 2010; Jalil and Feridun 2011; Zhang 

2011; Shahbaz et al. 2013a, 2016  .) عكس  و ض بع   توصلت   ذلك،على 

 ;Brännlund et al. 2007أن التنمية المالية تعزز التدهور البيئي )   إلىالدراسات  

Sadorsky 2010, 2011; Coban and Topcu 2013; Shahbaz et al. 

2013; Tang and Tan 2014  هذه إلى  باإلضافة  بعض   الدراسات،.(.  توصلت 

( إلى Ozturk and Acaravci 2013; Omri et al. 2015األخرى )الدراسات  

 عالقة بين التنمية المالية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. عدم وجود 

هناك أربعة قنوات نظرية  أن    ،(Aye and Edoja ,2017) لـ  وتشير دراسة

 :على انبعاثات الكربون، وهي كالتالي أن تؤثر بها لتنمية الماليةل يمكن

للبيئة:   • الصديقة  انبعاثات  التكنولوجيا  تقليل  على  المالية  التنمية  تعمل 

عندما   المالية  تخصص  الكربون  فعال  األسواق  بشكل  المالية  الموارد 

لتمكينها من شراء   المحلية  للبيئة ونظيفة للمؤسسات  تكنولوجيا صديقة 

 Yuxiang and Chen ,2010, Frankel andالتصنيع )ألغراض  

Rose ,2012) . 

• ( المباشر  األجنبي  من  (:  FDIاالستثمار  أيًضا  المالية  التنمية  تزيد 

مما يزيد  (FDI) انبعاثات الكربون عندما تجتذب المستثمرين األجانب 

من كمية استخدام الطاقة وحجم األنشطة االقتصادية في البلد المضيف. 

في    ذلك،ومع   كبير  بشكل  يستثمرون  األجانب  المستثمرين  بعض  فإن 

معهم  ويقدمون  النظيفة  بالطاقة  المرتبطة  والتطوير  البحث  مشاريع 

  .التكنولوجيا الصديقة للبيئة التي تنتج الحد األدنى من انبعاثات الكربون

التصنيع:   • قطاع  وحجم تعزيز  عدد  زيادة  إلى  المالي  التطور  يؤدي  قد 

المالية  ات عية في الدولة من خالل االستفادة من المساعد األنشطة التصني

يمكن أن يكون التأثير زيادة في تدهور  والتي  المحلية،للشركات المقدمة 

   الكربون.األراضي والتلوث وانبعاثات 
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تعمل األسواق المالية المحّسنة على منح    :زيادة آفاق االئتمان االستهالكي •

وتخفيف قيود السيولة لدى المستهلكين  المزيد من االئتمان االستهالكي  

بشكل فعال وتسمح لهم بزيادة ثرواتهم ورأس مالهم بشكل أكثر مالءمة  

لتحسين مستوى استهالكهم بما يسمح لهم بزيادة طلبهم على المنتجات  

 ,Ang 2008; Sadorsky 2010الدائمة التي ينبعث منها الكربون ) 

2011; Shahbaz and Lean 2013b; Coban and Topcu 

2013 .) 

الدراسات النظرية السابقة،   أراءتضارب    إلىانه باإلضافة    هناوتجدر اإلشارة  

الكربون عن  التجريبية    الدراسات جاءت    فقد  أكسيد  ثاني  على  المالية  التنمية  تأثير 

 :  كالتالي  أيضا متضاربة

  سلبي للتنمية المالية على انبعاثات   أثروجود    إلىتوصلت بعض الدراسات  :  أوال -

حيث ((  Tamazian and Rao,2010دراسة )ومنها:    ثاني أكسيد الكربون

المالية    أن  إلىتوصلت   ثاني  ت التنمية  الطاقة وانخفاض  إلى زيادة فعالية  ؤدي 

البريكس)  مجموعة  دول  في  الكربون  دراسة  (. BRICأكسيد  توصلت   بينما 

اقتصادًا انتقاليًا،   24( وبالتطبيق على  Tamazian and Rao, 2010)أخرى  

دراسة كما أوضحت  التنمية المالية تعمل على تقليل ثاني أكسيد الكربون.    أن

(Shahbaz et al. (2013a  )علىو المالية    بالتطبيق  التنمية  أن  إندونيسيا 

ثاني أكسيد الكربون. تم العثور على نتائج مماثلة من قبل  انبعاثات  من    ض تخف

(Shahbaz et al. ,2013b( في ماليزيا. وبالمثل، فإن )Al-Mulali et al. 

,2015a  أكسيد ثاني  على  المالية  لـلتنمية  المدى  طويل  سلبيًا  تأثيًرا  أظهر   )

 Jalilحقق )كما تالكربون في دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  

and Feridun ,2011  )تأثير التنمية المالية والنمو االقتصادي واستهالك    من

الص حالة  في  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  على  من  الطاقة  إلى   1953ين 

  بجانب المالية.  . وكشفت نتائج التحليل عن إشارة سلبية لمعامل التنمية  2006

)  ذلك، مختلفة  Ehigiamusoe and Lean,2019نشر  لمجموعات  نتائج   )

من الدول اعتمادًا على مستويات الدخل. اكتشفت الدراسة أنه في حين أن التنمية 

فإنها تؤدي إلى تفاقم    المتقدمة،الدول    المالية تقلل من ثاني أكسيد الكربون في

   ثاني أكسيد الكربون في االقتصادات منخفضة / متوسطة الدخل.

الدراسات  :  ثانيا - بعض  على    إيجابي  أثروجود    إلىتوصلت  المالية  للتنمية 

ومنها:   الكربون  أكسيد  ثاني  (  Kong and Wei ,2017)   ةسادرانبعاثات 

على   الصين    30بالتطبيق  في  المالية  مقاطعة  التنمية  أن  دراستهم  ووجدت 

  ت دراسة لاكتشفكما    .والعكس صحيحالمنخفضة قللت من انبعاثات الكربون  

(Alam et al, 2015  رابًطا إيجابيًا بين التنمية المالية ) أكسيد الكربون   وثاني
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كما توصلت    .الكربونمما يعني أن النمو المالي يفاقم ثاني أكسيد    ماليزيا،في  

( علىKhan et al. ,2019bدراسة  وبالتطبيق  الفترة  (  52)   (  خالل  دولة 

أدت    أن  إلى(  2016- 1990) المالية  التلوث    إلىالتنمية  وفي    البيئي،زيادة 

( ) Phong, 2019دراسة أخرى ل  وبالتطبيق على  دول  5(  خالل    أسيوية( 

 ( انبعاثات    أن (  2014-1971الفترة  في  زيادة  إلى  أدت  قد  المالية  التنمية 

 . الكربون في دول اآلسيان

الدراسات  :  ثالثا - بعض  على    إلىتوصلت  المالية  للتنمية  أثر  أي  وجود  عدم 

( في Sy et al. ,2016)كشفت دراسة  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومنها:  

 .2014إلى    1985مع بيانات تتراوح من    OLSدولة أوروبية باستخدام    40

المالية   التنمية  بين  حيادية  فرضية  وجود  الدول    وانبعاثات عن  في  الكربون 

 األوروبية. 

