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امللخص 1

التجــاري، والتنميــة االقتصاديــة، واالســتثمار األجنبـــي املباشــر،  مــن االنفتــاح  تأثيـــر كل  تحــاول هــذه الورقــة قيــاس 
واســتهاك الطاقــة، والتحضــر علــى البيئــة باســتخدام بيانــات الساســل الزمنيــة Time Series  خــال الفتـــرة 2013-1982 
 Engle-Granger Two-Step Model فــي حــاالت دول الواليــات املتحــدة، والصيـــن، ومصــر، وذلــك مــن خــال اتبــاع أســلوب
الختبــار العاقــة طويلــة األجــل بيـــن املتغيـــرات والعاقــة الديناميكيــة فــي األجــل القصيـــر، مــن خــال تطبيــق نمــوذج تصـــحيح 
الخطــأ )Error Corection Method - ECM(. وقــد أوضـــحت النتائــج أن الســبب الرئيــس فــي خفــض انبعاثــات الكربــون فــي 
الواليــات املتحــدة )دولــة متقدمــة( هــو صافــي التجــارة الدوليــة. أمــا بالنســبة للصيـــن ومصــر- مــن الــدول الناميــة- فناحــظ أنهمــا 
مــاذ للتلــوث، حيــث إن صافــي التجــارة واالســتثمار األجنبـــي يؤديــان إلــى زيــادة االنبعاثــات؛ ممــا يوضـــح تســرب الكربــون مــن 

الواليــات املتحــدة إلــى دول أخـــرى، وكذلــك تدعــم النتائــج فرضيــة منحنــى »كوزنتــس«  البيئــي.

.ECM الكلمات املفتاحية: االنفتاح التجاري - انبعاثات الكربون - تغيـر املناخ - نموذج تصحيح الخطأ

املقدمة

أصبحت قضية التغيـر املناخـي من القضايا املهمة، سواء على املستوى املحلي أو الدولي. وقد زاد االهتمام بهذه القضية 
فــي ظــل النظــام التجــاري العالمــي الحالــي حــول افتـــراض التعــارض املحتمــل مــا بيـــن تحقيــق منافــع التجــارة ووضــع البيئــة تحــت 
مخاطــر عديــدة، بســبب املخــاوف مــن أن املزيــد مــن التجــارة والنشــاط االقتصــادي املتمثــل فــي زيــادة التصنيــع قــد يــؤدي إلــى زيــادة 
واضـحة في استخدام الطاقة. وكذلك زيادة االنبعاثات السامة وظهور العديد من املشكات البيئية، والتـي منها التغيـر املناخي. 
كما إن املنافسة الناجمة عن التجارة الحـرة قد تضغط على الحكومات لخفض املعاييـر البيئية، وكذلك فإن اتفاقيات التجارة 

.)Low et al., 2012: 485( الدولية قد تمنع الحكومات من ســن لوائح وقوانيـــن معينة للبيئة

ــنــــيــــة  ــيــــة الــــوطــ ــئــ ــيــ ــبــ ــــة الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــد إلـــــــــى الـ ــقــ ــعــ ــتــ ــقــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن الــ ــبــ ــي طــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــل االقـــــــتـــــــصـــــــادي الـ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيـــــف الـ ــ ــــضـ ويـ
بيـن  الجغرافي  االنــفــصــال  إلــى  الــدولــيــة   للتجارة  واملــتـــــزايــد  الكبيـر  الحجم  يـــؤدي  )Ackerman, et al., 2007: 44-55(، حيث 
البيئي  آلية للمستهلكيـن لنقل التلوث  إنتاج هــذه املنتجات. وهــذا يعطي  استهاك املنتجات والتلوث املنبعث خــال عملية 
من أماكن استهاكهم إلى أماكن أخـرى لديها تشريعات بيئية ضعيفة، وبالتالي  يوجد خطر من تنامي قضية تسرب الكربون 
 Peters & Hertwich,( في الصيـن

 
CO

2
Carbon Leakage، كما هو واضـح من النمو السريع في كل من اإلنتاج واالنبعاثات من 

2008:1401(، حيث إنه في السنوات األخيـرة، وتمشًيا مع قوى التوسع االقتصادي، أظهرت الصيـن نمًوا كبيـرا في انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث ارتفعت االنبعاثات من 1450مليون طن عام 1980 إلى 9023 مليون طن عام 2013، وهو ما 
يمثل 28 % من االنبعاثات العاملية. وكذلك أصبحت الصيـن أول مصَدر على مستوى العالم للمنتجات الصناعية. وقد تـزامن 

 *  تم استام البحث في نوفمبـر 2017، وقبل للنشر في مارس 2018، وتم نشره في مارس 2020.
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تحــاول هــذه الورقــة قيــاس تأثيـــر كل مــن االنفتــاح التجــاري، والتنميــة االقتصاديــة، واالســتثمار األجنبـــي املباشــر، واســتهاك 
الطاقــة، والتحضــر- علــى البيئــة باســتخدام بيانــات الساســل الزمنيــة Time series  خــال الفتـــرة الزمنيــة 1982-2013 فــي حــاالت 
دول الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والصيـــن، ومصــر، وذلــك مــن خــال اتبــاع أســلوب Engle-Granger two-Step Model الختبــار 
 Error العاقــة طويلــة األجــل بيـــن املتغيـــرات والعاقــة الديناميكيــة فــي األجــل القصيـــر، مــن خــال تطبيــق نمــوذج تصـــحيح الخطــأ
)ECM( Corection Method. وقــد أوضـــحت النتائــج أن الســبب الرئيــس فــي خفــض انبعاثــات الكربــون فــي الواليــات املتحــدة )دولــة 
متقدمــة( هــو صافــي التجــارة الدوليــة. أمــا بالنســبة للصيـــن ومصــر- مــن الــدول الناميــة- فناحــظ أنهمــا مــاذ للتلــوث، حيــث إن صافــي 
التجــارة واالســتثمار األجنبـــي يؤديــان إلــى زيــادة االنبعاثــات؛ ممــا يوضـــح تســرب الكربــون مــن الواليــات املتحــدة إلــى دول أخـــرى، وكذلــك 

تدعــم النتائــج فرضيــة منحنــى »كوزنتــس«  البيئــي.
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ذلك مع انخفاض انبعاثات الكربون من الواليات املتحدة التـي كانت أول منتج للكربون على مستوى العالم من 5702 مليون 
طن عام 2005 إلى 5119 مليون طن عام IEA, 2015( 2013(. وهو ما يثيـر التساؤل حول ما إذا كان قد تم خفض االنبعاثات 
نتيجة تنفيذ االلتـزامات املفروضة طبًقا لبـروتوكول »كيوتووهي« - من دول املجموعة األولــى  )املرفق األول( - أم نتيجة نقل 

 من تصديـرها.
ً

األنشطة كثيفة الكربون إلى الدول النامية، والتحول إلى استيـرادها بدال

وياحظ توجه الواليات املتحدة األمريكية نحو إعادة هيكلة قطاع الصناعة باالبتعاد عن الصناعات التحويلية كثيفة 
االســتهاك للطاقــة نحــو الخدمــات واألنشــطة القائمــة علــى املعلومــات، حيــث إن العديــد مــن الصناعــات التـــي كانــت تنتــج فــي 
الواليات املتحدة أصبحت اآلن تصنع في الخارج ويتم استيـــرادها. وقد وجدت دراســة  )Zhao et al., 2016: 1-5(خال الفتـــرة 
1995-2009 أن هناك زيادة مستمرة في اختال امليـزان التجاري للكربون، حيث إن انبعاثات الكربون في الصادرات الصينية 
إلــى الواليــات املتحــدة كانــت أكبـــر، مقارنــة مــع االنبعاثــات مــن صــادرات الواليــات املتحــده إلــى الصيـــن. وبنــاء علــى ذلــك ال تعتمــد 
الســيطرة علــى االنبعاثــات الكربونيــة العامليــة فقــط علــى تحسيـــن كفــاءة اإلنتــاج مــن جانــب الصيـــن، ولكــن أيًضــا علــى تخفيــض 
ــا للبيئــة، فــي حيـــن أن 

ً
االســتهاك، حيــث إن الــدول املتقدمــة مســتهلك صافــي ملنتجــات التجــارة الدوليــة مــن الســلع األكثـــر تلوث

الــدول الناميــة هــي املنتــج الصافــي لهــذه الســلع. وبالتالــي فــإن زيــادة التـركيـــز علــى التجــارة الدوليــة فــي مفاوضــات املنــاخ مــن املمكــن 
ــا علــى الصيـــن لتحسيـــن امللــف البيئــي، ويجــب علــى الســلطات فــي الــدول املتقدمــة أن تأخــذ زمــام املبــادرة فــي نقــل 

ً
أن تمثــل ضغط

.)Guan et al., 2008: 633( التكنولوجيــا منخفضــة الكربــون إلــى البلــدان الناميــة

ويحــاول البحــث استكشــاف العاقــة مــا بيـــن االنفتــاح التجــاري وتنامــي التجــارة الدوليــة وانبعاثــات ثانــي أكســيدالكربون. 
وقــد تــم اختيــار ثــاث دول إلجـــراء النمــاذج القياســية عليهــا، وهــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصيـــن، ألنهمــا تســتحوذان علــى 
النصيــب األكبـــر مــن التجــارة الدوليــة وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، كمــا تمــت إضافــة دولــة مصــر باعتبارهــا دولــة ناميــة مــن 

فئــة الدخــل املتوســط التـــي تتماثــل مــع حالتهــا عــدة دول.

خطة الدراسة

يقســم البحــث فــي الجـــزء التالــي إلــى فــروض الدراســة، والدراســات الســابقة، ومنهجيــة البحــث، والبيانــات وتحليلهــا، 
النمــاذج القياســية فــي الواليــات املتحــدة والصيـــن ومصــر. كمــا تتلــو ذلــك النتائــج والتوصيــات.

فروض الدراسة

تحاول الدراسة اختبار مدى صـحة الفروض التالية:

تلعب التجارة الدولية  دوًرا أساسًيا في حدوث ظاهرة  التغيـر املناخي، حيث تؤدي إلى ارتفاع انبعاثات الكربون.- 

إنتاج الصادرات في الدول النامية مرتفع الكربون، وغيـر متوافق مع االقتصاد األخضر.- 

انخفــاض انبعاثــات الكربــون فــي الواليــات املتحــدة يـــرجع إلــى نقــل اإلنتــاج كثيــف الكربــون إلــى دول الجنــوب وليــس إلــى - 
جهــود مكافحــة املنــاخ ممــا يحــد مــن فعاليــة بـــروتوكول »كيوتــو«.

الدراسات السابقة

ركزت دراسات عديدة على تأثيـر التجارة الدولية، والنمو االقتصادي، واالستثمار األجنبـي املباشر، واستهاك الطاقة، 
 ،)Ibrahim & Law, 2015: 1( والتنميــة املاليــة، والجــودة املؤسســية علــى انبعاثــات الكربــون. ومــن هــذه الدراســات دراســة
CO لعــدد 40 دولــة فــي جنــوب صـحـــراء إفريقيــا 

2
حيــث قامــا بشــرح دور التجــارة والجــودة املؤسســية فــي التأثيـــر علــى انبعاثــات 

خــال الفتـــرة 2000-2010. وقــد وجــدا أن اإلصاحــات املؤسســية لهــا دور فــي تحسيـــن جــودة البيئــة، وتـــرتبط آثــار التجــارة علــى 
البيئــة بمــدى جــودة اإلصاحــات املؤسســية، حيــث إن االنفتــاح التجــاري لــه آثــار ســلبية علــى البيئــة فــي الــدول ذات اإلصاحــات 
املؤسسية الضعيفة، ومفيد للبيئة في الدول ذات اإلصاحات املؤسسية املرتفعة، وهذا يعني أن اإلصاحات املؤسسية تعد 
من املتطلبات األساسية في البلدان ذات الجودة املؤسسية املنخفضة لتفعيل التأثيـر املفيد للتجارة على البيئة، وعند تنفيذ 

االنفتــاح التجــاري فــي إطــار مؤس�ســي ســليم يحتمــل أن يجلــب معــه املزيــد مــن النمــو ويحســن وضــع البيئــة.
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قام )Zakarya et. al., 2015: 114( بتحليل التفاعات التـي قد تكون موجودة بيـن إجمالي  استهاك الطاقة واالستثمار 
CO في دول البـريكس  BRICS للفتـرة الزمنية 1990- 2012، ووجدوا أن هناك 

2
األجنبـي املباشر والنمو االقتصادي وانبعاثات 

CO واملتغيـــرات االقتصاديــة ســالفة الذكــر. ويؤثـــر االســتثمار األجنبـــي 
2
عاقــة تكامــل مشتـــرك Co-integration بيـــن انبعاثــات 

CO؛ مما يعني أن FDI يلعب دوًرا 
2
املباشرFDI تأثيـرا مباشًرا على النمو االقتصادي، كما لم يجدوا تأثيـرا مباشًرا على انبعاثات 

هاًما في النمو االقتصادي املستمر في املنطقة وفي الحد من االنبعاثات، من خال تطويـر مصادر الطاقة املتجددة، وزيادة نقل 
التكنولوجيــا الجديــدة منخفضــة الكربــون مــن خــال الشــركات األجنبيــة للحــد مــن الضــرر البيئــي.

CO في 18 بلًدا في الشرق األوسط وشمال 
2
وفي دراسة )Jalil, 2014: 1( كان الهدف هو الوصول إلى  محددات انبعاث 

إفريقيــا خــال الفتـــرة مــن 1971-2009، ووجــد الباحــث تأثيـــرا كبيـــرا لنصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، واســتهاك 
الطاقــة مــن الوقــود األحفــوري، واالســتثمار األجنبـــي املباشــر، واإلنتــاج الزراعــي- علــى زيــادة انبعاثــات الكربــون فــي املنطقــة.

كمــا قــام )Ozturk & Acaravci, 2013: 262( بدراســة العاقــة الســببية بيـــن التنميــة املاليــة، والتجــارة الدوليــة، والنمــو 
االقتصــادي، واســتهاك الطاقــة، وانبعاثــات الكربــون فــي تـــركيا للفتـــرة 1960-2007. ووجــدا أن زيــادة التجــارة تــؤدي إلــى زيــادة 
نصيــب الفــرد مــن االنبعاثــات، وتدعــم النتائــج فرضيــة منحنــي »كوزنتــس« البيئــي التـــي تعنــي أن االنبعاثــات تـــزداد فــي البدايــة مــع 

زيــادة الدخــل إلــى أن تصــل إلــى نقطــة االســتقرار، ومــن ثــم تنخفــض.

وفي دراسة  )Farhani et al., 2013: 1(تمت دراسة العاقة بيـن انبعاثات الكربون، والناتج املحلي اإلجمالي، واستهاك 
الطاقــة، واالنفتــاح التجــاري، والتحضــر فــي 11دولــة مــن الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا خــال الفتـــرة 1980-2009. ووجــدوا 
 .CO

2
أن املزيــد مــن اســتخدام الطاقــة، وارتفــاع الناتــج املحلــي اإلجمالــي، واملزيــد مــن االنفتــاح التجــاري يــؤدي إلــى زيــادة انبعاثات 

وينبغــي لبلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا البحــث فــي أفضــل سياســة لتحقيــق االســتقرار فــي نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي 
واالنفتــاح التجــاري، والتـــي تمكــن أيًضــا مــن التحكــم فــي الزيــادة املســتمرة فــي اســتهاك الطاقــة.

وبالنسبة لـ )Shahbaz et al., 2013: 1452(، فقد قاموا بدراسة تأثيـر التنمية املالية، والنمو االقتصادي، واستهاك 
النمــو  زيــادة  النتائــج أن  فــي جنــوب إفريقيــا. وتوضـــح  الفتـــرة 2008-1965،  البيئــة خــال  التجــاري علــى  الفحــم، واالنفتــاح 
االقتصادي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون، بينما التنمية املالية تخفضها، واستهاك الفحم له تأثيـــر معنوي على تدميـــر 

البيئــة، واالنفتــاح التجــاري يحســن جــودة البيئــة.

