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 17/3/0202 القبهل:                               0/0/0202االستالم: 

الشسؾ االقترادي و  التجاري  االنفتاحتحميل العالقة بيؽ و  قياس ييجف البحث الى     
لتحقيق ذلػ،  ARDL)) أنسؾذج مدتخجما   9109 -0981خالل السجة  افي تخكي

التجاري  فتاحاالنيجابي معشؾي لستغيخ إوجؾد عالقة تأثيخ  فحؾاىاومشظمقا مؽ فخضية 
، ويعتسج البحث السشيج الؾصفي آنفا في الشسؾ االقترادي لتخكيا أثشاء السجة السحكؾرة

  الى جانب السشيج الكسي الكياسي لمؾصؾل الى ىجفو وتحقيق فخضيتو.
 اختبار استخجامالكياسية، اذ تؼ  واالختباراتساليب أحجث األ استخجاموقج تؼ 

 استخجامعؽ  فزال   واختباراتومشيج التكامل السذتخك  استخجاملى جانب إستقخارية اال
الحي يعظي  (ARDL)نسؾذج ومؽ ثؼ تقجيخ أنسؾذج الدببية بيؽ متغيخات األ اختبار

 أفزل التقجيخات مؽ بيؽ الشساذج البجيمة.
ثبات وجؾد إمجسؾعة مؽ الشتائج والتؾصيات وأىسيا  استخالصوخمص البحث الى 

التجاري في الشسؾ االقترادي لتخكيا خالل  االنفتاحلستغيخ  يجابية معشؾيةإعالقة تأثيخ 
التجاري  االنفتاحبتعديد ذلػ الشسؾ ومرادره وعمى رأسيا  مجة البحث، مؾصيا  

بتشؾيع القاعجة الرشاعية وتؾسيعيا وذلػ مؽ خالل دعؼ  ياتوواالستفادة مؽ مد 
حقيق فائض تجاري الرشاعات ذات الكيؼ السزافة السختفعة والرشاعات الترجيخية لت

  نعاش التجارة االقميسية وميدانيا التجاري.إو 
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The research aims to measure and analyze the relationship 
between commercial openness and economic growth in Turkey 
during the period 1980 - 2019 by using the (ARDL) model to achieve 
that based on the hypothesis that there is a positive relationship effect 
of the variable of commercial openness in the economic growth of 
Turkey during the mentioned period. The research adopts the 
descriptive approach coupled with the standard quantitative approach 
to reach its goal and achieve its hypothesis. 
The latest standard methods and tests have been used, as stability test 
was used in addition to using the common integration approach and 
its tests as well as the use of the causal test between model variables 
and then estimating the (ARDL) model which gives the best 
estimates among the alternative models. 

The research concluded to extract a set of results and 
recommendations, the most important of which is to demonstrate a 
positive moral impact relationship for the variable of commercial 
openness in the economic growth for Turkey during the period of the 
research, recommending that growth and its sources be strengthened, 
including commercial openness and benefiting from its advantages by 
diversifying and expanding the industrial base by supporting 
industries with added values and export industries to achieve a trade 
surplus and revive regional trade and its trade balance. 
Keywords: Commercial openness; Economic growth; Turkish 
Economy    
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  مقجمة 
تحقق أداء   لى أن االقترادات السشفتحة تجاريا  إأشارت بعض التجارب 

أفزل ومعجالت نسؾ تفؾق ما تحققو االقترادات التي تتبع نغام الحساية،  تشسؾيا  
االقترادات  أداء مثمة في ذلػ عمى الفخق الذاسع الحي عيخ بزعفوضخبت األ

شية وقؾة أداء ونسؾ نغيختيا السشفتحة الخاضعة لشغام الحساية في دول أمخيكا الالتي
عمى الخارج في دول شخق وجشؾب شخق آسيا لمحج الحي عدزت معو الفكخة 

 فاعمة ومخغؾب فييا. يةخيخ التجاري ىي استخاتيجية تشسالستزسشة أن سياسات التح
سسة االقتراد  بخاصةوالتجاري بعامة االقترادي  االنفتاحوقج أصبح 

ات القخن شيج االقتراد التخكي مشح ثسانيش ، وفي ىحا الدياقالعالسي في عل العؾلسة
عؽ التؾجو نحؾ  تسثل بالتؾجو نحؾ الخارج عؾضا   ميسا   اقتراديا   الساضي تحؾال  

الخارج الحي كان سائجا قبل ذلػ، وأصبحت سياسات تذجيع الرادرات والشسؾ 
القترادي في االقترادي تترجر السذيج ا االنفتاحالترجيخي وغيخىا مؽ سياسات 

 % مؽ61التجاري الحي بمغ أكثخ مؽ  نفتاحيااتخكيا مسا أدى الى رفع مدتؾيات 
، فإلى أي حج قج أثخ ذلػ في نسؾىا 9109عام  اإلجسالي الشاتج السحمي

 االقترادي؟ 
 التجاري  االنفتاحبيؽ العالقة  تحميلو  قياس مؽ ىشا يحاول ىحا البحث

 أثشاء العقؾد الساضية األخيخة. الحي شيجتو تخكيا شسؾ االقتراديوال
 :أىمية البحث

تكسؽ أىسية البحث في كؾنو يحاول تقجيؼ دراسة تحميمية قياسية مكسمة 
و استخجاملمجراسات الدابقة التي تظخقت لسؾضؾعو ولكؽ بأساليب قياسية حجيثة ب