للعر حول  وفقا  المختلفة  النظر  لوجهات  للسابق  على    أثرض  المالية  التنمية 

هذا األثر بالتطبيق   إبرازتظهر أهمية هذه الدراسة في    الكربون،انبعاثات ثاني أكسيد  

من   مصر،على   بالحد  يتعلق  فيما  األفضل  نحو  السياسات  واضعي  لدعم  محاولة  في 

 التلوث البيئي في مصر. 

 البيانات: املنهجية ووصف  (3
 توصيف المتغيرات وفترة البحث:  .أ

من أجل تحديد أثر التنمية المالية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اعتمدت  

مدى  الدراسة عند اختيار متغيرات الدراسة على الجانب النظري للدراسات السابقة و

فر بيانات لسالسل زمنية سنوية حول تلك المتغيرات خالل فترة الدراسة، وعليه  اتو

 في النموذج كما يلي:  إدراجهاتم اختيار المتغيرات حسب الهدف من 

المتغيرات بينما تمثلت    نبعاثات ثاني أكسيد الكربون.با  المتغير التابعيعبر عن  

النمو    اإلجمالي،الناتج المحلي    نصيب الفرد من   (،FINالتنمية المالية )   فيالمستقلة  

استهالك التجارة  ،السكاني المتجددة  ،  صافي    ،الطاقة  المباشر  األجنبي  االستثمار 

ليه في وهو ما تمت اإلشارة إ  مجموع إيرادات الموارد الطبيعية.  ،التدفقات الوافدة

 . (1الجدول رقم )
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 (: متغيرات الدراسة ومصادر البيانات 1الجدول )

 مصادر البيانات  المؤشر   رمز االختصار  المتغيرات 

 FIN التنمية المالية 

 يعبر عنه ثالث مؤشرات:  

االئتمان المحلي المقدم إلى  (1)

القطاع الخاص بواسطة البنوك  

)% من إجمالي الناتج المحلي(.  

(PRIVATE) 

االئتمان المحلي المقدم من   (2)

القطاع المالي )% من إجمالي  

 (DSP) المحلي(الناتج 

العرض النقدي بمعناه الواسع   (3)

)% من إجمالي الناتج المحلي(.  

(M2 ) 

البنك المركزي 

 المصري 

 

البنك المركزي 

 المصري 

 

بيانات البنك  

 الدولي 

 

ثاني أكسيد  

 الكربون 
2CO 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )متوسط  

 نصيب الفرد بالطن المتري( 

بيانات البنك  

 الدولي 

 اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي  GROWTH االقتصاديالنمو  
بيانات البنك  

 الدولي 

 النمو السكاني )% سنوياً(  POPUL النمو السكاني 
بيانات البنك  

 الدولي 

 التجارة )% من إجمالي الناتج المحلي(  OPEN االنفتاح التجاري 
بيانات البنك  

 الدولي 

استهالك الطاقة  

 المتجددة 
ENERGY 

استهالك الطاقة المتجددة )% من إجمالي 

 استهالك الطاقة( 

بيانات صندوق  

 النقد

االستثمار األجنبي  

 المباشر 
FDI 

االستثمار األجنبي المباشر، صافي التدفقات  

 الوافدة )% من إجمالي الناتج المحلي( 

بيانات البنك  

 الدولي 

عوائد الموارد  

 الطبيعية 
NATURAL 

الموارد الطبيعية )% من مجموع إيرادات 

 إجمالي الناتج المحلي(

بيانات صندوق  

 النقد
 

وسوف تقوم الدراسة بالتطبيق على دولة واحدة وهي: دولة جمهورية مصر  

 . 2020حتى عام   1990العربية، خالل فترة الدراسة الممتدة من عام 

 

 النموذج القياسي:  .ب

ثاني أكسيد الكربون في مصر خالل لقياس أثر التنمية المالية على انبعاثات  

اعتمدت الدراسة على نموذج االنحدار المتعدد    2020حتى عام    1990الفترة من  

ويمكن التعبير عن عالقة التكامل المشترك بين التنمية المالية وانبعاثات ثاني أكسيد 

 الكربون في الشكل التالي: 

 

𝑪𝑶𝟐𝒕 = 𝒇(𝑭𝑰𝑵𝒕, 𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒕, 𝑭𝑫𝑰𝒕, 𝑶𝑷𝑬𝑵𝒕, 𝑵𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑳, 𝑷𝑶𝑷𝑼𝑳𝒕, 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀𝒕) … . . (𝟏) 
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 ويمكن كتابة الصيغة الرياضية للمعادلة بالطريقة التالية:
 

𝒍𝑪𝑶𝟐𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒍𝑭𝑰𝑵𝒕 + 𝜷𝟐 𝒍𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒕 + 𝜷𝟑 , 𝒍𝑭𝑫𝑰𝒕 + 𝜷𝟒 𝒍𝑶𝑷𝑬𝑵𝒕 + 𝜷𝟓 𝒍𝑵𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑳𝒕

+ 𝜷𝟔 𝒍𝑷𝑶𝑷𝑼𝑳𝒕 + 𝜷𝟕 𝒍𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀𝒕 + 𝜺𝒕 … . . (𝟐) 
  

العشوائي  إدراجتم   الخطأ  المعادلة     εtحد  المتغيرات    ليعبرإلى  عن بعض 

التي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع ولم تدرج في هذه الدراسة، كما وتم بناء مؤشراً 

للتنمية المالية وأشير له بالرمز )  يتكون من ثالث مؤشرات (، والذي  FINمركباً 

   :هي

مؤشـــر االئتمـــان المحلـــي المقـــدم إلـــى القطـــاع الخـــاص بواســـطة  -

 (PRIVATEالبنوك )

ــالي  - ــاع المـ ــالل القطـ ــن خـ ــدم مـ ــي المقـ ــان المحلـ ــر االئتمـ مؤشـ

(DCPFS) 

 (M2مؤشر العرض النقدي بمعناه الواسع ) -

وتم استخدام هذا المؤشر المركب لتجنب مشكلة االرتباط المتعدد، ولتأكيد  

اختبار تحليل المركبات األساسية، والتي أظهرت أن المركبة األساسية    إجراءذلك تم  

  من التباين اإلجمالي للبيانات األساسية.   %63.02األولى للقيم النقية تفسر ما مقداره  

 . (2كما هو موضح في الجدول رقم )
 

 توصيف األسلوب القياسي المستخدم:  .ج

ذي  الذاتي  االنحدار  أسلوب  استخدام  على  التقدير  في  الدراسة  اعتمدت 

  Pesaran et al (2001)( المطور من قبل  ARDLالفجوات الزمنية الموزعة ) 