CO في 12 بلًدا في الشرق 
2
ولقد قام  )Al-Mulali, 2012: 564(بالتحقق من العوامل الرئيسة التـي تؤثـر على انبعاثات 

األوســط خــال الفتـــرة 1990-2009، ووجــد أن إجمالــي اســتهاك الطاقــة األوليــة )الفحــم، والنفــط، والغــاز الطبيعــي(، وصافــي 
 .CO

2
تدفقــات االســتثمار األجنبـــي املباشــر، والناتــج املحلــي اإلجمالــي، وإجمالــي  التجــارة مــن العوامــل املهمــة  فــي زيــادة انبعاثــات 

وبالتالــي  فمــن املهــم لهــذه الــدول دراســة متطلبــات االســتثمار األجنبـــي لتعزيـــز حمايــة البيئــة وزيــادة نقــل التكنولوجيــا مــن خــال 
الشركات األجنبية؛ للحد من الضرر البيئي، واتخاذ التدبيـرات والسياسات ذات الصلة بالتجارة لزيادة حماية البيئة، حيث 

.CO
2
إن زيــادة إجمالــي  التجــارة تــؤدي إلــى زيــادة انبعاثــات 

وفــي دراســة )Li & Hewitt, 2008: 1907( تــم تقديـــر انبعاثــات الكربــون مــن التجــارة بيـــن الصيـــن واململكــة املتحــدة 
عــام 2004، ووجــدا انخفاًضــا فــي انبعاثــات الكربــون فــي اململكــة املتحــدة بنحــو 11 %، وهــو مــا يعــادل 69 مليــون طــن بســبب 
الــواردات مــن الصيـــن. وبلغــت انبعاثــات الصيـــن مــن الصــادرات للملكــة املتحــدة 186 مليــون طــن بســبب زيــادة كثافــة الكربــون 
وعمليــات اإلنتــاج غيـــر الكــفء نســبًيا فــي قطــاع الصناعــة الصينــي. ونتــج عــن التجــارة بيـــن الصيـــن واململكــة املتحــدة إضافــة 
117 مليــون طــن انبعاثــات كربــون لانبعاثــات العامليــة وهــو مــا يمثــل 0.4 %. ممــا يشيـــر إلــى أن التجــارة الدوليــة لهــا تأثيـــر واضـــح 

علــى البيئــة يتمثــل فــي تـــزايد االنبعاثــات العامليــة مــن الغــازات الدفيئــة.

وبالنســبة لـــ )Ackerman et al., 2007: 4455(، فــإن هــدف الدراســة هــو تحليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن التجــارة بيـــن 
الواليــات املتحــدة واليابــان عــام 1995. ووجــدوا أن التجــارة بيـــن اليابــان والواليــات املتحــدة خفضــت انبعاثــات الكربــون الصناعيــة فــي 
CO، وارتفعــت االنبعاثــات فــي اليابــان بنحــو 6.7 مليــون طــن. والتجــارة بيـــن البلديـــن 

2
الواليــات املتحــدة بنحــو 14.6 مليــون طــن مكافــئ 

على املستوى العالمي أدت إلى تجنب 7.9 مليون طن، وهذه الكمية أقل من 1 %  من إجمالي  انبعاثات الكربون في كا البلديـن، وقد 
تخفــض الصناعــة فــي الواليــات املتحــدة انبعاثــات الكربــون بأكثـــر مــن النصــف إذا اتبعــت األداء البيئــي نفســه فــي اليابــان.
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يختلــف البحــث الحالــي عــن الدراســات الســابقة التـــي أجـــريت مــن حيــث إن الدراســة الحاليــة تحــاول تقديـــر تأثيـــر كٍل مــن 
اســتهاك الطاقــة، والنمــو االقتصــادي، واالســتثمار األجنبـــى املباشــر، والتحضــر، واالنفتــاح التجــارى علــى تغيـــر املنــاخ، وذلــك 
خــال الفتـــرة الزمنيــة 1982-2013 بالتطبيــق علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والصيـــن وجمهوريــة مصــر العربيــة. ممــا يوضـــح أن  
الدراســة الحاليــة تختلــف عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث املتغيـــرات املســتخدمة والفتـــرة الزمنيــة، وكذلــك اختيارهــا لثــاث دول 

تمثــل ثــاث مجموعــات مــن دول العالــم املتقــدم واألخــذ فــي النمــو والنامــي، حتـــى يمكــن لنــا الوقــوف علــى الوضــع العــام فــي العالــم.

منهجية البحث

تــم اســتخدام بيانــات الساســل الزمنيــة، وذلــك ألن العاقــات االقتصاديــة ديناميكيــة وليســت ســاكنة، حيــث تمثــل 
السلســلة الزمنيــة مجموعــة مــن قيــم املشــاهدات ملتغيـــر معيـــن مأخــوذة فــي فتـــرات زمنيــة متتاليــة. كمــا إن الساســل الزمنيــة 
تســتخدم بكثافــة فــي دراســات االقتصــاد القيا�ســي، وبشــكل خــاص فــي مجــال االقتصــاد الكلــي، وتكــون أكثـــر فائــدة فــي اإلجابــة 
عــن األســئلة الكميــة التجـــريبية عندمــا تكــون بيانــات القطــاع العر�ســي Cross Section غيـــر كافيــة، ويمكــن أن تفســر تأثيـــر 
 Autoregressive Distributed( الســببية وتعطــي توقعــات مقبولــة. وتعــد نمــاذج االنحــدار الذاتـــي ذات املبطــآت املوزعــة
Lag Models- ADL( مــن أكثـــر النمــاذج شــيوًعا واســتخداًما فــي الساســل الزمنيــة، حيــث يتــم اســتخدام القيــم الســابقة 
للتنبؤ بالقيم املستقبلية للمتغيـر التابع، ولزيادة قدرة نماذج االنحدار على التنبؤ، فمن األفضل إضافة متغيـرات مفسرة 
أخـرى )Ahmed, 2013(، وتحدد طول فتـرة اإلبطاء األمثل للنموذج باالختبارات الخاصة بذلك ومن أشهرها معيار »بايـز« 
»أكيكــى«  ومعيــار   ،SchwarzInformation Criterion»شواتـــز« ومعيــار   ،Bayes Information Criterion للمعلومــات 

Akaike Information Criterion. ويكــون نمــوذج ADL فــي حالــة وجــود مقــدار ثابــت وبــدون اتجــاه زمنــي كمــا يلــي:
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εالخطأ املعياري.
t
X املتغيـرات املستقلة،  α الثابت، δ ،β مقدرات النموذج،

i
حيث إن  Y  املتغيـر التابع،   

ولكــن توجــد مشــكلة عنــد التعامــل مــع الساســل الزمنيــة، حيــث إن عمليــة تقديـــر النمــاذج االقتصاديــة الديناميكيــة 
تتطلــب ســكون السلســلة الزمنيــة للمتغيـــرات االقتصاديــة، أي أن املتوســط والتبايـــن للمتغيـــر محــل الدراســة ال يتغيـــران 
بشــكل كبيـــر خال الزمن.ولكن غالبية الساســل الزمنية للمتغيـــرات االقتصادية غيـــر ســاكنة. وإذا كانت الساســل الزمنية 
للمتغيـرات غيـر ساكنة، فإن ذلك يؤدي إلى انحدار زائف Spurious Regression، مما يعني أن نتائج النموذج املقدر تكون 
ن مًعــا تـــركيًبا  كــّوِ

ُ
مضللــة. ولكــن توجــد حالــة خاصــة، وذلــك إذا كانــت الساســل الزمنيــة غيـــر املســتقرة الداخلــة فــي االنحــدار ت

خطًيا مستقًرا أو ساكًنا، وهو ما يشار إليه بأن املركب الجديد ذو تكامل من الدرجة صفر، ويكتب )I)0، كما قد يطلق عليها 
إزعاجــات بيضــاء )نظيفــة( White Noise. وفــي هــذه الحالــة يمكــن االعتمــاد علــى اإلحصــاءات الخاصــة باملعلمــات املقــدرة فــي 
كل من إحصاءات F و T، ومقارنتها بنظيـراتها في الجداول الخاصة بهما )عامر، 2015: 1696(. وهنا يظهر لنا مفهوم التكامل 
املشتـــرك Cointegration، ممــا يعنــي أن هــذه املتغيـــرات الغيـــر املســتقلة تكــون متكاملــة، أي بينهــا عاقــة فــي األجــل الطويــل، 
وهــو مــا يعنــي أن املتغيـــرات املفســرة تؤثـــر علــى املتغيـــر التابــع فــي األجــل الطويــل. وتشيـــر النظريــة االقتصاديــة إلــى أن املتغيـــرات 
االقتصادية في األجل الطويل لن تنحـــرف بعيًدا عن املســتوى التوازني لها في األجل الطويل، في حيـــن أنها قد تتباعد في املدى 
القصيـر عن ذلك املستوى التوازني، ونتيجة لذلك فإن العاقة التوازنية تعود مرة أخـرى من خال قوى اقتصادية موجودة 
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ψ، وفي هذه الحالة فإن التاليبالشكل  (2)املعادلة رقم في كما  (1)ويمكن أن تكتب املعادلة رقم  =  𝜙𝜙 − يكون و 1
ψفرض العدم هو  = 0:𝐻𝐻0،   والفرض البديل هوψ < 0:𝐻𝐻1. 

(2) ∆𝑦𝑦𝑡𝑡 =  ψyt−1 +  𝑢𝑢t

املعادلة (  يمكن كتابتها كما في 1معادلة رقم ) فإن وبالتالي ا،واتجاه   افقط أو ثابت   اثابت   "ديكي فولر"اختبار وقد يتضمن 
 .4أو رقم  3رقم 

(3) 𝑦𝑦t = 𝜇𝜇 +  ø𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + λ𝑡𝑡 + 𝑢𝑢t 
(4) ∆𝑦𝑦𝑡𝑡 =  𝜇𝜇 +  ψyt−1 + λ𝑡𝑡 + 𝑢𝑢t 

ψل اختبار املعنوية اإلحصائية يكون فرض العدم هو  ومن خال = املقدرة إلى   ψونحصل عليه من خالل نسبة  0
 :التاليةالخطأ املعياري املقدر من املعادلة 

 
(5) 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 = �̂�𝜓
𝑆𝑆�̂�𝑆(�̂�𝜓) 

هو ما يعني أنه ال يوجد و  ،البيضاء اتزعاجسلسلة من اإل   𝑢𝑢tي ويتطلب اختبار ديكي فولر أن يكون الخطأ املعيار 
يكون فيها الخطأ به ارتباط ذاتي، يتم عمل اختبار جديد يسمى تـي (. ولكن في الحاالت الخطاءالبواقي )األ يـن بتـي ارتباط ذا

ادلة ات في املعيـر للمتغ مبطآت، حيث يتم هذا االختبار بإضافة Augmented Dickey-Fuller Testاختبار ديكي فولر املوسع 
 الخاصة باالختبار. ويكون اختبار ديكي فولر املوسع كما يلي:

 (6) ∆𝑦𝑦𝑡𝑡 =  Ѱyt−1 +  ∑ 𝛼𝛼i

𝑝𝑝

i=1
∆𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑠𝑠 +  𝑢𝑢t 

 

الذي يأخذ في االعتبار احتمال  Phillps-Perron (PP) testومنها  ،ى لجذر الوحدةخـر يوجد العديد من االختبارات األ 
من خالل تعديل اختبار ديكي  ،Nonparametricاملعلمية  يـرغ الطرائقوهو اختبار يعتمد على  ،لبواقيايـن بتـي االرتباط الذا

 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and. وعالوة على ذلك يوجد اختبار هنفس بهويستخدم التوزيع الخاص  ،فولر
Shin(KPSS) Test  حيث  الزمنية مستقرة حول اتجاه محدد،وفي هذا االختبار يكون الفرض العدمي هو أن السالسل

تتبع حالة  خطاءض أن األ تـر ويف The sum of deterministic trendض أن السلسلة يكون لها مجموع اتجاه محدد تـر يف
 .Random walk and stationary errorنها مستقرة أو العشوائي  يـرالس

مل مع ، وللتعا𝐼𝐼(1)لية مستقرة في الدرجة األولى ات االقتصادية الكيـر إن العديد من السالسل الزمنية للمتغ
لهذه السالسل، ولكن استخدام عالقات تعتمد على  First Differenceخذ الفروق األولى أاملستقرة يتم  يـرالسالسل غ

م التوازن أو حالة عد Short-Run Resultsة األجل يـر الفروق األولى للسالسل الزمنية يعني اقتصار اهتمامنا على النتائج قص
تعتمد على ظهور تـي أو حالة التوازن ال Long Run Resultsومن ثم إهمالنا للنتائج طويلة األجل  ،للظاهرة محل الدراسة

يمكن حل هذه املشكلة من خالل نماذج  وبالتالي  النظريات االقتصادية. غالبيةات بقيمها الفعلية كما تقتض ي يـر املتغ
على  يح الخطأصـحنموذج تمعادلة   تعتمدو  Error-Correction Model (ECM)  (Ahmed, 2013, 8.)يح الخطأصـحت

 .(Ahmed, 2013, 8-9) التاليةيح خطأ  كما في املعادلة صـحيمكن تعديلها لتكون نموذج تو ADL  أسلوب

∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = α +  ∑ ∑ βi,k∆𝑋𝑋𝑠𝑠,𝑡𝑡−𝐾𝐾

𝐾𝐾

K=0
+ ө (𝑦𝑦𝑡𝑡−1 − 𝛼𝛼0

𝑁𝑁

i=1
− ∑ 𝛾𝛾𝑠𝑠 𝑋𝑋𝑠𝑠,𝑡𝑡−1 ) + Ɛ𝑡𝑡 
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− 𝑦𝑦𝑡𝑡−1) ن إحيث  𝛼𝛼0 − ∑ γ𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 )يح الخطأ، ويكون صـحتعن حد  بـريع𝛾𝛾𝑖𝑖  يـن التكامل بمعلمة مقدرY 
 ضـحتو  ө، بينما βiتقاس بـ   𝑋𝑋𝑖𝑖و Yيـن ب يـرالقص األجلات. وتكون العالقة في يـر املتغيـن ب األجلالعالقة طويلة  ضـحويو  𝑋𝑋𝑖𝑖و

مما يضمن عودة النظام إلى  ،على التوازن  يـرلتأثليح صـحأصغر من الواحد اليجب أن تكون سالبة و تـي اليح صـحسرعة الت
 .يـرالقص األجلحدثت في تـي الطويل وإزالة التشوهات واالختالالت ال األجلاالستقرار في 

 وتحليلها البيانات
نصيب الفرد من انبعاثات الكربون، يـن ب األجللعالقة طويلة سيتم استخدام اللوغاريتم الطبيعي في توصيف ا

املباشر، واالنفتاح التجاري بـي األجنونصيب الفرد من استهالك الطاقة، ونصيب الفرد من الدخل، وصافي تدفق االستثمار 
والصين.  مريكيةاأل ، وذلك بالنسبة للواليات املتحدة الشكل الخطيإلى  تقريب السالسل الزمنيةوذلك بهدف  ،والتحضر

ة للم يتم أخذ اللوغاريتم ألن السلسف ،املباشربـي األجنما عدا صافي تدفق االستثمار  ،السابق اتباعبينما بالنسبة ملصر تم 
 :التاليعن النموذج ك  يـرويمكن التعب ،قسمة األرقام على مليار تولكن تم ،الزمنية بها أرقام سالبة

𝐶𝐶𝐶𝐶2 =  𝑓𝑓(𝐸𝐸𝐸𝐸, 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝑀𝑀𝑇𝑇, 𝐸𝐸𝑈𝑈, 𝐺𝐺𝐹𝐹𝑈𝑈) 
 ويتم كتابة املعادلة كما يلي

 
(1) 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑀𝑀𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝐸𝐸𝑈𝑈𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐺𝐺𝐹𝐹𝑈𝑈𝑡𝑡 + 𝜀𝜀t 

لطاقة )مقاس نصيب الفرد من استهالك ا 𝐸𝐸𝐸𝐸طن(، /تـرنصيب الفرد من انبعاثات الكربون )مقاس بامل  𝐶𝐶𝐶𝐶2 حيث إن
نصيب  𝐺𝐺𝐹𝐹𝑈𝑈املباشر )مقاس باألسعار الجارية للدوالر األمريكي(، بـي األجنصافي تدفق االستثمار  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ام مكافئ نفطي(، جـر بالكيلو 

لتجارة ا 𝑀𝑀𝑇𝑇يسهل املقارنة بينهم،  تـىالدول حيـن للدوالر األمريكي( وذلك لتوحيد املقياس ب 2010الفرد من الدخل )باألسعار الثابتة 
الخطأ املعياري. وجميع هذه  𝜀𝜀tالسكان(،  إجمالي سكان الحضر )نسبة من  𝐸𝐸𝑈𝑈(، جمالي السلعية )نسبة من الناتج املحلي اإل 

في نموذج دولة الصين. وقد تم الحصول على بيانات  𝐸𝐸𝑈𝑈وتم استبعاد  ،ات تم إدخالها في نموذج الواليات املتحدة ومصريـر املتغ
 2013.1-1982ة الزمنية تـر ة السنوية من مؤشرات التنمية في البنك الدولي خالل الفالسالسل الزمني

التجارة، و ، األجنبيصافي االستثمار و نصيب الفرد من استهالك الطاقة، يـن ب األجلاملرونة طويلة  يـرإلى تقد 𝛽𝛽iيـروتش
𝑖𝑖حيث إن  ،ن نصيب الفرد من الدخل، ونصيب الفرد من انبعاثات الكربو و سكان الحضر، و  = 2,3, … ا للنظرية وفق  و . 6

سوف  )التقليدية( من الطاقةزيادة نصيب الفرد : كما يلي (اإلشارةات )يـر املتغيـن العالقات فيما باالقتصادية يتوقع أن تكون 
ي والصناعي في تلبية مختلف احتياجات القطاع السكن ايـر كب االطاقة تلعب دور   حيث إن، الزيادة إلىانبعاثات الكربون يدفع 

الطاقة تستخدم في إنتاج  ألن، ينتاجفي القطاع اإل  للمكناتك األساس ي حـر هو امل األحفوريق الوقود حـر  إنوالنقل والكهرباء. 
النمو ويؤدي  .ما يلوث البيئةوهو  ،ة من ثاني أكسيد الكربون يـر تنبعث كمية كب األحفوريق الوقود حـر وعند  ،السلع والخدمات
انبعاثات الكربون على األقل في املدى سيؤدي إلى زيادة مما  ،زيادة استهالك الطاقة إلى( جمالياتج املحلي اإل االقتصادي )الن

تؤدي إلى  وبالتالي  ،فإن إشارة نصيب الفرد من الدخل تكون إيجابية ،البيئي "كوزنتس"ا لفرضية منحنى ه وفق  حيث إن، يـرالقص
 على االنبعاثات. اسلبي   يـرة التحول مع مضاعفة الدخل يكون التأثزيادة االنبعاثات، وبعد الوصول إلى نقط

وذلك يعتمد على مستوى دخل الدولة ومرحلة النمو االقتصادي.  ،وبالنسبة للتجارة فقد تكون موجبة أو سالبة
ا تقدم   ثـرتكون أك وذلك ألن هذه الدول  ،يتوقع أن تكون اإلشارة سالبة -مثل )الواليات املتحدة( -النسبة للدول املتقدمةبف

وإنتاج أقل من السلع كثيفة  ،تسمح لهذه الدول بإنتاج السلع املتطورة تكنولوجياتـي وال ،ا في استخدام التكنولوجياوتطور  
فإن اإلشارة قد يـن للص، ولكن بالنسبة أقل صرامةى ذات لوائح بيئية خـر اد هذه السلع من دول أيـر واست .الطاقة والتلوث

                                                           
(1) Source: The World Bank (2018)WorldDevelopment Indicators, WB-Database.  

ا  ؛تكون موجبة يتوقع أن تكون  ،نامية دولةباعتبارها  -ما مصرث للبيئة بشكل واسع، وأامللو   اإلنتاجعلى  العتمادهانظر 
 على الصناعات كثيفة التلوث. بـرأك بدرجة وتعتمد ،ا في إنتاج السلع املتطورةأقل تقدم   هاوذلك ألن ؛اإلشارة موجبة

ا عن أفضل فرص للعمل ريفية إلى املناطق الحضرية بحث  األفراد من املناطق ال جـروفي حالة التحضر حيث يها
وهذا يؤدي إلى املزيد من  ،يد من الضغط على املوارد الحضرية والبيئيةيـز مما  ،والتعليم ومستويات معيشة وحياة أفضل

يـن في دول مثل الصانبعاثات الكربون على بـي يجاإ يـراملباشر يتوقع أن يكون له تأثبـي األجنالتلوث. وبالنسبة لالستثمار 
مما يؤدي إلى جذب املزيد من الصناعات كثيفة  ؛بيئية صارمةيـن قوانفي مرحلة النمو وال تضع ال تـز ال  هاحيث إن ،ومصر
اطات تـر هذه الدول تضع اش حيث إن ا،سلبي   فيها يـربينما الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة يتوقع أن يكون التأث ،الطاقة

 2النظيف.بـي األجنتجذب االستثمار  وبالتالي ،بيئية قوية

( 1الجدول رقم ) ضـحويو 
ات يـر اإلحصاءات الوصفية لجميع املتغ

نالحظ أن الوسط  .املستخدمة في الدراسة
لنصيب الفرد من انبعاثات بـي الحسا

ليها ت ،الكربون مرتفع في الواليات املتحدة
 1.82، 3.46، 18.97ثم مصر يـن الص

يـن . ونالحظ أن الصالتواليطن على /تـرم
ا في زيادة نصيب تقلب   ثـراألك اثم مصر هم

 حيث إن ،الفرد من انبعاثات الكربون 
 0.259، 0.523يـن لديهما أعلى معامل تبا

بينما الواليات املتحدة  ،تيبتـر على ال
نصيب الفرد من الطاقة أعلى  0.054

ليها ت ،7589.9بالنسبة للواليات املتحدة 
 كما إن. 661ثم مصر  ،1080.7يـن الص

ن الوسط أالحظ ويمصر، و يـن الصب مقارنةمرتفع في الواليات املتحدة بـي األجنلصافي تدفق االستثمار بـي الوسط الحسا
ا -للدخل مرتفع في الواليات املتحدةبـي الحسا هما يـن ن مصر والصأإلى  ضافةمصر. باإل و يـن الصمقارنة بكل من  -أيض 

الواليات في يـن التبا يبلغ بينما ،تيبتـر على ال 0.313، 0.371يـن لديهما أعلى معامل تبا حيث إن ،ي التجارةا فتقلب   ثـركاأل
 ليها مصر.وت ،السكان مرتفع في الواليات املتحدة إجمالي اتجاه التحضر كنسبة من  أما، 0.188 املتحدة

 النموذج القياس ي

ك ال تـر العديد من اختبارات التكامل املش حيث إن، بارات جذر الوحدةاخت اءجـر إبات يـر يبدأ التحليل القياس ي للمتغ
( نتائج اختبارات جذر الوحدة 2جدول رقم ) ضـحا. ويو تكاملي   نفسه تيبتـر ال ات لهايـر إال إذا كانت املتغ يمكن استخدامها

أنها متكاملة من أي  ،لفرق األول ات بالنسبة للدول مستقرة في ايـر أن جميع املتغ ضـحيت (2رقم ) من جدول و  ات.يـر للمتغ
 ك.تـر التكامل املش اءجـر إيمكن  وبالتالي  I(1)الدرجة األولى 

                                                           
  ,Ozturk & Acaravci. (2013, P263), Kohler. (2013, p1044)راجع:(  2)

Shahbaz et. al., (2013, P1454), Hossain. (2012, P96), and Sharma. (2011, P378) 

 (1جدول رقم )
 التحليل الوصفي للمتغيـرات

Country Statisticc CO2  EU FDI GDP MT UP 

USA 
Mean 18.967 7589.934 1.34E+11 41253 17.798 77.797 

Std. Dev. 1.022 326.079 1.10E+11 6864.227 3.355 2.462 
Variance 0.054 0.043 0.821 0.166 0.188 0.032 

China 
Mean 3.465 1080.716 7.17E+10 2015.08 39.455 

 Std. Dev. 1.813 474.071 8.77E+10 1576.056 12.344 
Variance 0.523 0.439 1.223 0.782 0.313 

Egypt 
Mean 1.817 661.122 2.34E+09 1920.534 35.428 43.196 

Std. Dev. 0.472 156.627 3.16E+09 436.541 13.152 0.426 
Variance 0.259 0.237 1.350 0.227 0.371 0.010 

Observations 32 32 32 32 32 32 
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 على الصناعات كثيفة التلوث. بـرأك بدرجة وتعتمد ،ا في إنتاج السلع املتطورةأقل تقدم   هاوذلك ألن ؛اإلشارة موجبة

ا عن أفضل فرص للعمل ريفية إلى املناطق الحضرية بحث  األفراد من املناطق ال جـروفي حالة التحضر حيث يها
وهذا يؤدي إلى املزيد من  ،يد من الضغط على املوارد الحضرية والبيئيةيـز مما  ،والتعليم ومستويات معيشة وحياة أفضل

يـن في دول مثل الصانبعاثات الكربون على بـي يجاإ يـراملباشر يتوقع أن يكون له تأثبـي األجنالتلوث. وبالنسبة لالستثمار 
مما يؤدي إلى جذب املزيد من الصناعات كثيفة  ؛بيئية صارمةيـن قوانفي مرحلة النمو وال تضع ال تـز ال  هاحيث إن ،ومصر
اطات تـر هذه الدول تضع اش حيث إن ا،سلبي   فيها يـربينما الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة يتوقع أن يكون التأث ،الطاقة

 2النظيف.بـي األجنتجذب االستثمار  وبالتالي ،بيئية قوية

( 1الجدول رقم ) ضـحويو 
ات يـر اإلحصاءات الوصفية لجميع املتغ

نالحظ أن الوسط  .املستخدمة في الدراسة
لنصيب الفرد من انبعاثات بـي الحسا

ليها ت ،الكربون مرتفع في الواليات املتحدة
 1.82، 3.46، 18.97ثم مصر يـن الص

يـن . ونالحظ أن الصالتواليطن على /تـرم
ا في زيادة نصيب تقلب   ثـراألك اثم مصر هم

 حيث إن ،الفرد من انبعاثات الكربون 
 0.259، 0.523يـن لديهما أعلى معامل تبا

بينما الواليات املتحدة  ،تيبتـر على ال
نصيب الفرد من الطاقة أعلى  0.054

ليها ت ،7589.9بالنسبة للواليات املتحدة 
 كما إن. 661ثم مصر  ،1080.7يـن الص

ن الوسط أالحظ ويمصر، و يـن الصب مقارنةمرتفع في الواليات املتحدة بـي األجنلصافي تدفق االستثمار بـي الوسط الحسا
ا -للدخل مرتفع في الواليات املتحدةبـي الحسا هما يـن ن مصر والصأإلى  ضافةمصر. باإل و يـن الصمقارنة بكل من  -أيض 

الواليات في يـن التبا يبلغ بينما ،تيبتـر على ال 0.313، 0.371يـن لديهما أعلى معامل تبا حيث إن ،ي التجارةا فتقلب   ثـركاأل
 ليها مصر.وت ،السكان مرتفع في الواليات املتحدة إجمالي اتجاه التحضر كنسبة من  أما، 0.188 املتحدة

 النموذج القياس ي

ك ال تـر العديد من اختبارات التكامل املش حيث إن، بارات جذر الوحدةاخت اءجـر إبات يـر يبدأ التحليل القياس ي للمتغ
( نتائج اختبارات جذر الوحدة 2جدول رقم ) ضـحا. ويو تكاملي   نفسه تيبتـر ال ات لهايـر إال إذا كانت املتغ يمكن استخدامها

أنها متكاملة من أي  ،لفرق األول ات بالنسبة للدول مستقرة في ايـر أن جميع املتغ ضـحيت (2رقم ) من جدول و  ات.يـر للمتغ
 ك.تـر التكامل املش اءجـر إيمكن  وبالتالي  I(1)الدرجة األولى 

                                                           
  ,Ozturk & Acaravci. (2013, P263), Kohler. (2013, p1044)راجع:(  2)

Shahbaz et. al., (2013, P1454), Hossain. (2012, P96), and Sharma. (2011, P378) 

 (1جدول رقم )
 التحليل الوصفي للمتغيـرات

Country Statisticc CO2  EU FDI GDP MT UP 

USA 
Mean 18.967 7589.934 1.34E+11 41253 17.798 77.797 

Std. Dev. 1.022 326.079 1.10E+11 6864.227 3.355 2.462 
Variance 0.054 0.043 0.821 0.166 0.188 0.032 

China 
Mean 3.465 1080.716 7.17E+10 2015.08 39.455 

 Std. Dev. 1.813 474.071 8.77E+10 1576.056 12.344 
Variance 0.523 0.439 1.223 0.782 0.313 

Egypt 
Mean 1.817 661.122 2.34E+09 1920.534 35.428 43.196 

Std. Dev. 0.472 156.627 3.16E+09 436.541 13.152 0.426 
Variance 0.259 0.237 1.350 0.227 0.371 0.010 

Observations 32 32 32 32 32 32 
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 (2جدول رقم )
 اتيـر اختبارات جذر الوحدة للمتغ

 اتيـر املتغ
ADF-test PP-test KPSS-test 

Level Difference Level Difference level Difference 
 الواليات املتحدة

CO2 0.38 0 c -4.62* 0 - 0.24 3 c -4.63* 3 - 1.10 0 c 0.48* 3 c 
GDP -1.94 1 t -3.14* 0 c -1.38 0 t -2.98** 5 c 0.48 0 t 0.46** 2 c 
FDI -1.78 0 c -5.09* 0 - -1.72 4 c -5.09* 3 - 2.44 0 c 0.15*** 6 c 
MT -0.83 0 c -6.68* 0 - -0.83 0 c -6.88* 4 - 2.89 0 c 0.47** 4 c 
EU -0.63 0 c -2.01** 2 - -0.84 3 c -5.03* 3 - 0.75 0 c 0.47* 3 c 
UP -2.88 1 t -3.84** 6 t -1.09 4 t -3.21** 4 c 0.53 0 t 0.71* 0 c 

 صينال
CO2 -2.09 1 t -2.64*** 0 c -1.15 2 t -2.72*** 2 c 0.61 0 t 0.19*** 3 c 
GDP -2.40 2 t -4.31* 1 c -2.03 1 t -2.63*** 5 c 0.30 0 t 0.11*** 7 c 
FDI -1.31 6 t -3.79* 0 c -2.04 2 t -3.64** 5 c 0.49 0 t 0.26*** 1 c 
MT -2.57 1 c -3.72* 0 - -1.90 1 c -3.75* 2 - 0.87 2 c 0.19*** 2 c 
EU -0.89 1 t -3.15** 0 c -0.53 1 t -3.14** 2 c 0.72 0 t 0.44** 3 c 

 مصر
CO2 -0.81 0 c -6.46* 0 - -0.81 0 c -6.38* 3 - 0.87 3 c 0.11*** 5 c 
GDP -1.47 0 t -3.46* 2 c -1.47 0 t -3.34* 2 c 0.48 0 t 0.12*** 0 c 
FDI 2.09 6 - -4.17* 3 - -1.19 0 - -4.59* 2 - 1.21 0 c 0.12*** 7 c 
EU -1.83 0 t -4.84* 0 c -2.16 3 t -4.84* 3 c 0.37 0 t 0.11*** 3 c 
MT -2.07 1 c -4.18* 0 - -1.63 0 c -4.11* 3 - 0.76 0 c 0.11*** 1 c 
UP -1.87 0 c -1.87*** 1 - -1.60 4 c -2.53** 3 - 2.00 0 c 0.52* 1 c 

بعد القيمة الجدولية  - ,,ct، بينمامبطآترقام الأ إلى بجانب القيمة الجدوليةتـي رقام الاال يـروتش %.10%، 5%، 1*، **، *** تعني المعنوية عند 
 في السلسلة الزمنية. ثابت، ثابت واتجاه، ال ثابت وال اتجاه :تعني

 :األمريكيةالنموذج املقدر للواليات املتحدة 

 ،جماليوالناتج املحلي اإل  ،املباشربـي األجنواالستثمار  ،واستهالك الطاقة ،انبعاثات الكربون يـن قة بالعال يـرتم تقد
 3:التاليةاملعادلة كما في وصافي التجارة ونسبة سكان الحضر في الواليات املتحدة 

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 =
−7.927
(−7.507)

+ 1.203
(26.877)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡+ 0.003
(0.882)

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡− 0.106
(−1.795)

𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡 − 0.046
(−1.690)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 + 0.295
(0.937)

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑡𝑡  
 

T=32    𝑅𝑅2=0.983    𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 = 0.979    RSS= 0.002       σ = 0.056      F=294.904[0.000] 
 4.كتـر ات بينها تكامل مشيـر تقرة في املستوى مما يعني أن هذه املتغعند اختبار جذر الوحدة للبواقي وجد إنها مسو 
يح صـحنموذج ت عنه بـرالذي يعEngle-Granger  كتـر للتكامل املش "جـرانجـر  -نجلإ"من نموذج  التاليةالخطوة إلى  وننتقل
 .(3كما في جدول ) ،جـرانجـر نجل إيعد الخطوة الثانية من أسلوب  العالقة يـروتقد ،الخطأ

                                                           
 اإلحصائية. Fالخطأ املعياري،  σمجموع مربعات الخطأ،  RSSمعامل التحديد املعدل،  𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2معامل التحديد،   𝑅𝑅2الفترة الزمنية )عدد املشاهدات(،  Tحيث إن ( 3)

ا. KPSS،و ADF،PPعلى التوالي في اختبارات  0.114،-26.480،-2.742نتائج االختبارات( 4)                        ، وهي معنوية إحصائي 

( نجد أن إشارة 3( بالجدول رقم )1بالنظر إلى نموذج )
اات تتفق يـر املتغ  حيث إنمع النظرية االقتصادية،  تمام 

 تؤدي إلى زيادة في سنة سابقةانبعاثات الكربون زيادة 
 كما إن%، 16بـ  ةالحالي االنبعاثات )معنوية إحصائية( في

صيب الفرد زيادة نإلى  % تؤدي100زيادة استهالك الطاقة بـ 
زيادة صافي تدفق االستثمار و %، 106من االنبعاثات بـ 

% تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من االنبعاثات 100بـ بـي األجن
إبطاء تؤدي إلى تـرتـي نفسه، وبعد ف العام وفي ،%0.3بـ 

وهذا متوقع في دولة متقدمة مثل  ،انخفاض االنبعاثات
ن ات النظيفة، لكتجذب االستثمار تـي الواليات املتحدة ال

ا، فمعنوي  يـرغ يـرهذا التأث نصيب الفرد  مضاعفةإحصائي 
ؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد ت  جماليمن الناتج املحلي اإل 
معنوي  يـرغ يـر% إال أن هذا التأث8من االنبعاثات بـ 

ا.  ،البيئي "كوزنتس"ويتفق ذلك مع فرضية منحنى  إحصائي 
وبعد ذلك ينخفض  ،الدخلداد مع زيادة يـز حيث إن التلوث 

زيادة وتؤدي التلوث بعد أن يصل الدخل إلى مستوى معين. 
إلى انخفاض  -الضعف في سنة سابقة إلىصافي التجارة  

يؤدي ذلك إلى و ، التاليةفي السنة % 0.9انبعاثات الكربون بـ 
ا(، مما ئي  إحصا% )معنوي 3انخفاض انبعاثات الكربون بـ 

لصالح الواليات يعمل ن التجاري ايـز املوضع إلى أن  يـريش
حيث إنها تستورد ، 𝐶𝐶𝐶𝐶2املتحدة فيما يتعلق بانبعاثات 

امللوثة  يـرالصناعات امللوثة للبيئة وتصدر الصناعات غ
زيادة   إلىتؤدي زيادة نسبة سكان الحضر  كما إنللبيئة. 