الدرجة  من  مستقرة  المتغيرات  كانت  التنبؤ سواء  في  دقة  من  به  يتميز  لما  نظراً 

أو مزيج بينهما، كما أنه يأخذ في االعتبار    I(1)أو من الدرجة واحد    I(0)الصفر  

التغيرات الزمنية واالختالفات بين المفردات، ويتميز هذا األسلوب عن غيره من  

تكون جيدة حتى في حالة ما إذا كان حجم    األساليب األخرى في أن نتائج تطبيقه

العينة أو المشاهدات صغير، ويساعد في تقدير مكونات النموذج لألجلين الطويل  

 (.  Narayan, 2005والقصير معاً في معادلة واحدة بدًل من معادلتين ) 

التطبيقية فإن نموذج تصحيح الخطأ واختبار   الناحية  وبناًء على سبق ومن 

بعد   يتم  النموذج  الحدود  يأخذ  وعليه  الدراسة،  متغيرات  استقرارية  درجة  تحديد 

 المطبق شكل المعادلة التالية: 
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∆𝒍𝑪𝑶𝟐𝒕 = 𝒂𝟎 + ∑ 𝒂𝟏𝒊

𝑴

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑪𝑶𝟐𝒕−𝟏 + ∑ 𝒂𝟐𝒊

𝑵𝟏

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑭𝑰𝑵𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟑𝒊

𝑵𝟐

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒕−𝒊

+ ∑ 𝒂𝟒𝒊

𝑵𝟑

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑭𝑫𝑰𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟓𝒊

𝑵𝟒

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑶𝑷𝑬𝑵𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟔𝒊

𝑵𝟓

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑵𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑳𝒕−𝒊

+ ∑ 𝒂𝟕𝒊

𝑵𝟔

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑷𝑶𝑷𝑼𝑳𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟖𝒊

𝑵𝟕

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀𝒕−𝒊 + 𝜷𝟏𝒍𝑪𝑶𝟐𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝒍𝑭𝑰𝑵𝒕−𝟏

+ 𝜷𝟑𝒍𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒕−𝟏 + 𝜷𝟒𝒍𝑭𝑫𝑰𝒕−𝟏 + 𝜷𝟓𝒍𝑶𝑷𝑬𝑵𝒕−𝟏 + 𝜷𝟔𝒍𝑵𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑳𝒕−𝟏

+ 𝜷𝟕𝒍𝑷𝑶𝑷𝑼𝑳𝒕−𝟏 + 𝜷𝟖𝒍𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 … ..                   (𝟑) 

 حيث أن:

 الفروق األولى لقيم متغيرات الدراسة. ∆=

=𝛂𝟎 .ثابت المعادلة 

=𝐌  الزمني للمتغير التابع. اإلبطاءعدد فترات 

=𝑁  الزمني للمتغيرات المستقلة. اإلبطاءعدد فترات 

𝑖8𝑎،𝑖7𝑎،𝑖6𝑎،𝑖5𝑎،𝑖4𝑎،𝑖3𝑎،𝑖2𝑎،𝑖1𝑎( معامالت العالقة القصيرة األجل =run relationship-short.) 

8β ،7β ،6β ،5β ،4β  ،3β ،2β، 1β = ( معامالت العالقة الطويلة األجلrun relationship-long ومن )

 خالله يمكن معرفة ما اذا كان يوجد تكامل مشترك أم ال.

 β7=β6=β5=β4=β3=β2=β1β=0H=08=ويكون فرض العدم: 

 β7≠β6≠β5≠β4≠β3≠β2≠β1β≠0H≠08≠والفرض البديل: 

=𝐭 الزمن 

=𝛆𝐭 .ًحد الخطأ العشوائي ويكون له وسط حسابي يساوي صفر وتبايناً ثابتا 
 

( وباعتماد طريقة  3من خالل المعادلة رقم )  

للتحقق من قيم المعلمات في    Waldاختبار    إجراء( ثم  OLSالمربعات الصغرى)

النموذج المقدر، وذلك من أجل اختبار وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات 

 Bound Testالدراسة )عالقة توازن األجل الطويل(، باستخدام اختبار الحدود )

approach  به قام  الذي   )Pesaran et al. (2001)    الدنيا الحدود  تحديد  يتم 

( بواسطة فرضية العدم التي تعنى عدم  F-statisticوالحدود العليا استنادا الختبار )

وجود عالقة تكامل مشترك في األجل الطويل بين متغيرات الدراسة، فعندما تكون  

( وقبول الفرض H0المحسوبة أقل من القيم الجدولية يتم رفض فرض العدم )  Fقيمة  

( األجل  H1البديل  قصيرة  العالقة  ولتقدير  مشترك.  تكامل  وجود  يعني  والذي   )

 يستخدم نموذج تصحيح الخطأ التالي: 

∆𝒍𝑪𝑶𝟐𝒕 = 𝒂𝟎 + ∑ 𝒂𝟏𝒊

𝑴

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑪𝑶𝟐𝒕−𝟏 + ∑ 𝒂𝟐𝒊

𝑵𝟏

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑭𝑰𝑵𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟑𝒊

𝑵𝟐

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒕−𝒊

+ ∑ 𝒂𝟒𝒊

𝑵𝟑

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑭𝑫𝑰𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟓𝒊

𝑵𝟒

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑶𝑷𝑬𝑵𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟔𝒊

𝑵𝟓

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑵𝑨𝑻𝑼𝑹𝑨𝑳𝒕−𝒊

+ ∑ 𝒂𝟕𝒊

𝑵𝟔

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑷𝑶𝑷𝑼𝑳𝒕−𝒊 + ∑ 𝒂𝟖𝒊

𝑵𝟕

𝒊=𝟎

∆𝒍𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀𝒕−𝒊 + 𝜽𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 … . . (𝟒) 
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(: معامل تصحيح الخطأ 𝜃( : حد تصحيح الخطأ و ) 𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏حيث أن ) 

𝑡والذي يقيس سرعة التصحيح في المدة   − بمعنى أن سرعة تصحيح    𝑡ة  إلى المد   1

 الخطأ للمتغير التابع في األجل القصير باتجاه قيم التوازن في األجل الطويل. 