ان  يـر، غالوعي البيئي وزيادة الطلب على املنتجات النظيفة
ا.معنوي  يـرغ ـريهذا املتغ  إحصائي 

إنه ف 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑡𝑡−1خطاء يح األ صـحتحد  إلىوبالنسبة 
ا معنوي  ، مما 0.581سالبة ويساوي  إشارةوذو إحصائي 

 األجلفي  تحدثتـي الات )عدم التوازن( افحـر نيعني أن اال 
اح صـحتسوف  يـرالقص وهذا منطقي  يـن،في أقل من عام آلي 
نظام السوق  فيهاف ،ملتحدةفي دولة مثل الواليات احيث 
 ،بالكفاءة في مواجهة االختالالتوالحكومة تتسم  ،فعال

ا.ة يـر ة قصتـر عادة النظام إلى التوازن من جديد في فإو   نسبي 

 يـرفقد تم تقد ،وللتأكد من جودة وصالبة النموذج
ال تختلف نتائج و  ،(3( والنموذج )2كل من النموذج )

إلى  يـر( مما يش1النموذج ) ( عن نتائج3)و( 2)يـن النموذج
اختبارات جودة التوفيق كلها  كما إن. يـرخاأل  قوة النموذج

 (3م ) جدول رق
 نموذج تصـحيح الخطأ بالنسبة للواليات املتحدة

 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐𝟐𝟐∆ املتغيـرات
(1) (2) (3) 

Constant 0.005
(1.335) 

0.004
(0.845) 0.004

(1.001) 
∆CO2t−1 0.162 ∗

(2.425) 0.145 ∗∗
(2.002)    

∆CO2t−3  
 

0.014
(0.225) 

∆EUt 1.064 ∗
(14.450) 1.068 ∗

(14.247) 1.048 ∗
(12.413) 

∆EUt−1  
 

0.188 ∗
(2.029) 

∆FDIt 0.003
(1.316) 0.003

(0.998) 0.003
(1.053) 

∆FDIt−2 −0.0003
(−0.199) −0.0006

(−0.297) −0.001
(−0.489) 

∆GDPt −0.084
(−0.758) −0.101

(−0.877) −0.041
(−0.333) 

∆GDPt−1 −0.041
(−0.450) −0.017

(−0.179) −0.027
(−0.224) 

∆MTt −0.009
(−0.538) −0.003

(−0.183) −0.016
(−0.821) 

∆MTt−1 −0.033 ∗∗∗
(−1.826)  −0.034 ∗∗∗

(−1.855)  −0.034
(−1.437) 

∆UPt −1.366
(−1.469) −2.335

(−1.373) −0.255
(−1.216) 

∆UPt−1  1.365
(0.685) 

 

ECMt−1 −0.581 ∗
(−2.668) −0.514 ∗∗

(−2.129)  −0.489 ∗
(−2.004) 

Goodness of Fit Measures 
T 32 32 32 
R2 0.975 0.975 0.975 
Radj
2  0.961 0.960 0.958 

RSS 0.000 0.000 0.000 
Σ 0.023 0.023 0.024 
F 70.416

[0.000] 
62.168
[0.000] 

57.818
[0.000] 

Diagnostic Tests 
Far 0.363

[0.701] 
0.020
[0.979] 

0.129
[0.880] 

Fhet 0.461
[0.894] 

0.528
[0.858] 

0.640
[0.771] 

Xnor2  0.872
[0.646] 

0.504
[0.777] 

0.067
[0.966] 

Freset 0.196
[0.663] 

0.157
[0.697] 

0.158
[0.696] 

ررررررررات معنوية إ عررا ي ا عند  %، 10%،5%، 1*، **، *** تعني أن المتغـي
رر) (    رر)  P  الجدولية، وقيم t هي(القوسي)  القيم بـي توضـررن نتيجة  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎.[  ]بـي

تعني  Heteroskedasticity،𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎2نتيجررة اختبررار   F-test،𝐹𝐹ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡اختبررار 
Chi-Square-test for Normality، 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡  تمثل  Ramsey-test. 
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( نجد أن إشارة 3( بالجدول رقم )1بالنظر إلى نموذج )
اات تتفق يـر املتغ  حيث إنمع النظرية االقتصادية،  تمام 

 تؤدي إلى زيادة في سنة سابقةانبعاثات الكربون زيادة 
 كما إن%، 16بـ  ةالحالي االنبعاثات )معنوية إحصائية( في

صيب الفرد زيادة نإلى  % تؤدي100زيادة استهالك الطاقة بـ 
زيادة صافي تدفق االستثمار و %، 106من االنبعاثات بـ 

% تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من االنبعاثات 100بـ بـي األجن
إبطاء تؤدي إلى تـرتـي نفسه، وبعد ف العام وفي ،%0.3بـ 

وهذا متوقع في دولة متقدمة مثل  ،انخفاض االنبعاثات
ن ات النظيفة، لكتجذب االستثمار تـي الواليات املتحدة ال

ا، فمعنوي  يـرغ يـرهذا التأث نصيب الفرد  مضاعفةإحصائي 
ؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد ت  جماليمن الناتج املحلي اإل 
معنوي  يـرغ يـر% إال أن هذا التأث8من االنبعاثات بـ 

ا.  ،البيئي "كوزنتس"ويتفق ذلك مع فرضية منحنى  إحصائي 
وبعد ذلك ينخفض  ،الدخلداد مع زيادة يـز حيث إن التلوث 

زيادة وتؤدي التلوث بعد أن يصل الدخل إلى مستوى معين. 
إلى انخفاض  -الضعف في سنة سابقة إلىصافي التجارة  

يؤدي ذلك إلى و ، التاليةفي السنة % 0.9انبعاثات الكربون بـ 
ا(، مما ئي  إحصا% )معنوي 3انخفاض انبعاثات الكربون بـ 

لصالح الواليات يعمل ن التجاري ايـز املوضع إلى أن  يـريش
حيث إنها تستورد ، 𝐶𝐶𝐶𝐶2املتحدة فيما يتعلق بانبعاثات 

امللوثة  يـرالصناعات امللوثة للبيئة وتصدر الصناعات غ
زيادة   إلىتؤدي زيادة نسبة سكان الحضر  كما إنللبيئة. 

ان  يـر، غالوعي البيئي وزيادة الطلب على املنتجات النظيفة
ا.معنوي  يـرغ ـريهذا املتغ  إحصائي 

إنه ف 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑡𝑡−1خطاء يح األ صـحتحد  إلىوبالنسبة 
ا معنوي  ، مما 0.581سالبة ويساوي  إشارةوذو إحصائي 

 األجلفي  تحدثتـي الات )عدم التوازن( افحـر نيعني أن اال 
اح صـحتسوف  يـرالقص وهذا منطقي  يـن،في أقل من عام آلي 
نظام السوق  فيهاف ،ملتحدةفي دولة مثل الواليات احيث 
 ،بالكفاءة في مواجهة االختالالتوالحكومة تتسم  ،فعال

ا.ة يـر ة قصتـر عادة النظام إلى التوازن من جديد في فإو   نسبي 

 يـرفقد تم تقد ،وللتأكد من جودة وصالبة النموذج
ال تختلف نتائج و  ،(3( والنموذج )2كل من النموذج )

إلى  يـر( مما يش1النموذج ) ( عن نتائج3)و( 2)يـن النموذج
اختبارات جودة التوفيق كلها  كما إن. يـرخاأل  قوة النموذج

 (3م ) جدول رق
 نموذج تصـحيح الخطأ بالنسبة للواليات املتحدة

 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐𝟐𝟐∆ املتغيـرات
(1) (2) (3) 

Constant 0.005
(1.335) 

0.004
(0.845) 0.004

(1.001) 
∆CO2t−1 0.162 ∗

(2.425) 0.145 ∗∗
(2.002)    

∆CO2t−3  
 

0.014
(0.225) 

∆EUt 1.064 ∗
(14.450) 1.068 ∗

(14.247) 1.048 ∗
(12.413) 

∆EUt−1  
 

0.188 ∗
(2.029) 

∆FDIt 0.003
(1.316) 0.003

(0.998) 0.003
(1.053) 

∆FDIt−2 −0.0003
(−0.199) −0.0006

(−0.297) −0.001
(−0.489) 

∆GDPt −0.084
(−0.758) −0.101

(−0.877) −0.041
(−0.333) 

∆GDPt−1 −0.041
(−0.450) −0.017

(−0.179) −0.027
(−0.224) 

∆MTt −0.009
(−0.538) −0.003

(−0.183) −0.016
(−0.821) 

∆MTt−1 −0.033 ∗∗∗
(−1.826)  −0.034 ∗∗∗

(−1.855)  −0.034
(−1.437) 

∆UPt −1.366
(−1.469) −2.335

(−1.373) −0.255
(−1.216) 

∆UPt−1  1.365
(0.685) 

 

ECMt−1 −0.581 ∗
(−2.668) −0.514 ∗∗

(−2.129)  −0.489 ∗
(−2.004) 

Goodness of Fit Measures 
T 32 32 32 
R2 0.975 0.975 0.975 
Radj
2  0.961 0.960 0.958 

RSS 0.000 0.000 0.000 
Σ 0.023 0.023 0.024 
F 70.416

[0.000] 
62.168
[0.000] 

57.818
[0.000] 

Diagnostic Tests 
Far 0.363

[0.701] 
0.020
[0.979] 

0.129
[0.880] 

Fhet 0.461
[0.894] 

0.528
[0.858] 

0.640
[0.771] 

Xnor2  0.872
[0.646] 

0.504
[0.777] 

0.067
[0.966] 

Freset 0.196
[0.663] 

0.157
[0.697] 

0.158
[0.696] 

ررررررررات معنوية إ عررا ي ا عند  %، 10%،5%، 1*، **، *** تعني أن المتغـي
رر) (    رر)  P  الجدولية، وقيم t هي(القوسي)  القيم بـي توضـررن نتيجة  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎.[  ]بـي

تعني  Heteroskedasticity،𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎2نتيجررة اختبررار   F-test،𝐹𝐹ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡اختبررار 
Chi-Square-test for Normality، 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡  تمثل  Ramsey-test. 
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ا  جيدة تـي ات اليـر التغ إجمالي %، مما يعني أن 97و %96يـن اوح معامل التحديد ومعامل التحديد املعدل ما بتـر حيث يجد 
مجموع  كما إنات النموذج. يـر في متغ يـرنها بالتغ% م97 يـرتحدث في انبعاثات الكربون في الواليات املتحدة يمكن تفس

ا  يـركالهما صغ 𝜎𝜎املعياري  أوالخط RSS خطاءمربعات األ   يـريش ةلكل النماذج الثالث F-testن أيـن في كل النماذج، في حنسبي 
ا إلى أن النموذج ككل معنوي   %.99عند مستوى ثقة إحصائي 

أو التوزيع الطبيعي، يـن أو عدم ثبات التباتـي ئية خاصة باالرتباط الذااإحص مشكالتأي  منوالنماذج كلها ال تعاني 
 (.3الجدول رقم )نهاية من نتائج االختبارات التشخيصية في  ضـحمعادالت النماذج موصفة بشكل سليم، وهذا ما يت كما إن

الرتفاع انبعاثات  ئيسر استهالك الطاقة ذو تكلفة بيئية مرتفعة، حيث يعد السبب التنامي أن  ضـحيت مما سبق
من زيادة االستثمار في مجال الطاقة النظيفة للتحكم في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والبد ال بد   وبالتاليالكربون، 

وذلك ملواجهة الطلب على الطاقة والتحديات البيئية.  ،من زيادة كفاءة الطاقة، وزيادة التوسع في مصادر الطاقة املتجددة
الذي كان لصدوره   2009The White House (2015, 2)إلنعاش وإعادة االستثمار عام  مريكيالقانون األ  فيذلك  ـحضكما يت

الطاقة النظيفة وكفاءة  مشروعاتالبنية التحتية للطاقة و  في من خالل زيادة االستثمار ،على قطاع الطاقة يـركب يـرتأث
وتعد  ،تكنولوجيا الطاقة النظيفة مشروعاتدعم مجموعة واسعة من مليار دوالر ل32الطاقة واستثمرت وزارة الطاقة 

حيث  ،مما انعكس على انبعاثات الكربون  .العالم في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بـرلبعض أك ا                 أمريكا اآلن موطن  
 .(IEA, 2015) 2013مليون طن عام  5119إلى  2010مليون طن عام  5355خفضت من نا

 يـنر لدولة الصالنموذج املقد

مع مراعاة  ،التاليك يـن تمت في نموذج دولة الواليات املتحدة سيكون نموذج دولة الصتـي ال هانفس اءاتجـر اإل  اتباعب
ا  وذلك ،نسبة سكان الحضر يـرحذف متغ مستقر  يـرغ يـراملتغ ذلك ألنوك يـن،نتائج الدراسات السابقة عن الص إلىاستناد 

 األول. بالفرق 

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 =
−7.926

(−24.177)
+ 1.284
(17.912)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡+ 0.064
(4.146)

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡− 0.194
(−3.184)

𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡+ 0.025
(0.763)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡  
 

T=32  𝑅𝑅2=0.996 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 =0.996     RSS=0.025   σ =0.470   F=1833.79[0.000] 

خطاء( من معادلة اء اختبارات جذور الوحدة على البواقي )حد األ جـر وبإ ،مرتفعة 𝑅𝑅2معامل التحديد أن قيمة  ويالحظ
ك في تـر التوصل إلى عالقة تكامل مش إمكانإلى  يـرانها مستقرة عند املستوى. وهو ما يش ضـحاالنحدار )النموذج املقدر( يت

من استهالك  أن كال  يـن نموذج االنحدار بالنسبة لدولة الص ضـحو يو  5.الطويل ال تعاني من مشكلة االنحدار الزائف األجل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث زيادة على بـي إيجا يـرتأث الهالدولية والتجارة  ،ة املباشرةاألجنبيواالستثمارات  ،الطاقة

املصاحبة لذلك،  𝐶𝐶𝐶𝐶2ايد انبعاثات تـز لى في أن زيادة استهالك الطاقة يؤدي إ ضـحالبيئة في الصين. وقد يفسر ذلك بشكل وا
مما جعل العالقة طردية، وارتبط  ،الصناعات امللوثة للبيئةفي مجال كانت يـن ة الواردة إلى الصاألجنبياالستثمارات  كما إن

وذلك  ،ى البيئةعلبـي إيجا يـرتأث اأن زيادة الدخل القومي لهيـن في ح ،للبيئة من الصناعات امللوثةيـن ذلك بصادرات الص
سياسات تحد من  اتباعوالحكومة ب فرادسوف يدفع إلى مطالبة األ  جمالية في أن ارتفاع وتنامي الناتج املحلي اإل يـر يمكن تفس

البيئي. والنموذج السابق  "كوزنتس" وهو ما يتفق مع فرضية منحنى  ،التلوث وتشجع الصناعات النظيفة والصديقة للبيئة
ا  إلى أن معامل التحديد له مرتفع ضافةباإل  ،%99معنوي عند درجة   املعياري له منخفضان. افحـر نواال  خطاءومربع األ جد 

اات تتفق يـر ( نالحظ أن إشارة املتغ4جدول رقم )في ال( 4بالنظر إلى نموذج رقم ) مع النظرية االقتصادية، حيث  تمام 
% من نصيب الفرد 100، وزيادة التاليةفي السنة  %19نبعاثات بـ تؤدي إلى زيادة اال  في سنة سابقةإن زيادة انبعاثات الكربون 

                                                           
ا. KPSS، وADF ،PP على التوالي في اختبارات 0.115، و-3.507، -3.690االختبارات نتائج ( 5)                        ، وهي معنوية إحصائي 

من استهالك الطاقة تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من 
جع ذلك إلى يـر و  .)معنوي إحصائيا( %103االنبعاثات بـ 

مما يؤدي إلى زيادة  ،زيادة التوسع في اإلنتاج الصناعي
الل يضغط على البيئة من خ وبالتالي  ،استهالك الطاقة

مما يتطلب ضرورة التحكم في  ؛زيادة انبعاثات الكربون 
استهالك الطاقة. حيث إنه مع زيادة السكان واإلنتاج 

 ؛وفي ظل غياب سياسات الحفاظ على الطاقة ،الصناعي
فإن التنمية االقتصادية قد تؤدي إلى زيادة استهالك 

من ال بد   وبالتالي  ،مما يؤدي إلى زيادة تلوث البيئة ،الطاقة
وضع سياسات للحفاظ على الطاقة بهدف خفض 

تـي البيئية ال اءاتجـر اإل  ضافة إلى االنبعاثات، وذلك باإل 
حيث تعد  ،خضرفي دعم االقتصاد األ يـن تخذتها الصا

( دفعة قوية 2016-2011)ة الخطة الخمسية الثانية عشر 
حيث إنها تجاوزت تحقيق  ،للتحول نحو االقتصاد األخضر

%، 18.2كثافة الطاقة بلغ  في اء بانخفاضأهدافها الخضر 
يـن الصلدى  وأصبح ،%20كثافة الكربون بلغ  في وانخفاض
الرياح  في عشر شركات بـرثالثة من أصل أك وأخمسة 

 2015وأصبحت عام  ،العالم في واللوحات الشمسية
الطاقة املتجددة  في الدولة الرائدة على مستوى العالم

(Henderson et al., 2016). 