 نتائج الدراسة القياسية:  (4

 اختبار استقرار السالسل الزمنية )اختبارات جذر الوحدة(:أوالً: 

 :(ADFفولر الموسع) -اختبار ديكي  ❖

أن أغلب   (3كما هو موضح في الجدول رقم )  فولر،-تشير نتائج اختبار ديكي

السالسل الزمنية للمتغيرات كانت مستقرة عند أخذ الفرق األول ويدل على ذلك قيمة 

(tau  الجدولية عند مستوى معنوية القيم  اكبر من  قيمتها  التي جاءت  المحسوبة   )

  ( جاء ساكناً بالمستوى POPUL( ، باستثناء مؤشر النمو السكاني ) 10%،5%، 1%)

( معنوية  مستوى  عند  ثابت(  الطبيعية  % 10،%5)بحد  الموارد  عوائد  ومؤشر   ،)

(NATURAL  معنوية مستوى  عند  ثابت(  )بحد  بالمستوى  مستقراً  جاء  والذي   )

(، وأيضاً  % 10،%5،%1( ومستقراً عند أخذ الفرق األول عند مستوى معنوية)10%)

  % 5مستوى عند معنوية ) ( جاء مستقراً بالFDIمؤشر االستثمار األجنبي المباشر )

  ،10% ( بمعنوية  األول  الفرق  أخذ  بعد  المتغيرات %10، %5( ومستقراً  أن  أي   ،)

 (.𝐼(1)( والدرجة واحد )𝐼(0)ساكنة من الدرجة صفر) 

 

تقاااادير نمااااوذج االنحاااادار الااااذاتي ذي الفجااااوات الزمنيااااة المو عااااة ثانياااااً: 

(ARDL:) 

 المثلى:  اإلبطاءاختبار فترات  ❖

من   )يالحظ  الجدول  فترات  4خالل  عدد  بأن  )   اإلبطاء(  هو  (  1المثلى 

 .SCومعيار  AICباالعتماد معيار 

( الزمنية خلص معيار  االبطاءات  األمثل من  العدد  أن AICولتحديد  إلى   )

 ,1 ,1)العدد األمثل الذي يخلص النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي هو  

 كما هو موضح بالشكل التالي:  (1 ,1 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,1
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 (: العدد األمثل من االبطاءات الزمنية لمتغيرات الدراسة 1الشكل ) 

 
 . Eviews12 اإلحصائيالباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج  إعداد المصدر: من 

 

 

للنموذج   النسبية  الجودة  تظهر  التي  االنحدار  معادلة  اختبار  نتائج  لنا  يتبين 

، وذلك من خالل قيمة معامل  (  5كما هو موضح فى الجدول رقم )  المقدر  اإلحصائي

(، ما يعني أن   �̅�2  0.99 =التحديد المصحح المرتفعة نسبياً حيث جاءت قيمته )  

يفسر   الكربون، وأن    %99النموذج  ثاني أكسيد  انبعاثات  التغيرات في مؤشر  من 

نتائج العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة ليست زائفة، ويؤيد هذا األمر 

جاءت أعلى من قيمة معامل التحديد، كما    DW=2.649أن قيمة دوربن واتسون  

تدل على أن النموذج معنوي ككل عند     F-statistic  إحصائية  أن قيمة ومعنوية

 ، بالتالي يمكن االعتماد على النموذج في التحليل االقتصادي. %1مستوى أقل من 

 البواقي:اختبار استقرار سلسلة  ❖

بما أن السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ساكنة عند الفرق األول، فمن اجل  

دراسة استقرار سلسلة البواقي عند المستوى بواسطة اختبار تقدير النموذج البد من  

)-ديكي الجدول  حيث    (.ADFفولر  في  النتائج  )تشير  البواقي    (6رقم  أن سلسلة 

 لمتغيرات الدراسة مستقرة عند المستوى، وبالتالي يمكن تقدير نموذج الدراسة.

 النموذج:إجراء االختبارات التشخيصية لمصداقية - ❖

أجل   األجل  من  والقصيرة  الطويلة  اآلثار  تقدير  في  الدراسة  نموذج  اعتماد 

 يجب التأكد أوالً من جودته، ويتم ذلك من خالل االختبارات التالية: 

 :( للكشف عن مشكلة تجانس التباين بين البواقيARCHاختبار ) (1)

(،  ARCHاختبار )   إجراءوللتحقق من شرط تجانس التباين بين البواقي تم  

)وجاءت   الجدول  في  مبينة  هي  كما  )7النتائج  قيمة  أن  إلى  تشير  والتي   )F-

statistic ( تساوي   )0.178954 ( احتمالية  مع  من 0.6756(  أكبر  وهي   ،)
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هناك تجانس تباين    )أن(، بالتالي ال يمكن رفض فرض العدم  %5مستوى المعنوية )

 بين البواقي(. 

 

مشااكلة االرتبااا  ( للكشااف عاان Test LMاختبااار موااروب الجاارانج ) (2)

 :الذاتي بين البواقي

 LMاختبار )  إجراءمن أجل اختبار عدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي نلجأ إلى  

Test( الجدول  خالل  ومن  الذاتي،  لالرتباط   )8( قيمة  أن  نجد   )F-statistic  )

(  %5( وهي أكبر من مستوى المعنوية ) 0.0774( مع احتمالية ) 3.342تساوي ) 

الصفري )عدم وجود ارتباط ذاتي بين    أوقبول الفرض العدمي  وهو ما يشير إلى  

 البواقي(. 

 :الطبيعي لألخطاء العشوائية اختبار التو يع (3)

يعتبر شرط التوزيع الطبيعي للبواقي معبراً عن مدى قبول أو رفض النموذج، 

( واحتمالية  1.18( كانت )Jarque-Beraومن خالل الشكل التالي تبين أن قيمة )

(Prob=0.55( الداللة أكبر من مستوى  قيمة  قبول  % 5(، وهي  يتم  ( وعلى هذا 

الفرض الصفري )أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي( وعدم قبول الفرض البديل وهو 

 أن البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي، وبالتالي ال توجد هناك مشكلة توزيع طبيعي. 

 

 ( ARDLاألخطاء العشوائية( للكشف عن االرتبا  الذاتي لنموذج )(: اختبار )تو يع 2الشكل ) 

 
 . Eviews12 اإلحصائيالباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج  إعداد المصدر: من 

 CUSUM Test & CUSUM ofاختبااار اسااتقرارية النمااوذج )  (4)

Squares Test ): 

من   البد  صحيحاً  النموذج  يكون  الهيكلي    إجراءلكي  االستقرار  اختبار 

والقصير، الطويل  األجل  اختبار   لمعلمات  على   & CUSUM Testباالعتماد 

CUSUM of Squares Test) ،والخاص باختبار المجموع التراكمي للبواقي )

كل البياني  ويتحقق االستقرار الهيكلي لمعلمات النموذج المقدر في حالة وقوع الش
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  أن  ةالتالي   األشكال(، ويتضح من  %5داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية ) 

 النموذج المقدر مستقر هيكلياً خالل فترة الدراسة. 
 