% تؤدي 100بـ بـي األجنزيادة صافي تدفق االستثمار 
% )معنوي 5إلى زيادة نصيب الفرد من االنبعاثات بـ 

ن ك% ل3بـ يـن % وبعد عام2عام بـ ا(، وبعد ئي  إحصا
ا.معنوية  يـرات هذه غيـر التأث قضية  يـروهذا يث إحصائي 

شرة الواردة إلى الداخل ة املبااألجنبينوعية االستثمارات 
ها على  انبعاثات يـر متها للشروط البيئية  وتأثءى مالومد
𝐶𝐶𝐶𝐶2  تشارك فيها. وهو ما يحتاج إلى تـي من الصناعات ال

ة لتشجيع ضـحوا يـرويات ووضع معاياألول تيبتـر 
تحد من تـي االستثمارات النظيفة الصديقة للبيئة وال

بلد مضيف  بـرأكيـن االستثمارات امللوثة للبيئة. تعد الص
 بـرالبلدان النامية، وثاني أكيـن املباشر ب األجنبيالستثمار ل

 ,Ali & Guo) العالم بعد الواليات املتحدة في بلد مضيف
2005, 22). 

 

سياسات  يـربتوفيـن الصقامت  1990ومنذ عام 
وذلك بهدف  ،املباشر بـىتفضيلية لجذب االستثمار األجن

 (4جدول رقم )
 نموذج  تصـحيح الخطأ بالنسبة للصين

 CO2t∆ املتغيـرات
(4) (5) (6) (7) 

Constant -0.069* 
(-1.995) 

-0.063* 
(-1.880) 

-0.087* 
(-2.653) 

-0.0413 
(-1.597) 

∆CO2t−1 0.191 
(1.295) 

0.220 
(1.563) 

  

∆CO2t−2 -0.121 
(-1.029) 

-0.127 
(-1.089) 

-0.048 
(-0.460) 

 

∆EUt  1.039* 
(5.584) 

0.981* 
(5.788) 

1.174* 
(7.435) 

1.021* 
(8.258) 

∆FDIt  0.050*** 
(1.713) 

0.049*** 
(1.717) 

0.054*** 
(1.816) 

0.025 
(0.905) 

∆FDIt−1 0.020 
(0.800) 

 
0.028 

(1.138) 
0.011 

(0.565) 
∆FDIt−2 0.035 

(1.451) 
0.032 

(1.377) 
0.035 

(1.437) 
 

∆GDPt  -0.083 
(-0.250) 

-0.069 
(-0.213) 

-0.071 
(-0.212) 

0.082 
(0.287) 

∆GDPt−1 -0.124 
0.391)-( 

-0.0127 
(-0.045) 

-0.095 
(-0.296) 

 

∆GDPt−3 
   

0.333 
(1.488) 

∆GDPt−4 0.798* 
)(2.478 

0.664* 
(2.440) 

0.934* 
(3.006) 

 

∆MTt  0.103*** 
(1.724) 

0.101*** 
(1.722) 

0.104*** 
(1.715) 

0.110* 
(2.180) 

∆MTt−4  
  

0.114* 
(2.566) 

ECMt−1 -0.892* 
(-3.607) 

-0.847* 
(-3.558) 

-0.933* 
(-3.731) 

-0.447* 
(-2.120) 

Goodness of Fit Measures 
T 32 32 32 32 
R2 0.884 0.879 0.871 0.872 
Radj
2  0.800 0.805 0.792 0.816 

RSS 0.008 0.009 0.009 0.009 
Σ 0.052 0.052 0.052 0.052 
F 10.479

[0.000] 
11.727
[0.000] 

10.898
[0.000] 15.376

[0.000] 

Diagnostic Tests 
Far 0.069

[0.934] 
0.091
[0.914] 

0.361
[0.703] 

0.093
[0.911] 

Fhet 1.057
[0.449] 

1.244
[0.336] 

1.230
[0.343] 

1.098
[0.408] 

Xnor2  0.118
[0.943] 

0.083
[0.959] 

0.387
[0.824] 

0.098
[0.952] 

Freset  1.041
[0.325] 0.752

[0.399] 
1.709
[0.211] 

0.941
[0.359] 

ا عند *، * %، 10%، 5%، 1*، *** تعني أن املتغيـــــــــــــــــــــــــرات معنوية إحصــــــــــائي 
 .[  ]بيـن  Pالجدولية، وقيم  tالقيم بيـن ) ( هي
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من استهالك الطاقة تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من 
جع ذلك إلى يـر و  .)معنوي إحصائيا( %103االنبعاثات بـ 

مما يؤدي إلى زيادة  ،زيادة التوسع في اإلنتاج الصناعي
الل يضغط على البيئة من خ وبالتالي  ،استهالك الطاقة

مما يتطلب ضرورة التحكم في  ؛زيادة انبعاثات الكربون 
استهالك الطاقة. حيث إنه مع زيادة السكان واإلنتاج 

 ؛وفي ظل غياب سياسات الحفاظ على الطاقة ،الصناعي
فإن التنمية االقتصادية قد تؤدي إلى زيادة استهالك 

من ال بد   وبالتالي  ،مما يؤدي إلى زيادة تلوث البيئة ،الطاقة
وضع سياسات للحفاظ على الطاقة بهدف خفض 

تـي البيئية ال اءاتجـر اإل  ضافة إلى االنبعاثات، وذلك باإل 
حيث تعد  ،خضرفي دعم االقتصاد األ يـن تخذتها الصا

( دفعة قوية 2016-2011)ة الخطة الخمسية الثانية عشر 
حيث إنها تجاوزت تحقيق  ،للتحول نحو االقتصاد األخضر

%، 18.2كثافة الطاقة بلغ  في اء بانخفاضأهدافها الخضر 
يـن الصلدى  وأصبح ،%20كثافة الكربون بلغ  في وانخفاض
الرياح  في عشر شركات بـرثالثة من أصل أك وأخمسة 

 2015وأصبحت عام  ،العالم في واللوحات الشمسية
الطاقة املتجددة  في الدولة الرائدة على مستوى العالم

(Henderson et al., 2016). 

% تؤدي 100بـ بـي األجنزيادة صافي تدفق االستثمار 
% )معنوي 5إلى زيادة نصيب الفرد من االنبعاثات بـ 

ن ك% ل3بـ يـن % وبعد عام2عام بـ ا(، وبعد ئي  إحصا
ا.معنوية  يـرات هذه غيـر التأث قضية  يـروهذا يث إحصائي 

شرة الواردة إلى الداخل ة املبااألجنبينوعية االستثمارات 
ها على  انبعاثات يـر متها للشروط البيئية  وتأثءى مالومد
𝐶𝐶𝐶𝐶2  تشارك فيها. وهو ما يحتاج إلى تـي من الصناعات ال

ة لتشجيع ضـحوا يـرويات ووضع معاياألول تيبتـر 
تحد من تـي االستثمارات النظيفة الصديقة للبيئة وال

بلد مضيف  بـرأكيـن االستثمارات امللوثة للبيئة. تعد الص
 بـرالبلدان النامية، وثاني أكيـن املباشر ب األجنبيالستثمار ل

 ,Ali & Guo) العالم بعد الواليات املتحدة في بلد مضيف
2005, 22). 

 

سياسات  يـربتوفيـن الصقامت  1990ومنذ عام 
وذلك بهدف  ،املباشر بـىتفضيلية لجذب االستثمار األجن

 (4جدول رقم )
 نموذج  تصـحيح الخطأ بالنسبة للصين

 CO2t∆ املتغيـرات
(4) (5) (6) (7) 

Constant -0.069* 
(-1.995) 

-0.063* 
(-1.880) 

-0.087* 
(-2.653) 

-0.0413 
(-1.597) 

∆CO2t−1 0.191 
(1.295) 

0.220 
(1.563) 

  

∆CO2t−2 -0.121 
(-1.029) 

-0.127 
(-1.089) 

-0.048 
(-0.460) 

 

∆EUt  1.039* 
(5.584) 

0.981* 
(5.788) 

1.174* 
(7.435) 

1.021* 
(8.258) 

∆FDIt  0.050*** 
(1.713) 

0.049*** 
(1.717) 

0.054*** 
(1.816) 

0.025 
(0.905) 

∆FDIt−1 0.020 
(0.800) 

 
0.028 

(1.138) 
0.011 

(0.565) 
∆FDIt−2 0.035 

(1.451) 
0.032 

(1.377) 
0.035 

(1.437) 
 

∆GDPt  -0.083 
(-0.250) 

-0.069 
(-0.213) 

-0.071 
(-0.212) 

0.082 
(0.287) 

∆GDPt−1 -0.124 
0.391)-( 

-0.0127 
(-0.045) 

-0.095 
(-0.296) 

 

∆GDPt−3 
   

0.333 
(1.488) 

∆GDPt−4 0.798* 
)(2.478 

0.664* 
(2.440) 

0.934* 
(3.006) 

 

∆MTt  0.103*** 
(1.724) 

0.101*** 
(1.722) 

0.104*** 
(1.715) 

0.110* 
(2.180) 

∆MTt−4  
  

0.114* 
(2.566) 

ECMt−1 -0.892* 
(-3.607) 

-0.847* 
(-3.558) 

-0.933* 
(-3.731) 

-0.447* 
(-2.120) 

Goodness of Fit Measures 
T 32 32 32 32 
R2 0.884 0.879 0.871 0.872 
Radj
2  0.800 0.805 0.792 0.816 

RSS 0.008 0.009 0.009 0.009 
Σ 0.052 0.052 0.052 0.052 
F 10.479

[0.000] 
11.727
[0.000] 

10.898
[0.000] 15.376

[0.000] 

Diagnostic Tests 
Far 0.069

[0.934] 
0.091
[0.914] 

0.361
[0.703] 

0.093
[0.911] 

Fhet 1.057
[0.449] 

1.244
[0.336] 

1.230
[0.343] 

1.098
[0.408] 

Xnor2  0.118
[0.943] 

0.083
[0.959] 

0.387
[0.824] 

0.098
[0.952] 

Freset  1.041
[0.325] 0.752

[0.399] 
1.709
[0.211] 

0.941
[0.359] 

ا عند *، * %، 10%، 5%، 1*، *** تعني أن املتغيـــــــــــــــــــــــــرات معنوية إحصــــــــــائي 
 .[  ]بيـن  Pالجدولية، وقيم  tالقيم بيـن ) ( هي
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ايـن ونتيجة لذلك شهدت الص  .مةالتكنولوجيا واملهارات اإلدارية املتقدجذب   من ثـرالتدفقات  بشكل مستقر أك في نمو 
املباشر بـي األجنتدفقات االستثمار  إجمالي % من 25ما يقرب من  ىتتلقيـن كانت الص 1992وبحلول عام  ى،وقت مض أي 

 س األموال الخارجيةو ؤ ر صادر أهم مصدر من م -إلى حد بعيد -ليصبحبـي األجنوقد توسع االستثمار  ،إلى البلدان النامية
(Broadman& Sun, 1997, 341) ،نسبة من تدفقات  بـرويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على أكFDI  بسبب زيادة

، مما أسفر عن (Liu& Daly,2011) العاملة الرخيصة والتكلفة النسبية املنخفضة من املواد الخام اليدالعرض من 
 2013China% عام 95.1إلى 1990% عام74.4الصادرات من  إجمالي رات املصنعة من ة للصادجماليزيادة الحصة اإل 

Statistical Year Book, (1996-2014) إلى  1992% عام 6، وصادرات التكنولوجيا املتقدمة من الصادرات املصنعة من
التصاالت أحدث وجهة لـ تكنولوجيا املعلومات وا في ، وأصبح االستثمار(World Bank data, China) 2013% عام 27

FDI،  2000% عام 17.7صادرات السلع من  إجمالي مما أسفر عن زيادة صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
 .2013% عام 27.4إلى 

% عام 23.2التدفقات من  إجمالي ارتفعت حصة الخدمات من  ،2001 بـرديسم في  WTOإلى يـن وبعد انضمام الص
 ،بدأت التدفقات لقطاع الخدمات تتجاوز التدفقات لقطاع الصناعة 2011، حيث إنه من عام 2013ام% ع56إلى  2004

. الطاقة املتجددة في وزيادة االستثمارات ،نحو االقتصاد األخضر ةوذلك بسبب توجهات الخطة الخمسية الثانية عشر 
% 40.4حيث ارتفعت من   ،جمالياإل  املحلي اتج ويظهر ذلك من خالل زيادة القيمة املضافة لقطاع الخدمات كنسبة من الن

 China)% 43.9بلغت تـي الو  ،2013تجاوزت القيمة املضافة لقطاع الصناعة عام ، وبذلك 2013% عام 46إلى  2004عام 
Statistical Book,2014) وانخفضت حصة قطاع الصناعة من ،FDI  وتمثل 2013-2004ة تـر % خالل الف42% إلى75من ،

 .2013% من قطاع الصناعة عام 92يع حصة التصن

وبعد  ،ا% تقريب  8يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من االنبعاثات بـ  جمالي نصيب الفرد من الناتج املحلي اإل  مضاعفة
نه دة الدخل أل صارمة للعمل على زيايـن هناك حاجة لقوان وبالتالي .ئياإحصامعنوي  يـرغ وكالهما ،%12بـ زمنية واحدةة تـر ف

، (Jayanthakumaran & Liu, 2012)ويتفق ذلك مع نتائج دراسة  ،من املمكن أن يشجع على جلب تقنيات إنتاج أفضل
حيث إنها ارتبطت بنمو  ،ئيا(إحصا% )معنوي 79إلى زيادة االنبعاثات بـ  مضاعفة الدخل ؤديتزمنية ات تـر وبعد أربع ف

داد مع زيادة يـز التلوث  حيث إنالبيئي   "كوزنتس"ع فرضية منحنى ويتفق ذلك م .الصناعات ذات االنبعاثات املرتفعة
ؤدي إلى فت إلى الضعفزيادة صافي التجارة  أما وبعد ذلك ينخفض التلوث بعد أن يصل الدخل إلى مستوى معين.  ،الدخل

تتفق النتائج مع و ن، النبعاثات الكربو مصدر يـن أن الص ضـحا(، مما يو ئي  إحصا% )معنوي 10زيادة انبعاثات الكربون بـ 
 .(Zakarya et al., 2015)مع نتائج دراسة  وكذلك، ((Pao &Tasi, 2011نتائج دراسة 

، وزيادة صافي الدولية الدخل، وزيادة صافي التجارةو  من زيادة نصيب الفرد من الطاقة أن كال   ضـحمما سبق يت
وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية ويدعم فرضية  ،ربون ؤدي إلى زيادة انبعاثات الكياملباشر بـي األجنتدفق االستثمار 

، (Ren et al., 2014)مثل  ،دراسات عديدةالبيئي. وتتفق هذه النتائج مع  "كوزنتس"مالذ التلوث، وفرضية منحنى 
 تادراسالزيادة االنبعاثات مع نتائج على التجارة  يـرنتائج من حيث تأثالوتتفق  (،(Ang, 2009و(، (Sharma, 2011و

 6السابقة.

ح في مدى صـحة تعدل وتالحالية تـر أن االختالالت الحادثة في الفعلى  0.892-ملقدر بـ ا 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸t−1معامل بـر يعو 
الوضع  إلىا من أجل العودة يحهصـحيمكن ت يـرالقص األجلإلى أن أخطاء  يـرعام، وذلك يش  علىيد قليال  يـز زمني 

باالستجابة لالختالالت الحادثة ومحاولة عالجها يـن صانعي القرار في الص اهتمامالطويل، مما يعكس  األجلالتوازني في 
 في أسرع وقت ممكن.

                                                           
(6)  Lin & Sun(2010), Weber et al. (2008), Guan et al. (2008), Peters et al. (2007), Wang and Watso(2007), Ren et al.(2014). 

ا ومقاييس جودة التوفيق للنموذج السابق كلها جيدة % والنموذج ككل معنوي 87حيث إن معامل التحديد  ،جد 
ا  يـركالهما صغ خطاءاملعياري ومجموع مربعات األ  افحـر ناال  كما إن، (F)ا الختبار وفق    ضافة. وهذا باإل ضـحبشكل وانسبي 

أو  ،االرتباط التسلسلي مشكالتفهو ال يعاني من  ،إلى جودة النموذج يـرإلى أن كل االختبارات التشخيصية للنموذج تش
وذج والنم إلى جودة توصيف النموذج. يـريش Ramsy-test كما إنالتوزيع الطبيعي،  اتباعأو عدم  يـن،عدم ثبات التبا

امتماسك  ( كما في 7)النموذج ( إلى 4) النموذج النماذج املختلفة منيـن ما ب يـروذلك ألن النتائج الخاصة به ال تتغ ،إحصائي 
 (.4الجدول رقم ) 

 :النموذج املقدر لدولة مصر
ات يـر ع املتغجمي إدخالحيث إنه في القسم األول تم  ،أ إلى ثالثة أقسامطيح الخصـحلة مصر تم تقسيم نماذج تفي حا

ي نسبة سكان يـر الحضر، وفي القسم الثالث تم حذف متغ سكان نسبة يـرفي النموذج، بينما في القسم الثاني تم حذف متغ
 الخطوات اتباعتفق مع الحالة املصرية. وبتتـي النتائج ال أفضلوذلك للوصول إلى  ،املباشربـي األجنالحضر واالستثمار 

 :التاليسيكون نموذج مصر ك يـن الواليات املتحدة والص جـيتمت في نموذتـي ال هانفس

 بالنسبة للقسم األول  -1
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 = −6.837

(−0.697)
− 0.039

(−0.142)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 0.007

(1.309)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 + 1.102

(4.078)
𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡 + 0.006

(0.093)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 − 0.183

(−0.072)
𝐸𝐸𝐺𝐺𝑡𝑡(1) 

T=32     𝑅𝑅2=0.957    𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
2 =0.949      RSS=0.088      σ =0.256       F=115.553[0.000] 

 بالنسبة للقسم الثاني -2
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 = −7.539

(−12.292)
− 0.037

(−0.137)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 0.007

(1.343)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 + 1.104

(4.171)
𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡 + 0.002

(0.061)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡                          (2) 

T=32     𝑅𝑅2=0.957    𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
2 =0.950       RSS=0.088        σ =0.256         F=149.965[0.000] 

 بالنسبة للقسم الثالث -3

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 = −7.867
(−13.783)

+ 0.119
(0.484)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 1.010
(3.901)

𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡 + 0.014
(0.359)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡                       (3) 
T=32     𝑅𝑅2=0.954     𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

2 =0.949       RSS=0.094       σ =0.256          F=193.779[0.000] 

لكربون، وعند اختبار جذر الوحدة للبواقي جدول في انبعاثات ا يـر% من التغ95الثالثة تفسر  قساماأل النماذج في
ات يـر املتغيـن بك تـر وجود عالقة تكامل مش إمكانمما يعني  ،%1جد أنها مستقرة في املستوى عند مستوى معنوية ( و  5رقم )
 الطويل. األجلفي 

 بالنسبة للقسم Levelمن نموذج االنحدار في املستوى  ضـحيت
من  (، حيث نجد أن كال  1)لدولة مصر من املعادلة األول 

 ايـر تأث اهة املباشرة والدخل القومي والتجارة لاألجنبياالستثمارات 
على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث البيئة في مصر. وقد  اموجب  

الواردة إلى  ةاألجنبيفي أن االستثمارات  ضـحيفسر ذلك بشكل وا
عالقة طردية، مما جعل ال ،مصر كانت الصناعات امللوثة للبيئة

أن زيادة يـن وكذلك صادرات مصر من الصناعات امللوثة، في ح
حيث إنها ارتبطت بنمو  ،على البيئةبـي سل يـرتأث االدخل القومي له

 الصناعات ذات االنبعاثات املرتفعة.

 (5جدول رقم )
 الحالة املصريةاختبارات جذر الوحدة للبواقي في 

ADF-test PP-test KPSS-test 
 القسم األول 

-4.605* 0 C -4.607* 1 c 0.107*** 0 c 
 نيالقسم الثا

-4.603* 0 C -4.605* 1 C 0.107*** 0 c 
 القسم الثالث

-4.124* 0 C -4.124* 0 c 0.107*** 9 c 
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ا ومقاييس جودة التوفيق للنموذج السابق كلها جيدة % والنموذج ككل معنوي 87حيث إن معامل التحديد  ،جد 
ا  يـركالهما صغ خطاءاملعياري ومجموع مربعات األ  افحـر ناال  كما إن، (F)ا الختبار وفق    ضافة. وهذا باإل ضـحبشكل وانسبي 

أو  ،االرتباط التسلسلي مشكالتفهو ال يعاني من  ،إلى جودة النموذج يـرإلى أن كل االختبارات التشخيصية للنموذج تش
وذج والنم إلى جودة توصيف النموذج. يـريش Ramsy-test كما إنالتوزيع الطبيعي،  اتباعأو عدم  يـن،عدم ثبات التبا

امتماسك  ( كما في 7)النموذج ( إلى 4) النموذج النماذج املختلفة منيـن ما ب يـروذلك ألن النتائج الخاصة به ال تتغ ،إحصائي 
 (.4الجدول رقم ) 

 :النموذج املقدر لدولة مصر
ات يـر ع املتغجمي إدخالحيث إنه في القسم األول تم  ،أ إلى ثالثة أقسامطيح الخصـحلة مصر تم تقسيم نماذج تفي حا

ي نسبة سكان يـر الحضر، وفي القسم الثالث تم حذف متغ سكان نسبة يـرفي النموذج، بينما في القسم الثاني تم حذف متغ
 الخطوات اتباعتفق مع الحالة املصرية. وبتتـي النتائج ال أفضلوذلك للوصول إلى  ،املباشربـي األجنالحضر واالستثمار 

 :التاليسيكون نموذج مصر ك يـن الواليات املتحدة والص جـيتمت في نموذتـي ال هانفس

 بالنسبة للقسم األول  -1
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 = −6.837

(−0.697)
− 0.039

(−0.142)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 0.007

(1.309)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 + 1.102

(4.078)
𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡 + 0.006

(0.093)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 − 0.183

(−0.072)
𝐸𝐸𝐺𝐺𝑡𝑡(1) 

T=32     𝑅𝑅2=0.957    𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
2 =0.949      RSS=0.088      σ =0.256       F=115.553[0.000] 

 بالنسبة للقسم الثاني -2
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 = −7.539

(−12.292)
− 0.037

(−0.137)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 0.007

(1.343)
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 + 1.104

(4.171)
𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡 + 0.002

(0.061)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡                          (2) 

T=32     𝑅𝑅2=0.957    𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
2 =0.950       RSS=0.088        σ =0.256         F=149.965[0.000] 

 بالنسبة للقسم الثالث -3

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑡𝑡 = −7.867
(−13.783)

+ 0.119
(0.484)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 + 1.010
(3.901)

𝐺𝐺𝐹𝐹𝐺𝐺𝑡𝑡 + 0.014
(0.359)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡                       (3) 
T=32     𝑅𝑅2=0.954     𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

2 =0.949       RSS=0.094       σ =0.256          F=193.779[0.000] 

لكربون، وعند اختبار جذر الوحدة للبواقي جدول في انبعاثات ا يـر% من التغ95الثالثة تفسر  قساماأل النماذج في
ات يـر املتغيـن بك تـر وجود عالقة تكامل مش إمكانمما يعني  ،%1جد أنها مستقرة في املستوى عند مستوى معنوية ( و  5رقم )
 الطويل. األجلفي 

 بالنسبة للقسم Levelمن نموذج االنحدار في املستوى  ضـحيت
من  (، حيث نجد أن كال  1)لدولة مصر من املعادلة األول 

 ايـر تأث اهة املباشرة والدخل القومي والتجارة لاألجنبياالستثمارات 
على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث البيئة في مصر. وقد  اموجب  

الواردة إلى  ةاألجنبيفي أن االستثمارات  ضـحيفسر ذلك بشكل وا
عالقة طردية، مما جعل ال ،مصر كانت الصناعات امللوثة للبيئة

أن زيادة يـن وكذلك صادرات مصر من الصناعات امللوثة، في ح
حيث إنها ارتبطت بنمو  ،على البيئةبـي سل يـرتأث االدخل القومي له

 الصناعات ذات االنبعاثات املرتفعة.

 (5جدول رقم )
 الحالة املصريةاختبارات جذر الوحدة للبواقي في 

ADF-test PP-test KPSS-test 
 القسم األول 

-4.605* 0 C -4.607* 1 c 0.107*** 0 c 
 نيالقسم الثا

-4.603* 0 C -4.605* 1 C 0.107*** 0 c 
 القسم الثالث

-4.124* 0 C -4.124* 0 c 0.107*** 9 c 
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 (6جدول رقم )
 في الحالة املصرية 𝐶𝐶𝐶𝐶2انبعاثات  يـر نماذج تقد

 اتيـر املتغ
∆𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐𝟐𝟐 

Part (1)  Part(2)  Part(3) 
(8) (9)  (10) (11)  (12) (13) 

Constant −0.203 ∗
(−3.069) −0.073

(−1.581)  −0.061
(−1.620) −0.049 

(-1.345) 
 −0.033

(−0.777) −0.025
(−0.603) 

∆CO2t−2 0.076
(0.418) 

 
 −0.149

(−0.884)   −0.209
(−1.142) −0.199

(−1.095) 
∆CO2t−4 −0.152

(−0.881) −0.336
(−1.653)  −0.378 ∗∗

(−2.281)  −0.367 ∗∗
(−2.135)   −0.369 ∗∗

(−2.184)  −0.371 ∗∗
(−2.193)  

∆EUt 0.844 ∗
(2.221) 0.020

(0.064)  0.368
(1.376) 0.347

(1.234)  0.232
(0.751) 0.143

(0.484) 
∆EUt−1 1.633 ∗

(2.778) 
 

      

∆EUt−2 1.595 ∗
(3.570) 0.259

(0.941)       

∆EUt−3 
 

−0.033
(0.089)  −0.442

(−1.223) −0.513
(−1.412)  −0.243

(−0.843) −0.243
(−0.844) 

∆EUt−4 −0.373
(−0.997) 

 
      

∆FDIt −0.009
(−1.046) 0.002

(0.211)  0.003
(0.531) 0.002

(0.369)    

∆FDIt−1 −0.027 ∗
(−2.682) 

 
      

∆FDIt−2 −0.033 ∗
(−2.473) 

 
 0.011

(1.519) 
0.012

(1.546)    

∆FDIt−4 −0.031 ∗
(−2.970) −0.015

(1.251) 
      

∆GDPt 1.406
(1.296) 

1.333
(1.251)  2.783 ∗

(3.127) 2.503 ∗∗
(2.920)  

 2.432 ∗∗
(2.343)  

1.962 ∗∗
(2.129)  

∆GDPt−1 5.284 ∗
(3.243) 

0.804
(0.866)       

∆GDPt−2 
  

 −2.206 ∗∗
(−2.256)  

−1.987 ∗∗
(−2.035)   −0.887

(−0.986)  

∆GDPt−3 
 2.074 ∗

(1.744)  3.537 ∗∗
(2.523)  

3.010 ∗∗
(2.303)   2.637 ∗∗

(2.876)  
2.369 ∗∗
(2.708)  

∆GDPt−4 
  

    −1.103
(−0.938) 

−1.479
(−1.331) 

∆MTt 0.169 ∗
(2.367) 

0.139 ∗
(1.938)  0.016

(0.218) 
0.023

(0.313)  0.089
(1.449) 

0.107 ∗∗∗
(1.815)  

∆MTt−1 −0.073
(−1.270) 

0.029
(0.379) 

 −0.095
(−1.263) 

−0.092
(−1.174) 

 −0.029
(−0.377) 

0.011
(0.163) 

∆MTt−2 −0.017
(−0.232) 

0.102
(1.228)     0.046

(0.609) 
0.070

(0.978) 

∆MTt−3 0.313 ∗
(−3.468) 

 
  −0.006

(−0.118)  −0.024
(−0.369) 

−0.044
(−0.707) 

∆MTt−5 
  

 −0.063
(0.717) 

−0.034
(−0.402)    

∆UPt −55.126 ∗
(−1.931)  

6.210
(0.590)       

∆UPt−1   41.807 ∗
(1.749)  

 
      

∆UPt−2  −13.202
(1.060)        

 اتيـر املتغ
∆𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐𝟐𝟐 

Part (1)  Part(2)  Part(3) 
(8) (9)  (10) (11)  (12) (13) 

ECMt−1 −0.787 ∗
(−3.334) 

 
−0.809 ∗
(−2.813)  −0.529 ∗∗∗

(−1.801)  
−0.539 ∗∗∗
(−1.775)  

 −0.523 ∗∗∗
(−1.826)  

−0.582 ∗∗
(−2.108)  

Goodness of Fit Measures 
T 32 32  32 32  32 32 
R2 0.897 0.753  0.767 0.752  0.722 0.701 
Radj
2  0.619 0.418  0.514 0.483  0.444 0.445 

RSS 0.011 0.027  0.025 0.027  0.031 0.033 
Σ 0.065 0.065  0.066 0.066  0.065 0.065 
F 3.228

[0.059] 2.245
[0.090] 

 3.032
[0.032] 2.795

[0.042] 
 2.599

[0.048] 
2.741
[0.038] 

Diagnostic Tests 
Far 0.229

[0.803] 
1.181
[0.350]  0.587

[0.574] 
0.894
[0.439]  2.879

[0.099] 
2.708
[0.107] 

Fhet 2.244
[0.139] 

1.181
[0.397]  1.036

[0.479] 
1.461
[0.259]  1.662

[0.186] 
1.308
[0.313] 

Xnor2  0.101
[0.950] 

0.017
[0.991]  0.443

[0.801] 
0.717
[0.699]  0.446

[0.800] 
0.727
[0.695] 

Freset 0.162
[0.701] 0.805

[0.391] 
 0.384

[0.548] 
0.338
[0.573]  0.072

[0.792] 
0.474
[0.503] 

 .[  ]يـ) ب Pالجدولية، وقيم  tهي(   يـ) القيم ب%، 10%، 5%، 1عند  عا ي ا ات معنوية إيـرن المتغأ*، **، *** تعني 

ايـر فإن لها تأث ،ات الخاصة باستهالك الطاقة ونسبة سكان الحضريـر وبالنسبة للمتغ . 𝐶𝐶𝐶𝐶2على انبعاثات  ا سلبي 
 هميةيادة الوعي أل بـز  اوب  صـحكان ذلك م ،نها كلما زادتأفقد تفسر على  ،ة بالنسبة لنسبة سكان الحضريـر مكن تفسوذلك ي

 على متخذ القرار في العمل على الحد من التلوث. امما يشكل ضغط   ،الحفاظ على البيئة

ات تتفق ايـر ن إشارة املتغأ( نجد 6جدول رقم )من ول ( بالقسم األ 8بالنظر إلى نموذج ) مع النظرية االقتصادية،  تمام 
ات إبطاء تؤدي إلى تـر %، وبعد أربع ف7إبطاء تؤدي إلى زيادة االنبعاثات بـ تـرتـي يادة انبعاثات الكربون بعد فحيث إن ز 