 ( CUSUM(: المجموع التراكمي للبواقي )3الشكل ) 

 
 . Eviews12 اإلحصائيالباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج  إعداد المصدر: من 

 
 ( CUSUMK of Squares(: مجموع المربعات التراكمي للبواقي )4الشكل ) 

 
 . Eviews12 اإلحصائيالباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج  إعداد المصدر: من 

 

 

 :مقيدالاختبار القدرة التنبؤية لنموذج تصحيح الخطأ غير   (5)

من أجل اختبار القدرة التنبؤية للنموذج المقدر وأنه يتمتع بقدرة عالية على  

( لثايل  التساوي  عدم  معامل  استخدام  يتم  الدراسة،  فترة  خالل   Theilالتنبؤ 

Inequality Coefficient  ( وهي قيمة قريبة  0.0094) ( والذي بلغت قيمته نحو

 جداً من الصفر، وهذا يعكس قدرة النموذج على التنبؤ. 
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 لنموذج تصحيح الخطأ الغير مقيد  التنبؤية(: اختبار القدرة 5الشكل رقم ) 

 
 . Eviews12 اإلحصائيالباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج  إعداد المصدر: من 

 

 Bounds Testاختبار الحدود  ❖

يتم االستعانة   النموذج  المتغيرات في  بين  تكامل مشترك  للتحقق من وجود 

( الحدود  ) Bounds Testباختبار  للجدول  وبالنظر  قيمة  9(،  أن  نجد    إحصائية ( 

(F ( تساوي )وهي قيمة أكبر من القيم الجدولية عند حدها األدنى عند  5.592402 )

( داللة  ) %1مستوى  تساوي  التي  وحدها  2.65(  المستوى  (  نفس  عند  األعلى 

(، مما يعني رفض الفرض الصفري أو فرض العدم وقبول الفرض البديل، 3.97)

أي أنه توجد عالقة توازن وتكامل مشترك بين مؤشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  

والمتغيرات المستقلة األخرى خالل فترة الدراسة، مما ينطوي على عالقة طويلة  

 سالفة الذكر. األجل بين المتغيرات 
 

 تقدير العالقة  ويلة األجل بين متغيرات الدراسة: ❖

  ( 10كما هو موضح في الجدول رقم )  يالحظ من النتائج المتحصل عليها،

الطويل بين المتغير التابع وكل من العرض النقدي  األجل  عدم وجود أثر معنوي في  

( الواسع  من  LM2بمعناه  المقدم  المحلي  واالئتمان  المالي) (  (  DSPالقطاع 

  إيجابيا (، في حين أظهرت النتائج تأثيراً  ENERGYواستهالك الطاقة المتجددة ) 

البنوك   من  الخاص  للقطاع  المقدم  المحلي  االئتمان   { من  كل  بين  ومعنوياً 

(PRIVATE ( النمو االقتصادي ، )GROWTH ( االنفتاح التجاري، )OPEN )

( انبعاثات ثاني  CO2المتغير التابع )  ( { من جهة وبينPOPULوالنمو السكاني ) 

التأثير   هذا  الكربون من جهة أخرى، وجاء  األجل   والمعنوي  اإليجابيأكسيد  في 

 ( على التوالي. % 10،  %1،  %5عند مستوى داللة )   الطويل
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كما أظهرت النتائج أن هناك تأثيراً سلبياً ومعنوياَ في نفس الوقت بين كل من  

(، عوائد الموارد الطبيعية( من جهة وانبعاثات FDIاألجنبي المباشر ))االستثمار  

 ( داللة  عند مستوى  وذلك  أخرى،  من جهة  الكربون  أكسيد  على % 1و   % 5ثاني   )

 التوالي. 

التي توضح العالقة الطويلة   التكامل  تقدم يمكن كتابة معادلة  وبناًء على ما 

 األجل كالتالي:  

EC=LCO2-{-0.1402(LM2)-0.0649(LDSP)+0.1271(LPRIVATE)-0.2200 

(LENERGY)-0.0102(LFDI)+ 0.5392(LGROWTH) 0.0706(LNATURAL)+ 

0.3969(LOPEN) +0.3356(LPOPUL)} 
 

 ARDLتقدير العالقة القصيرة األجل وتصحيح الخطأ لنموذج   ❖

بعد التأكد من وجود عالقة توزان طويلة األجل، نقوم بتقدير العالقة القصيرة 

سالبة   إشارة ( يتبين أن معامل تصحيح الخطأ يأخذ  11األجل، من خالل الجدول ) 

معنوية   إشارة  )  إحصائياوهي  من  أقل  داللة  مستوى  )%1عند  قيمته  وكانت   ) -

(، ما يؤكد على وجود تكامل مشترك بين المتغيرات داخل النموذج، وأن 1.070

القصيرة االختالالت  من  يصحح  الكلي  االقتصادي  المتغيرات   النظام  في  األجل 

السابقة   السنة  )   إلىالمستقلة في  الحالية بسرعة  إلى حالة  %107السنة  للوصول   )

( أن النظام االقتصادي يستغرق  1.07-التوازن في األجل الطويل، وتعني القيمة )

( للعودة إلى حالة التوازن،  0.935=1/1.07( سنة تقريباً )0.935ما يقرب من ) 

لية جداً، فكلما زادت قيمة معامل التصحيح لألخطاء كلما كانت نظراً ألن السرعة عا

  Dankumo et al.(2019)والعكس صحيح وهو ما يؤيده   فترة التصحيح أصغر

 . 

للمتغيرات   القصير  األجل  معلمات  أن  النتائج  أظهرت  أخرى،  ناحية  من 

  DSP، واالئتمان المحلي المقدم من القطاع المالي    M2المستقلة )العرض النقدي  

، والنمو السكاني    OPEN، االنفتاح التجاري    FDI، واالستثمار األجنبي المباشر  

POPUL  أنها كانت معنوية، وأن هناك عالقة قصيرة األجل بين المتغير التابع )

الكربون:   أكسيد  ثاني  وذلCO2)انبعاثات  المستقلة،  المتغيرات  ك بخالف  ( وهذه 

االقتصادي:   )النمو  المستقل  )استهالك  GROWTHالمتغير  المستقل  والمتغير   )

  : المتجددة  يعني  ENERGYالطاقة  ما  معنوية،  غير  إحصاءاتهما  جاءت  فقد   )

 .انبعاثات ثاني أكسيد الكربونضعف أثرهما على 
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  المقدر بقيمة  (R2أخيراً، يظهر االختبار القصير األجل أن معامل االرتباط )

من التغييرات في المتغير التابع يتم حسابها    % 89.9( هو إشارة إلى أن  0.89.88)

 من خالل التغييرات في المتغيرات المستقلة معاً. 