نصيب الفرد من استهالك الطاقة تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من  مضاعفةو  ،%15انخفاض انبعاثات الكربون بـ 
جع ذلك إلى زيادة التوسع يـر و  .%159إلى يـن تتـر وبعد ف ،%163إلى  تفعتـر  واحد عاموبعد  ه،نفس% في العام 84ات بـ االنبعاث

 .يضغط على البيئة من خالل زيادة انبعاثات الكربون  وبالتالي  ،مما يؤدي إلى زيادة استهالك الطاقة ،في اإلنتاج الصناعي
محاولة مما يعني  ،%37يؤدى زيادة استهالك الطاقة إلى انخفاض االنبعاثات بـ  نواتة زمنية تصل إلى أربع ستـر فولكن بعد 

% يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من االنبعاثات بـ 100بـ بـي األجنالتحكم في استهالك الطاقة. زيادة صافي تدفق االستثمار 
%، 3.3إلى انخفاض االنبعاثات بـ يـن تتـر وبعد ف ،%2.7إلى انخفاض االنبعاثات بـ  واحدةة تـر وبعد ف ه،نفس % في العام0.9

ول تـر تكون في قطاع الببـي األجناالستثمار  غالبية تدفقاتوذلك ألن   .%3ات إلى انخفاض االنبعاثات بـ تـر وبعد أربع ف
فة الصديقة ة لتشجيع االستثمارات النظيضـحوا يـرويات ووضع معاياألول تيبتـر وهو ما يحتاج إلى  ،اجية(خـر )صناعة است

 .وتحد من االستثمارات امللوثة للبيئة ،للبيئة

 العام %141فرد من االنبعاثات بـ تؤدي إلى زيادة نصيب ال فعإلى الض جمالي زيادة نصيب الفرد من الناتج املحلي اإل 
وبعد  ،يادة الدخلداد مع ز يـز التلوث  حيث إن ،البيئي "كوزنتس" ويتفق ذلك مع فرضية منحنى  ،%528، وبعد عام إلى هنفس

ا  تكلفة بيئية مرتفعة اوى معين. ويعد النمو االقتصادي ذذلك ينخفض التلوث بعد أن يصل الدخل إلى مست  .في مصرنسبي 
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 اتيـر املتغ
∆𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐𝟐𝟐 

Part (1)  Part(2)  Part(3) 
(8) (9)  (10) (11)  (12) (13) 

ECMt−1 −0.787 ∗
(−3.334) 

 
−0.809 ∗
(−2.813)  −0.529 ∗∗∗

(−1.801)  
−0.539 ∗∗∗
(−1.775)  

 −0.523 ∗∗∗
(−1.826)  

−0.582 ∗∗
(−2.108)  

Goodness of Fit Measures 
T 32 32  32 32  32 32 
R2 0.897 0.753  0.767 0.752  0.722 0.701 
Radj
2  0.619 0.418  0.514 0.483  0.444 0.445 

RSS 0.011 0.027  0.025 0.027  0.031 0.033 
Σ 0.065 0.065  0.066 0.066  0.065 0.065 
F 3.228

[0.059] 2.245
[0.090] 

 3.032
[0.032] 2.795

[0.042] 
 2.599

[0.048] 
2.741
[0.038] 

Diagnostic Tests 
Far 0.229

[0.803] 
1.181
[0.350]  0.587

[0.574] 
0.894
[0.439]  2.879

[0.099] 
2.708
[0.107] 

Fhet 2.244
[0.139] 

1.181
[0.397]  1.036

[0.479] 
1.461
[0.259]  1.662

[0.186] 
1.308
[0.313] 

Xnor2  0.101
[0.950] 

0.017
[0.991]  0.443

[0.801] 
0.717
[0.699]  0.446

[0.800] 
0.727
[0.695] 

Freset 0.162
[0.701] 0.805

[0.391] 
 0.384

[0.548] 
0.338
[0.573]  0.072

[0.792] 
0.474
[0.503] 

 .[  ]يـ) ب Pالجدولية، وقيم  tهي(   يـ) القيم ب%، 10%، 5%، 1عند  عا ي ا ات معنوية إيـرن المتغأ*، **، *** تعني 

ايـر فإن لها تأث ،ات الخاصة باستهالك الطاقة ونسبة سكان الحضريـر وبالنسبة للمتغ . 𝐶𝐶𝐶𝐶2على انبعاثات  ا سلبي 
 هميةيادة الوعي أل بـز  اوب  صـحكان ذلك م ،نها كلما زادتأفقد تفسر على  ،ة بالنسبة لنسبة سكان الحضريـر مكن تفسوذلك ي

 على متخذ القرار في العمل على الحد من التلوث. امما يشكل ضغط   ،الحفاظ على البيئة

ات تتفق ايـر ن إشارة املتغأ( نجد 6جدول رقم )من ول ( بالقسم األ 8بالنظر إلى نموذج ) مع النظرية االقتصادية،  تمام 
ات إبطاء تؤدي إلى تـر %، وبعد أربع ف7إبطاء تؤدي إلى زيادة االنبعاثات بـ تـرتـي يادة انبعاثات الكربون بعد فحيث إن ز 

نصيب الفرد من استهالك الطاقة تؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من  مضاعفةو  ،%15انخفاض انبعاثات الكربون بـ 
جع ذلك إلى زيادة التوسع يـر و  .%159إلى يـن تتـر وبعد ف ،%163إلى  تفعتـر  واحد عاموبعد  ه،نفس% في العام 84ات بـ االنبعاث

 .يضغط على البيئة من خالل زيادة انبعاثات الكربون  وبالتالي  ،مما يؤدي إلى زيادة استهالك الطاقة ،في اإلنتاج الصناعي
محاولة مما يعني  ،%37يؤدى زيادة استهالك الطاقة إلى انخفاض االنبعاثات بـ  نواتة زمنية تصل إلى أربع ستـر فولكن بعد 

% يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من االنبعاثات بـ 100بـ بـي األجنالتحكم في استهالك الطاقة. زيادة صافي تدفق االستثمار 
%، 3.3إلى انخفاض االنبعاثات بـ يـن تتـر وبعد ف ،%2.7إلى انخفاض االنبعاثات بـ  واحدةة تـر وبعد ف ه،نفس % في العام0.9

ول تـر تكون في قطاع الببـي األجناالستثمار  غالبية تدفقاتوذلك ألن   .%3ات إلى انخفاض االنبعاثات بـ تـر وبعد أربع ف
فة الصديقة ة لتشجيع االستثمارات النظيضـحوا يـرويات ووضع معاياألول تيبتـر وهو ما يحتاج إلى  ،اجية(خـر )صناعة است

 .وتحد من االستثمارات امللوثة للبيئة ،للبيئة

 العام %141فرد من االنبعاثات بـ تؤدي إلى زيادة نصيب ال فعإلى الض جمالي زيادة نصيب الفرد من الناتج املحلي اإل 
وبعد  ،يادة الدخلداد مع ز يـز التلوث  حيث إن ،البيئي "كوزنتس" ويتفق ذلك مع فرضية منحنى  ،%528، وبعد عام إلى هنفس

ا  تكلفة بيئية مرتفعة اوى معين. ويعد النمو االقتصادي ذذلك ينخفض التلوث بعد أن يصل الدخل إلى مست  .في مصرنسبي 
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واحد يؤدي عام ة تـر وبعد ف ه،نفس العام %  في17انبعاثات الكربون بـ  ارتفاعؤدي إلى ت% 100زيادة صافي التجارة  بـ
أن  ضـحمما يو  ،%31ات إلى زيادة االنبعاثات بـ تـر ف وبعد ثالث ،%1.7 ينخفض بمقداريـن امعوبعد  ،%7.3إلى انخفاض 
ؤدي إلى انخفاض ت% 1بنسبة ويدعم ذلك فكرة مالذ التلوث. زيادة نسبة سكان الحضر  ،النبعاثات الكربون مصر مصدر 

امللوثة للبيئة وانتشار  يـرالطلب على السلع غ %، وذلك قد يفسر بأن زيادة الدخل سوف تدفع إلى زيادة55االنبعاثات بنسبة 
 الوعي البيئي.

الطاقة  حيث إن  (Al-mulali, 2012)ودراسة، (Farhani et al. 2013) وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة
مما  ،وسطوذلك بالتطبيق على دول الشرق األ  ،والدخل والتجارة تؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون بـي األجنواالستثمار 

 .ةاألجنبيوالعمل على نقل التكنولوجيا املتطورة من خالل الشركات بـي األجنيتطلب من هذه الدول ضرورة دراسة االستثمار 
واالنفتاح  ،جماليالبحث في أفضل سياسة لتحقيق االستقرار في نمو الناتج املحلي اإل يجب وذلك لحماية البيئة. كذلك 

  
ا ن التجاري، والذي يمك   .استخدام الطاقة من التحكم في الزيادة املستمرة فيأيض 

وهو ما يعني أن االختالالت  0.523-( مقدار 12خطاء )الرجوع إلى التوازن( في النموذج )يح األ صـحوقد بلغ معامل ت
يمكن  يـرالقص األجلإلى أن أخطاء  يـر، وذلك يشاتقريب  يـن يبلغ عامح في مدى زمني صـحة تعدل وتالحالية تـر الحادثة في الف

صانعي القرار في مصر االستجابة محاولة الطويل، مما يعكس  األجلالوضع التوازني في  إلىا من أجل العودة يحهصـحت
 .املدى املتوسطلالختالالت الحادثة ومحاولة عالجها في 

ا عنوي وفق  % والنموذج ككل م75حيث إن معامل التحديد  ،ومقاييس جودة التوفيق للنموذج السابق كلها جيدة
ا  يـركالهما صغ خطاءاملعياري ومجموع مربعات األ  افحـر ناال  كما إن، (F)الختبار  إلى أن  ضافة. وهذا باإل ضـحبشكل وانسبي 

االرتباط التسلسلي أو عدم ثبات  مشكالتفهو ال يعاني من  ،إلى جودة النموذج يـركل االختبارات التشخيصية للنموذج تش
اإلى جودة توصيف النموذج. والنموذج متماسك  يـريش Ramsy-Test كما إنع الطبيعي، أو عدم التوزييـن التبا  ،إحصائي 

 (.6(  كما في الجدول )9( و)8) النموذجيـن ما ب يـروذلك ألن النتائج الخاصة به ال تتغ

ذف نسبة حيث نالحظ أنه عند ح ،(11والنموذج ) ،(10نصل إلى النموذج )، نسبة سكان الحضر يـروعند حذف متغ
ولكن نالحظ  0.529-مقدر بـ  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸t−1حيث إن  ،يح الخطأصـحجعل النموذج أفضل من حيث معامل ت ،سكان الحضر

وزيادة الدخل تؤدي إلى زيادة االنبعاثات )معنوي  ،ا(ئي  إحصامعنوي  يـرولكن )غ ،أن استهالك الطاقة يؤدي إلى زيادة االنبعاثات
 ،ا(ئي  إحصامعنوي  يـرولكن )غ ،على انبعاثات الكربون بـي إيجا يـرتأث اأصبح ذبـي األجنمار وكذلك صافي االستث ،ئيا(إحصا

ا ا(. ومقاييس جودة التوفيق للنموذج السابق كلها جيدةئي  إحصامعنوي  يـروكذلك التجارة تؤدي إلى زيادة االنبعاثات )غ  ،جد 
 خطاءاملعياري ومجموع مربعات األ  افحـر ناال  كما إن، (F)ار ا الختب% والنموذج ككل معنوي وفق  76حيث إن معامل التحديد 

ا  يـركالهما صغ إلى جودة النموذج فهو  يـرإلى أن كل االختبارات التشخيصية للنموذج تش ضافة. وهذا باإل ضـحبشكل وانسبي 
إلى جودة  يـريش Ramsy-test كما إنأو عدم التوزيع الطبيعي، يـن االرتباط التسلسلي أو عدم ثبات التبا مشكالتال يعاني من 

ا والنموذج متماسك  توصيف النموذج.  .ى خـر األ مقارنة بالنماذج  يـروذلك ألن النتائج الخاصة به ال تتغإحصائي 

حيث نالحظ أنه ( 13( والنموذج )12النموذج )على  نحصل من النموذج السابقبـي األجنوعند حذف صافي االستثمار 
ولكن نالحظ انخفاض نسبة  اء،خطيح األ صـحات وكذلك ال يوجد اختالف في معامل تيـر املتغيـن بجوهري ال يوجد اختالف 

حيث إن معامل التحديد  ،ومقاييس جودة التوفيق للنموذج السابق كلها جيدةمعامل التحديد ومعامل التحديد املعدل. 
ا  يـركالهما صغ خطاءموع مربعات األ املعياري ومج افحـر ناال  كما إن، (F)ا الختبار % والنموذج ككل معنوي وفق  72 نسبي 

 .إلى جودة النموذج يـرإلى أن كل االختبارات التشخيصية تش ضافة. وهذا باإل ضـحبشكل وا

وإصدار  ،ات املناخيةيـر بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة للتغ جهود مصر للحد من االنبعاثات فقد قامت إطاروفي 
 ،مصر ليست من دول املرفق األول  حيث إنوتوكول كيوتو. و بـر التصديق على  وكذلك تم ،1994عام ل 4قانون البيئة رقم 

وقد تم تشكيل  ،التنمية النظيفة آليةوبذلك يمكنها االستفادة مباشرة من  ،ليست ملزمة بخفض نسبة االنبعاثات وبالتالي 
 2014تنمية نظيفة خالل عام  آليةنامج أنشطة بـر  (1) وقد تم تسجيل عدد ،2005التنمية النظيفة عام  ليةاللجنة الوطنية آل

يقدر  افعلي   اسنوي   اتحقق خفض   ا( مشروع  25ا إلى )املشروعات املسجلة دولي   إجمالي كفاءة الطاقة ليصل يـن مجال تحس في
 إجمالي وصل  على ذلك مليون دوالر. وبناء   573قدر بنحو وباستثمارات ت ،مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون  4,2بنحو 

مليون طن مكافئ ثاني  5,4االنبعاثات يقدر بنحو  في اسنوي   اتحقق خفض   ا( مشروع  40الحافظة إلى ) في املشروعات الفعلية
 وقد وافق املجلس األعلى للطاقة(، 98، 2016. )وزارة البيئة، مليون دوالر 755 اليأكسيد الكربون وتكلفة استثمارية تبلغ حو 

الطاقة الكهربائية  إجمالي % من 20ية تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة املولدة من الطاقات املتجددة إلى اتيجر تـاسعلى  2007 في
ى خـر % من مصادر الطاقات املتجددة األ 2و ،%12والرياح  ،%6 بحواليفيها الطاقة املائية  تساهم ،2020مصر عام  في املولدة

 إجمالي ية إنشاء محطات رياح بمساهمة القطاع الخاص ليصل اتيجر تـسوعلى األخص الطاقة الشمسية. وقد تضمنت اال 
 (.28، 2014)وزارة الكهرباء، 2020ميجاوات بحلول عام  7200حوالي  القدرات املركبة من الرياح إلى

 النتائج

: التالية ك رئيسالدول أسهل، وتتمثل النقاط اليـن وذلك لجعل املقارنة ب ،(7تم تلخيص نتائج الدول في جدول رقم )
 :النتائج أن ضـحتو 

أن استهالك الطاقة ذو تكلفة بيئية مرتفعة،  ضـحمما يو  ،ومعنوي بـي إيجا يـرله تأثالثالث  دول ال استهالك الطاقة في
ها من يـر وغ في تلبية مختلف احتياجات القطاع السكني والصناعي والنقل والكهرباء ايـر كب احيث إن الطاقة تلعب دور  

ة من يـر تنبعث كمية كب األحفوريق الوقود حـر وعند  ،الطاقة تستخدم في إنتاج السلع والخدمات نكما إ، القطاعات
ة وزيادة صارمة للحفاظ على الطاقة والبيئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يلوث البيئة.  مما يتطلب وضع سياسات

 االستثمار في الطاقة النظيفة.

ولكن معنوي  ،في الواليات املتحدة يـرمعنوي التأث يـروغبـي إيجاه يـر يالحظ أن تأث بـياألجنوبالنسبة لصافي االستثمار 
مما يتطلب ضرورة  ،في مصر يـرمعنوي التأث يـرولكن غ ،وسلبييـن في الص يـرالتأث

ة لتشجيع ضـحوا يـرويات ووضع معاياألول تيبتـر اطات بيئية قوية، و تـر وضع اش
 يئة والحد من االستثمارات امللوثة للبيئة.االستثمارات النظيفة الصديقة للب

معنوي  يـرنصيب الفرد من الدخل على االنبعاثات وجد أنه غ يـروبالنسبة لتأث
ا  في كل من الواليات املتحدة بـي سل تأثيرذو  هولكن ،دول الثالثالفي إحصائي 

يتفق مع فرضية منحنى  ذاوه ،إيجابي يـرذو تأث هو بينما في مصر يـن،والص
يبدأ في  هولكن ،داد مع تطور الدولةيـز حيث إن مستوى التلوث  ،البيئي زنتس" "كو 

بد من العمل على زيادة  ال وبالتالي االنخفاض عندما يتجاوز الدخل نقطة التحول. 
 الدخل ألنه يشجع على جلب تقنيات إنتاج أفضل.