 

 نتائج الدراسة القياسية  ❖

ــة ) ▪ ــة المالي ــر للتنمي ــائج القياســية للدراســة عــن وجــود أث ــا النت ــر لن ( FINتظه

تبــين وجــود أثــر ســلبي للعــرض علــى انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون، فقــد 

ــدي ) ــالي( و M2النقـ ــالي  إجمـ ــاع المـ ــن القطـ ــدم مـ ــي المقـ ــان المحلـ االئتمـ

(DSP(ــيد الكربــــون ــاني أكســ ــات ثــ ــى انبعاثــ ــل CO2( علــ ( فــــي األجــ

ــبة ) ــدي بنسـ ــد العـــرض النقـ ــدما يزيـ ( يـــؤدي ذلـــك إلـــى %1الطويـــل، فعنـ

ــاض ) ــى )CO2انخفــ ــل إلــ ــبة تصــ ــابع بنســ ــر التــ (، %0.1402( المتغيــ

ــدما ي ــبة وعن ــالي بنس ــن القطــاع الم ــدم م ــي المق ــان المحل ــالي االئتم ــد إجم زي

ــبة )1%) ــات بنس ــاض االنبعاث ــى انخف ــؤدي إل ــأثير %0.0648( ي ــذا الت ( وه

ــرض  ــا أن للع ــل، كم ــل الطوي ــي األج ــأثير ف ــة الت ــدم معنوي ــداً لع ــعيف ج ض

النقــدي تــأثير إيجــابي )طــردي( قــوي فــي األجــل القصــير وهــو مــا يتوافــق 

ــة االقتصــ ــع النظري ــدفع شــريحة م ــدي يمكــن أن ي ــادة العــرض النق ادية، فزي

كبيــرة مــن المســتهلكين إلــى المزيــد مــن شــراء الســلع التــي تســهم فــي زيــادة 

انبعاثـــات ثـــاني أكســـيد الكربـــون، فعنـــدما يزيـــد العـــرض النقـــدي بنســـبة 

(، بينمـــا %0.1525( يزيـــد معـــه المتغيـــر التـــابع بنســـبة تصـــل إلـــى )1%)

ــالي ال ــي اإلجمـ ــان المحلـ ــلبي لالئتمـ ــأثير سـ ــالي تـ ــاع المـ ــن القطـ ــدم مـ مقـ

ــدما  ــير، وعن ــل القص ــي األج ــات ف ــى االنبعاث ــوي عل ــوي ومعن ــي( ق )عكس

ــالي بنســبة ) ــاع الم ــدم مــن القط ــان المق ــد االئتم ــك %1يزي ــؤدي ذل  إلــى( ي

 (.%0.3431انخفاض االنبعاثات بنسبة )

ــان  ▪ ــوي لالئتمـ ــردي( قـ ــابي )طـ ــأثير إيجـ ــاك تـ ــائج أن هنـ ــا أظهـــرت النتـ كمـ

ــي اإل ــوك )المحلـ ــن البنـ ــاص مـ ــاع الخـ ــدم للقطـ ــالي المقـ ( PRIVATEجمـ

ــات ) ــى انبعاثـ ــان CO2علـ ــد االئتمـ ــدما يزيـ ــل، فعنـ ــل الطويـ ــي األجـ ( فـ

( يزيــد %1المحلــي اإلجمــالي الممنــوح للقطــاع الخــاص مــن البنــوك بنســبة )

(، كمـــــا أن الســـــتهالك الطاقـــــة %0.1270معـــــه االنبعاثـــــات بنســـــبة )

لــــى االنبعاثــــات فــــي ( أثــــر ســــلبي )عكســــي( عENERGYالمتجــــددة )

األجلـــين الطويـــل والقصـــير، إال أن هـــذا التـــأثير ضـــعيف إلـــى حـــد مـــا ، 

ــبة ) ــددة بنسـ ــة المتجـ ــتهالك الطاقـ ــد اسـ ــدما يزيـ ــه %1فعنـ ــنخفض معـ ( تـ

( %0.0837( فـــي األجـــل الطويـــل و بنســـبة )%0.22االنبعاثـــات بنســـبة )

ــعف  ــذا ض ــس ه ــير، ويعك ــل القص ــي األج ــاجف ــة  إنت ــن الطاق ــوع م ــذا الن ه

 ة والمستدامة والتي ليس لها أثر سلبي على البيئة.النظيف
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تظهـر لنــا النتـائج أيضــاً وجـود أثــر سـلبي )عكســي( قـوي لالســتثمار األجنبــي  ▪

( علـــى االنبعاثـــات فـــي األجلـــين الطويـــل والقصـــير عنـــد FDIالمباشـــر )

ــو ) ــدرت بنحـ ــة قـ ــتوى معنويـ ــل و )%5مسـ ــل الطويـ ــي األجـ ــي %1( فـ ( فـ

ــي  األجــل القصــير، وأن االرتفاعــات  ــي حجــم االســتثمار األجنب المســتمرة ف

ــات )%1المباشــر بنســبة ) ــدل انبعاث ــي مع ــاض ف ــى االنخف ــؤدي إل ( CO2( ت

( فــي %0.0068( فــي األجــل الطويــل و )%0.0102بنســبة تصــل إلــى )

األجــل القصــير، وهــو مــا يعكــس طبيعــة هــذا االســتثمار الــذي يتــوزع بــين 

 رات الطبية.صناعة النسيج والطاقة والبتروكيماويات والمستحض

ــادي ) ▪ ــو االقتصـ ــى أن النمـ ــائج إلـ ــير النتـ ــا تشـ ــأثير GROWTHكمـ ــه تـ ( لـ

( فـــي األجـــل CO2إيجـــابي )طـــردي( قـــوي ومعنـــوي علـــى االنبعاثـــات )

الطويــل، وتــأثير إيجــابي )طــردي( غيــر معنــوي فــي األجــل القصــير، فنجــد 

ــو االقتصــادي بنســبة ) ــادة مؤشــر النم ــادة مؤشــر %1أن زي ــى زي ــؤدي إل ( ي

ــات  ــبة )CO2)انبعاثــــ ــل و %0.5391( بنســــ ــدى الطويــــ ــي المــــ ( فــــ

 ( في المدى القصير.0.1855%)

ــداً وذات  ▪ ــة ج ــة( وقوي ــة )موجب ــة طردي ــود عالق ــى وج ــائج إل ــير النت ــا تش كم

( فـــي األجـــل الطويـــل والقصـــير بـــين االنفتـــاح %1داللـــة معنويـــة عنـــد )

، أخـــرى( مـــن جهـــة CO2( مـــن جهـــة واالنبعاثـــات )OPENالتجـــاري )

ــن  ــد م ــدار )فنج ــاري بمق ــاح التج ــر االنفت ــادة مؤش ــائج أن زي ــد %1النت ( يزي

( فــي األجــل الطويــل وبنســبة %0.397( بنســبة )CO2معــه االنبعاثــات )

 ( في األجل القصير.0.1702%)

تشــير النتــائج أيضــاً إلــى وجــود تــأثير طــردي )موجــب( قــوي ومعنــوي للنمــو  ▪

ــكاني ) ــات )POPULالس ــى انبعاث ــل،CO2( عل ــل الطوي ــي األج ــد  ( ف فعن

( يــــزداد معهــــا االنبعاثــــات بنســــبة %1زيــــادة النمــــو الســــكاني بنســــبة )

ــدها 0.336%) ــير، والتـــي نجـ ــي األجـــل القصـ ــة فـ ــذا عكـــس العالقـ (، وهـ

ــادة النمــو  ــد زي ــرة أيضــاً، فعن ــة كبي ــة وبمعنوي ــة )عكســية( قوي تتحــول لعالق

ــدل ) ــير بمعــ ــل القصــ ــي األجــ ــكاني فــ ــاض %1الســ ــؤدي إلــــى انخفــ ( يــ

(، وهــــذا قــــد يخــــالف فــــروض النظريــــة %0.747االنبعاثــــات بمعــــدل )

ــادة النمـــو الســـكاني يـــؤدي  ــادية التـــي تقـــول بـــأن زيـ ــادة  إلـــىاالقتصـ زيـ

ــاث  ثــاني أكســيد الكربــون، ولعــل هــذا االخــتالف نــاتج مــن كــون لاالنبع

ــادة الســكانية تــؤثر ســلبياً علــى معــدالت النمــو االقتصــادي فــي مصــر،  الزي

ــا ــو االقتصـ ــادة النمـ ــث أن زيـ ــل البحـ ــد توصـ ــادة وقـ ــى زيـ ــؤدي إلـ دي يـ

ــو  ــدالت النمـ ــاض معـ ــإن انخفـ ــالي فـ ــالفاً، بالتـ ــا سـ ــا ذكرنـ ــات كمـ االنبعاثـ

ــؤدي  ــادي ت ــىاالقتص ــى  إل ــك إل ــع ذل ــد يرج ــاً ق ــات، أيض ــاض االنبعاث انخف

 انخفاض معدالت االستهالك.  
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ــة ) ▪ ــوارد الطبيعي ــد الم ــي أن عوائ ــل القياس ــائج التحلي ــير نت ( NATURALتش

ــة  ــأثير ســلبي قــوي )عالق ــد )لهــا ت ــة معنويــة قويــة عن ( %1عكســية( ذو دالل

ــو  ــة بنح ــوارد الطبيعي ــد الم ــادة عوائ ــي أن زي ــا يعن ــل، م ــل الطوي ــي األج ف

ــبة )1%) ــات بنسـ ــاض االنبعاثـ ــى انخفـ ــؤدي إلـ ــر %0.071( يـ ــو أمـ (، وهـ

ــوي، ممــا يجعــل  ــة بشــكل ق ــة معنوي ــت العالق ــر لالهتمــام خاصــة إذا كان مثي

 مهماً في األجل الطويل. إحصائياله دوراً 
 

 اخلامتة:  (5
يمثل تغير المناخ تحديًا كبيًرا للدول النامية ومنها مصر، وبالتالي، من المهم أن  

الحد  بشكل أفضل أسباب انبعاثات غازات االحتباس الحراري في مصر من أجل و نفهم  

تبحث هذه الدراسة في ومن هنا  هذه االنبعاثات وضمان استدامة التنمية االقتصادية.    من

التنمية المالية، كل من  ، ومن ناحية  بين انبعاثات الكربون  األجلطويل  والتوازن قصير  

 من ناحية اخرى   والنمو االقتصادي، واستهالك الطاقة واالنفتاح التجاري والنمو السكاني

. وتشير نتائج الدراسة عن وجود عالقة عكسية 2020-1990ة  خالل الفتر  في مصر

المحلي  واالئتمان  الواسع  بمفهومة  النقدي  العرض  من  كل  بين  الطويل  األجل  في 

من جهة  الكربون  أكسيد  ثاني  وانبعاثات  من جهة  المالي  القطاع  من  المقدم  اإلجمالي 

اثات في األجل القصير، أخرى، وأن هناك عالقة طردية قوية بين العرض النقدي واالنبع

بعالقة عكسية    يرتبطاالئتمان المحلي اإلجمالي المقدم من القطاع المالي    فضال عن أن

مع االنبعاثات في األجل القصير. كما تشير نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين  

ن جهة استهالك الطاقة المتجددة واالستثمار األجنبي المباشر وعوائد الموارد الطبيعية م

ذلك، يتضح من   إلىواالنبعاثات في األجل الطويل والقصير من جهة أخرى باإلضافة  

خالل التحليل أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتأثر طردياً إلى حد كبير بكل من النمو 

التجاري في   في   األجلاالقتصادي واالنفتاح  السكاني  النمو  ما عدا  الطويل والقصير 

 .األجل الطويل فقط، بينما تتحول هذه العالقة إلى عالقة عكسية في األجل القصير

اآلثار فرصة لصياغة بعض التوجيهات لواضعي السياسات االقتصادية  توفر هذه  

في  تُستخدم  ال  المالي  للقطاع  االئتمانية  اإلمكانات  أن  حقيقة  إلى  تشير  ألنها  والبيئية، 

النظام المالي في يأخذ  ضرورة أن    إلىالغالب للمشاريع الصديقة للبيئة، وهو ما يشير  

مثال، قد يشجع النظام المصرفي االستثمارات في الجانب البيئي. على سبيل ال  اعتباره

تكنولوجيا كفاءة الطاقة من خالل تقديم خصومات على الفائدة وتضمين الشروط المتعلقة 

المالية منتجاتهم  في  التقنيات   بالكربون  اعتماد  وإعانات  الكربون،  ضرائب  واعتماد 

التي تعزز المزيد من . ومن ثم، فإن مجموعة من السياسات والحوافز العملية الخضراء

 .التمويل منخفض الكربون جزء مهم من بناء مجتمع يحافظ على الموارد في مصر
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 املالحق 
 لمتغير التنمية المالية    PCA(: نتائج تقدير المركبات األساسية 2الجدول )

 
 EVIEWS 12من مخرجات برنامج 

 

    1990_2020لبيانات السالسل الزمنية للفترة ADF) فولر الموسع ) –(: نتائج اختبار ديكي 3الجدول )

 المستوى المتغير 
القيمة  

 المحسوبة 

القيمة  

الجدولية عند  

 % 1مستوى 

القيمة الجدولية  

عند مستوى  

5% 

القيمة الجدولية  

 10عند مستوى 

% 

ثاني أكسيد  انبعاثات 

 (2CO) الكربون

عند 

 المستوى 
- 0.3239 - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 

الفرق 

 األول 

- 

5.6212 *** 
- 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

  النمو االقتصادي

(GROWTH ) 

عند 

 المستوى 
- 0.1029 - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 

الفرق 

 األول 

- 

4.6806*** 
- 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

النمو السكاني 

(POPUL) 

عند 

 المستوى 
- 3.4280** - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 

الفرق 

 األول 

- 

4.0030*** 
- 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

االنفتاح التجاري  

(OPEN) 