الواليات  على االنبعاثات فيبـي سل يـرنها ذات تأثإفالدولية  وبالنسبة للتجارة
حيث  ،أنها تدعم جودة البيئة ضـحمما يو  ،ا(ئي  إحصامعنوية  يـرولكن )غ ،املتحدة

لوثة ومستورد للسلع امللوثة، وذلك ألنها امل يـرإن الواليات املتحدة مصدر للسلع الغ
تسمح بإنتاج السلع املتطورة تـي الا في استخدام التكنولوجيا ا وتطور  تقدم   ثـرأك

 (7جدول رقم )
املتغيـرات على انبعاثات  تأثيـر

𝐶𝐶𝐶𝐶2  في جميع الدول وفًقا
 للنماذج املقدرة 

الواليات  املتغيـرات
 املتحدة

 مصر الصين

EUt √(+) √(+) √(+) 
FDIt  (+) √(+)    (-) 
GDPt  (-) (-) (+) 
MTt (-) √(+) √(+) 
UPt  (-)  √(-) 

ـــر إلى املعنوية اإلحصــــــائية، )        (، )+(  -                             تشــــــيــــــــــــــــــ
                                          توضـــح تأثيـــر املتغيـــر سلبـــي أم إيجابـــي على 

  √                 انبعاثات الكربون 
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وإصدار  ،ات املناخيةيـر بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة للتغ جهود مصر للحد من االنبعاثات فقد قامت إطاروفي 
 ،مصر ليست من دول املرفق األول  حيث إنوتوكول كيوتو. و بـر التصديق على  وكذلك تم ،1994عام ل 4قانون البيئة رقم 

وقد تم تشكيل  ،التنمية النظيفة آليةوبذلك يمكنها االستفادة مباشرة من  ،ليست ملزمة بخفض نسبة االنبعاثات وبالتالي 
 2014تنمية نظيفة خالل عام  آليةنامج أنشطة بـر  (1) وقد تم تسجيل عدد ،2005التنمية النظيفة عام  ليةاللجنة الوطنية آل

يقدر  افعلي   اسنوي   اتحقق خفض   ا( مشروع  25ا إلى )املشروعات املسجلة دولي   إجمالي كفاءة الطاقة ليصل يـن مجال تحس في
 إجمالي وصل  على ذلك مليون دوالر. وبناء   573قدر بنحو وباستثمارات ت ،مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون  4,2بنحو 

مليون طن مكافئ ثاني  5,4االنبعاثات يقدر بنحو  في اسنوي   اتحقق خفض   ا( مشروع  40الحافظة إلى ) في املشروعات الفعلية
 وقد وافق املجلس األعلى للطاقة(، 98، 2016. )وزارة البيئة، مليون دوالر 755 اليأكسيد الكربون وتكلفة استثمارية تبلغ حو 

الطاقة الكهربائية  إجمالي % من 20ية تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة املولدة من الطاقات املتجددة إلى اتيجر تـاسعلى  2007 في
ى خـر % من مصادر الطاقات املتجددة األ 2و ،%12والرياح  ،%6 بحواليفيها الطاقة املائية  تساهم ،2020مصر عام  في املولدة

 إجمالي ية إنشاء محطات رياح بمساهمة القطاع الخاص ليصل اتيجر تـسوعلى األخص الطاقة الشمسية. وقد تضمنت اال 
 (.28، 2014)وزارة الكهرباء، 2020ميجاوات بحلول عام  7200حوالي  القدرات املركبة من الرياح إلى

 النتائج

: التالية ك رئيسالدول أسهل، وتتمثل النقاط اليـن وذلك لجعل املقارنة ب ،(7تم تلخيص نتائج الدول في جدول رقم )
 :النتائج أن ضـحتو 

أن استهالك الطاقة ذو تكلفة بيئية مرتفعة،  ضـحمما يو  ،ومعنوي بـي إيجا يـرله تأثالثالث  دول ال استهالك الطاقة في
ها من يـر وغ في تلبية مختلف احتياجات القطاع السكني والصناعي والنقل والكهرباء ايـر كب احيث إن الطاقة تلعب دور  

ة من يـر تنبعث كمية كب األحفوريق الوقود حـر وعند  ،الطاقة تستخدم في إنتاج السلع والخدمات نكما إ، القطاعات
ة وزيادة صارمة للحفاظ على الطاقة والبيئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مما يلوث البيئة.  مما يتطلب وضع سياسات

 االستثمار في الطاقة النظيفة.

ولكن معنوي  ،في الواليات املتحدة يـرمعنوي التأث يـروغبـي إيجاه يـر يالحظ أن تأث بـياألجنوبالنسبة لصافي االستثمار 
مما يتطلب ضرورة  ،في مصر يـرمعنوي التأث يـرولكن غ ،وسلبييـن في الص يـرالتأث

ة لتشجيع ضـحوا يـرويات ووضع معاياألول تيبتـر اطات بيئية قوية، و تـر وضع اش
 يئة والحد من االستثمارات امللوثة للبيئة.االستثمارات النظيفة الصديقة للب

معنوي  يـرنصيب الفرد من الدخل على االنبعاثات وجد أنه غ يـروبالنسبة لتأث
ا  في كل من الواليات املتحدة بـي سل تأثيرذو  هولكن ،دول الثالثالفي إحصائي 

يتفق مع فرضية منحنى  ذاوه ،إيجابي يـرذو تأث هو بينما في مصر يـن،والص
يبدأ في  هولكن ،داد مع تطور الدولةيـز حيث إن مستوى التلوث  ،البيئي زنتس" "كو 

بد من العمل على زيادة  ال وبالتالي االنخفاض عندما يتجاوز الدخل نقطة التحول. 
 الدخل ألنه يشجع على جلب تقنيات إنتاج أفضل.

الواليات  على االنبعاثات فيبـي سل يـرنها ذات تأثإفالدولية  وبالنسبة للتجارة
حيث  ،أنها تدعم جودة البيئة ضـحمما يو  ،ا(ئي  إحصامعنوية  يـرولكن )غ ،املتحدة

لوثة ومستورد للسلع امللوثة، وذلك ألنها امل يـرإن الواليات املتحدة مصدر للسلع الغ
تسمح بإنتاج السلع املتطورة تـي الا في استخدام التكنولوجيا ا وتطور  تقدم   ثـرأك

 (7جدول رقم )
املتغيـرات على انبعاثات  تأثيـر

𝐶𝐶𝐶𝐶2  في جميع الدول وفًقا
 للنماذج املقدرة 

الواليات  املتغيـرات
 املتحدة

 مصر الصين

EUt √(+) √(+) √(+) 
FDIt  (+) √(+)    (-) 
GDPt  (-) (-) (+) 
MTt (-) √(+) √(+) 
UPt  (-)  √(-) 

ـــر إلى املعنوية اإلحصــــــائية، )        (، )+(  -                             تشــــــيــــــــــــــــــ
                                          توضـــح تأثيـــر املتغيـــر سلبـــي أم إيجابـــي على 

  √                 انبعاثات الكربون 
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  ؛ى ذات لوائح بيئية ضعيفةخـر اد هذه السلع من دول أيـر اج أقل من السلع كثيفة الطاقة والتلوث واستتكنولوجيا وإنت
على االنبعاثات في  طرديمعنوي  يـرثأت التجارة الدولية لها كما إن يـن،لقي بالعبء البيئي على شركائها التجارينها ت  إف وبالتالي 

 ،مما يدعم فرضية مالذ التلوث ،در للصناعات امللوثة للبيئةومصر مصيـن أن الص ضـحمما يو  ،ومصريـن كل من الص
ذلك فكرة  ضـحعلى الصناعات كثيفة التلوث. ويو  ثـروتعتمد أك ،ا في إنتاج السلع املتطورةوذلك ألن هذه الدول أقل تقدم  

 تسرب الكربون من الدول املتقدمة إلى الدول النامية.

مما يعكس انتشار الوعي  ،من  الواليات املتحدة ومصر في كل  بـي سل تأثيرذو  يالحظ أنه وبالنسبة ملستوى التحضر
 لوثة للبيئة.امل يـرالبيئي وزيادة الطلب على السلع الغ

حيث تجعل  ،عامليسياسات املناخ ال في على املشاركة الفعالة يـرالتأث في التجارة الدولية لها أهميةان  ضـحمما سبق يت
وتوكول بـر ال في الحد من االنبعاثات العاملية؛ وذلك ألن تحديد أهداف خفض االنبعاثات في يةلال فعأق "كيوتو"وتوكول بـر 
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بينما الدول املستوردة )امللزمة  ،وتوكول كيوتو(بـر  في لزمة بخفض االنبعاثاتامل يـراملرتفعة للمنتجات كثيفة الكربون )الغ
ة صـح،وهو ما يدعم املحلي ج ( تنخفض انبعاثاتها من خالل تجنب اإلنتا"كيوتو"وتوكول بـر ا لبخفض االنبعاثات وفق  

 الفرض األول.

االنفتاح  حيث إن. بيئيال "كوزنتس"  من فرضية مالذ التلوث، وفرضية منحنى ومصر تدعم كال  يـن الص في وجد دالئلت
وأصبحت الدول  ،أدى إلى نقل األنشطة كثيفة الكربون من الدول املتقدمة إلى الدول النامية قتصاديوالتكامل اال التجاري 

اصاف ااملتقدمة مستورد   اصاف اوالدول النامية مصدر   ،لالنبعاثات ي  تسرب الكربون وليس اتخاذ  ضـحمما يو  ،لالنبعاثات ي 
 الفرض الثاني. ةصـحؤكد وتوكول كيوتو. وهو ما يبـر  في اءات بخفض االنبعاثات كما هو متفق عليهجـر إ

 صافيخفض انبعاثات الكربون هو  رئيس فيالسبب ال حيث إن ،الواليات املتحدةفي بيئة اليـن التجارة إلى تحسأدت 
للصناعات كثيفة التلوث، وما زال نصيب الفرد من  احيث نالحظ أن الواليات املتحدة أصبحت مستورد   ،الدوليةالتجارة 

 إلى تحقق يـريشهو ما على شركائها التجاريين. و  بيئيأن الواليات املتحدة تلقي بالعبء ال ضـح، مما يو ااستهالك الطاقة مرتفع  
 الفرض الثالث.

 التوصيات

 يمكن تلخيص التوصيات فيما يلي:
ـــــرللحد من تأث -4 ــ ــ نه من الضروري أن تتخذ الدول تعهدات ملزمة باعتبارها إف ؛عامليسياسة املناخ ال في الدوليةالتجارة  يـ

 كربون.، وذلك ملواجهة مشكلة تسرب الامات الفرديةتـز االل من من ائتالف بدال   اء  جـز
انبعاثات غاز ثاني  في مجال الطاقة النظيفة للتحكم في بالنســــــــــــــبة للواليات املتحدة  من الضــــــــــــــروري زيادة االســــــــــــــتثمار -5

ـــات  في من إعادة النظر ي ال بدوبالتال ،وذلك ملواجهة الطلب على الطاقة والتحديات البيئية ،أكســـــــــيد الكربون  ــ ــ ـــــياسـ ــ ســ
 الطاقة وتطبيق سياسات بيئية صارمة.

ـــــبة -6 ــ ــ ـــــن للصــــــــــ بالنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر يجب التحكميـ ــ ــ ــ ــــتهالك الطاقة في ومصـ ــ ــ ـــــناعي وفيه مع زيادة اإلنتاج الحيث إن ،اســ ــ ــ ظل غياب  صـ
ـــبب التنمية االقتصــــــادية ــــات الحفاظ على الطاقة بســـ مما يؤدى إلى  ،ســــــيؤدى ذلك إلى زيادة اســــــتهالك الطاقة ؛ســــــياســ

ـــــات للحفاظ على الطاقة، ال بد   وبالتالي زيادة تلوث البيئة.  ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ـــع سـ ــ ــ ــ والبد من دراســــــــــة متطلبات االســــــــــتثمار من وضـ
ـــــر وضرورة وضع اش ،األجنبي ــ ــ ــ ــ ـــــر اطات بيئية قوية، و تــ ــ ــ ــ ــ ـــــرتيب األولويات ووضع معايتــ ــ ــ ــ ــ ـــــحوا يــ ــ ــ ــ ــ ة لتشجيع االستثمارات ضــ

ــــديقة للبيئة ــ ــ الدول املتقدمة أن تأخذ  في والحد من االســــــــــتثمارات امللوثة للبيئة. ويجب على الســــــــــلطات ،النظيفة الصــ

ـــــرعن تنفيذ الحوافز لتطو  التقنيات منخفضة الكربون فضال   نقل في زمام املبادرة ــ ــ ــ الشركات لتسريع نقل تكنولوجيا  يـ
من العمل على زيادة الدخل ألنه من املمكن أن يشــــــــــــــجع على جلب ال بد   كذلك ،الطاقة املتقدمة إلى البلدان النامية

 تقنيات إنتاج أفضل.

 الخالصة

نبعاثات الكربون في الواليات املتحدة )دولة متقدمة(  هو التجارة في خفض ا رئيست النتائج أن السبب الضـحو أ
املباشر بـي األجنللصناعات كثيفة التلوث وتجذب االستثمار  احيث نالحظ أن الواليات املتحدة أصبحت مستورد   ،الدولية

 وبالتالي ى، خـر امللوثة للبالد األ تم نقل األنشطة  كما ،نصيب الفرد من استهالك الطاقة من ثم زادو في التكنولوجيا املتقدمة، 
حدث تسرب للكربون. مما يعني أنه ال بد من زيادة االستثمار في الطاقة النظيفة ملواجهة الطلب على الطاقة والتحديات 

 البيئية.

 ؛اتصافي التجارة يؤدي إلى زيادة االنبعاث حيث إن ،مالذ للتلوث ا)دول نامية( نالحظ أنهم ومصريـن أما بالنسبة للص
وذلك ألن االنفتاح التجاري والتكامل االقتصادي أدى إلى نقل األنشطة كثيفة الكربون من الدول املتقدمة إلى الدول 

 ،تسرب الكربون  ضـحمما يو  ،لالنبعاثات اوالدول النامية مصدر   ،لالنبعاثات اوأصبحت الدول املتقدمة مستورد   ،النامية
من إعادة النظر في ال بد   وبالتالي وتوكول كيوتو، بـر كما هو متفق عليه في  اءات بخفض االنبعاثاتجـر وليس اتخاذ إ

فاعلية في الحفاظ على  ثـروتوكول أكبـر وذلك ليكون ال ،ويتم محاسبة الدول على أساس االستهالك لالنبعاثات ،وتوكول بـر ال
تيب تـر بهدف خفض االنبعاثات و  ؛من وضع سياسات للحفاظ على الطاقةال بد   البيئة وتجنب تسرب الكربون. وكذلك

وزيادة االستثمار  ،ة تشجع االستثمارات النظيفة الصديقة للبيئةضـحوا يـرووضع معاي ،املباشربـي األجنولويات االستثمار أ
 والحد من االستثمارات امللوثة للبيئة. ،في مصادر الطاقة املتجددة
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ABSTRACT

Climate Change is one of the most important issues facing our planet, the concerns are growing under 
the global trading system. trade benefits may generate considerable pressure on the environment because 
of more trade and economic activity would lead to an  increase in energy consumption. Carbon dioxide is 
the main source of greenhouse effect and captures great attention in the recent years, are most of the  emis-
sions comes from fossil fuels consumption.

Recently, China has shown significant growth in emissions, accounting for 28% of global emissions 
in 2013. It also became the world’s first exporter of industrial products, and the world’s biggest emitter of  
emissions, while  the  emissions of USA decreased  from 5702 )Million tonnes( in 2005 to 5119 )Mt( in 
2013. That leads to raise the questionif  the USA emissions have been decreased as a result of implemen-
tions the commitments under the Kyoto Protocol, or as a result of transfering  carbon-intensive activities to 
developing countries, and  conversion to import rather than export these products.

This paper is trying  to measure the impact of trade openness, economic development, foreign direct 
investment, energy consumption and urbanization on environment,using Time -Series data over the period 
1982-2013  in  the United States, China and Egypt. The Engle -Granger Two-Step Model is used to test the 
long-runand short-run relationships between the variables by applying the Error-Correction Model )ECM(. 
The results showed that the main reason for reducing carbon dioxide emissions in the United States is net 
trade,while in China and Egypt  are a pollution haven of direty products as net trade and foreign direct in-
vestment lead to increase emissions. In addition, The results support environmental Kuznets curve )EKC( 
hypothesis.