عند 

 المستوى 
- 2.2339 - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 

الفرق 

 األول 

- 

4.1971*** 
- 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

استهالك الطاقة  

المتجددة 

(ENERGY) 

عند 

 المستوى 
- 0.9389 - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 

الفرق 

 األول 

- 

5.7901*** 
- 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

  عوائد الموارد الطبيعية

(NATURAL ) 

عند 

 المستوى 
- 2.6645* - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 

الفرق 

 األول 

- 

5.2804*** 
- 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

عند 

 المستوى 
- 3.1564** - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 
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االستثمار األجنبي 

 (FDI) المباشر

الفرق 

 األول 
- 3.4523** - 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

مؤشر التنمية المالية  

FIN)) 

عند 

 المستوى 
- 1.8792 - 3.6702 - 2.9639 - 2.6210 

الفرق 

 األول 

- 

4.3501 *** 
- 3.6793 - 2.9677 - 2.6229 

 % 1، )***( ساكنة عند مستوى داللة %5%، )**( ساكنة عند مستوى داللة  10)*( ساكنة عند مستوى داللة 
 .Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على البرنامج اإلحصائي 

 

 (: نتائج اختبارات اختيار فترات اإلبطاء الزمنية4الجدول )

HQ SC AIC FPE LR LogL Lag 

-10.9882 -10.6705 -11.1376 6.89E-18 NA 166.5006 0 

-25.955* -22.461* -27.598* 6.99E-2* 439.430* 523.9831 1 

 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 

 ( ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المو عة )(: 5الجدول )
Dependent Variable: LCO2 

Method: ARDL 

Sample (adjusted): 1991 2020   

Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1) 

     
R-squared 0.995928     Mean dependent var 0.699450 

Adjusted R-squared 0.990159     S.D. dependent var 0.212149 

S.E. of regression 0.021046     Akaike info criterion -4.600505 

Sum squared resid 0.005315     Schwarz criterion -3.759787 

Log likelihood 87.00758     Hannan-Quinn criter. -4.331552 

F-statistic 172.6311     Durbin-Watson stat 2.649226 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي      

 
 (: نتائج اختبار استقرار البواقي لمتغيرات الدراسة 6الجدول )

 القيمة المحسوبة  المستوى المتغير 
مستوى المعنوية  

prob 

سلسلة البواقي 

(ECT) 

 0.0000 8.2452*** - عند المستوى 

 0.0000 *** 11.7128 - الفرق األول 

 % 1، )***( ساكنة عند مستوى داللة %5%، )**( ساكنة عند مستوى داللة  10)*( ساكنة عند مستوى داللة 
 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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 (ARDLالعشوائي )البواقي( لنموذج )( للكشف عن تجانس تباين الخطأ (ARCH(: اختبار 7الجدول )

Heteroskedasticity Test: ARCH 

     

  F-statistic 0.178954     Prob. F(1,27) 0.6756 

  Obs*R-squared 0.190945     Prob. Chi-Square(1) 0.6621 

     
 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 

 ( ARDL( للكشف عن االرتبا  الذاتي لنموذج )LM Test(: اختبار )8الجدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     

F-statistic 3.341945     Prob. F(2,10) 0.0774 

Obs*R-squared 12.01858     Prob. Chi-Square(2) 0.0025 
     

 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 
 

 (: نتائج اختبار الحدود 9الجدول )

k Value Test Statistic 

9 5.592402 F.Statistic 

Critical Value Bonds 

 Significance األدنى الحد  الحد األعلى 

2.99 1.88 10 % 

3.3 2.14 5% 

3.6 2.37 2.5% 

3.97 2.65 1% 

 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 

 

 ARDL(: نتائج تقدير العالقة الطويلة األجل بين المتغيرات  بقاً لنموذج 10الجدول )

Long Run Coefficients 

Prob. t-Statistic Std. 

Error 

Coefficient Variable 

0.4336 -0.810110 0.173065 -0.140202 LM2 

0.6067 -0.528636 0.122766 -0.064898 LDSP 

0.0242 2.577640 0.049297 0.127069 LPRIVATE 

0.2043 -1.342449 0.163886 -0.220008 LENERGY 

0.0352 -2.373731 0.004302 -0.010211 LFDI 

0.0009 4.407202 0.122337 0.539165 LGROWTH 

0.0065 -3.283722 0.021509 -0.070628 LNATURAL 

0.0014 4.128630 0.096144 0.396943 LOPEN 

0.0860 1.870405 0.179425 0.335598 LPOPUL 
 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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 ARDL(: تقدير العالقة القصيرة األجل وتصحيح الخطأ لنموذج 11الجدول )

Short Run Coefficients 

Prob. T-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0000 -9.898779 0.528200 -5.228532 C 

0.0814 1.902036 0.080178 0.152502 D(LM2) 

0.0004 -4.913856 0.069827 -0.343118 D(LDSP) 

0.1495 -1.540081 0.054358 -0.083716 D(LENERGY) 

0.0001 -6.105618 0.001110 -0.006777 D(LFDI) 

0.1334 1.609839 0.115210 0.185469 D(LGROWTH) 

0.0001 5.810399 0.029295 0.170216 D(LOPEN) 

0.0001 -5.448598 0.137099 -0.746998 D(LPOPUL) 

0.0000 -9.892780 0.108206 -1.070457 CointEq(-1)* 

 0.898793 R-squared 

2.649226 

Durbin-Watson 

stat 0.860238 Adjusted R-squared 

 
23.31195 F-statistic 

0.000000 Prob(F-statistic) 

 . Eviews12المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي   
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The Impact of Financial Development on Carbon Emissions 

in Egypt During the Period From 1990 to 2020 

Dr. Mohamed Ahmed Mater and Mohamed El Gohary  

Abstract: 

The conflict between economic growth and the environment today is more 

complex and acute than ever before, which entails identifying the causes of 

environmental pollution expressed in CO2 emissions (CO 2), of which 

financial development is one of the controversial elements, over whether it 

leads to increased or decreased CO2 emissions, enabling policymakers to 

achieve environmental sustainability. The objective of this study is to 

measure the impact of financial development on Egypt's CO2 emissions 

during the period from 1990 to 2020 using the self-regression method with 

distributed time gaps (ARDL). The results of the study indicate a long-term 

inverse relationship between both the broad-based money supply and the 

gross domestic credit provided by the financial sector on the one hand and 

CO2 emissions on the other. and that there is a direct correlation between 

money supply and short-term CO2 emissions, GDP is inverted and CO2 

emissions in the short term. This suggests that the financial system must 

consider the environmental aspect of its operations. The findings of this study 

may be of great importance to policy and decision makers to develop policies 

that contribute to reducing carbon emissions while maintaining economic 

growth. 

Key words: Financial Development, CO2 Emissions, ARDL, Egypt. 

 