ساليب والشساذج السدتخجمة لتقجيخ الحي يعج مؽ أكفأ وأحجث األ (ARDL)نسؾذج أ
 في الجراسات الحجيثة.  قات االقترادية الستبعة مخخخا  العال
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 :مذكلة البحث
وقظعو ألشؾاط  واضحة السعالؼ بالخغؼ مؽ تحقيق االقتراد التخكي إلنجازات

ال أنو ما زال أمامو السديج مؽ الخظؾات لدج فجؾة الشسؾ والتفاوت وال إتشسؾية ميسة، 
التجاري  االنفتاح، وتعج دراسة شيقالتجاري وتقجمو الت انفتاحوسيسا في مجال 

وعالقتو بالشسؾ االقترادي مؽ أىؼ السرادر لتقري وفيؼ ذلػ التفاوت والحمقة 
  الخئيدة لتزييق حجوده وتقميرو.

 :فخضية البحث
 بيؽ يجابي معشؾي احرائيا  إوجؾد عالقة تأثيخ  فحؾاىايشظمق البحث مؽ فخضية 

 .9109-0981لمسجة  اخكيت في االقترادي الشسؾو  التجاري  االنفتاح
 :ىجف البحث

 :أتيييجف البحث الى تحقيق ما ي
 التجاري في الشسؾ االقترادي. االنفتاحبيان أىسية  -0
خالل السجة  االشسؾ االقترادي في تخكيو التجاري  االنفتاح تحميل العالقة بيؽ -9

0981-9109. 
 منيج البحث وتقديمو 

البحث  عتسجا  (ARDL)ج أنسؾذ استخجامكياس العالقة بيؽ الستغيخيؽ بل
ثبات فخضيتو، وقج إبالسشيج الكسي الكياسي لتحقيق أىجافو و  السشيج الؾصفي معدزا  

التجاري  نفتاحلالسذ الشغخية تؼ تقديسو الى ثالثة جؾانب أساسية عخض أوليا األ
الشسؾ في تخكيا خالل مجة البحث، بالتجاري  االنفتاح لعالقة فيسا قجم الثاني تحميال  

أنسؾذج  استخجامالعالقة بيؽ الستغيخيؽ ب اختبارلثالث فقج ركد عمى قياس و أما ا
(ARDL).  
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 :التجاري والنمه االقترادي نفتاحلال طار النعخي اإلأواًل: 
عظاء مفيؾم شامل لالنفتاح التجاري، إ  حؾلأفكار االقترادييؽ وآراءىؼ  تعجدت

كانت اآلراء  إذوتحخيخىا، الجول مؽ التجارة الخارجية  ستفادةاوكحلػ حؾل مجى 
ن أحجىسا مخيج اسشظمق، عيخ تياران فكخيان متشاقزمختمفة بيحا الذأن، ومؽ ىحا ال

  (0) لتجاري وأثخه في الشسؾ االقتراديا االنفتاحخخ معارض لفكخة األو 

التجاري  االنفتاح تحخيخ التجارة عمى وجؾد عالقة ايجابية بيؽ ؾذ يخكج داعسإ
ذ يخكجون وجؾد عالقة إمعارضييؼ عكذ ذلػ،  دؾق فيسا ي، يالشسؾ االقترادو 

 (9).بمجألي  ةالقتراديا بشيةلم سمبية بيؽ الستغيخيؽ ووفقا  

نو أذ يعخفو صشجوق الشقج الجولي عمى إالتجاري بعجة صيغ،  االنفتاحورد مفيؾم 
ورأس  الخارجية الخارجي الحي يتكؾن مؽ ميداني التجارة التجاري  تحخيخ القظاع

عمى تجفقات الدمع والخجمات ورأس السال الجاخل  االنفتاح، ويذسل بحلػ السال
دارية والخارج مؽ القيؾد والعكبات كافة متسثمة بالزخائب الكسخكية والقيؾد الكسية واإل

 (3)والفشية.

عؽ كل  بتعاداالالتجاري بأنيا الدياسة التي تقؾم عمى  االنفتاحوعخفت سياسة 
، االستيخادو سياسة محايجة بيؽ الترجيخ  اعتسادو ادرات ما مؽ شأنو التحيد ضج الر

نحؾ  تجاهواالجخاءات عجة كتخفيض قيسة التعخيفة الكسخكية إويتؼ ذلػ مؽ خالل 
نغام تعخيفة كسخكية مؾحج يذتسل عمى العجيج مؽ االجخاءات الستعمقة بدياسات 

قتراد الكمي دارة االإوسياسات تذجيع الترجيخ وسياسات أسعار الرخف و  االستيخاد
 (4)والدياسة التجارية تجاه الذخكاء التجارييؽ.

لى تحقيق مجسؾعة مؽ إالتجاري  االنفتاحوتيجف البمجان مؽ خالل سياسة 
 بخاصة ؾمي وتحديؽ السدتؾى السعاشياألىجاف يأتي عمى رأسيا زيادة الجخل الق

 ولية، وأيزا  عؽ ضسان نريبيا مؽ الشسؾ في التجارة الج في البمجان الشامية فزال  
مثل لمسؾارد االقترادية وتشذيط الظمب العالسي وزيادة التبادل الجولي األ ستخجاماال

  (5)عؽ طخيق ازالة القيؾد الكسخكية.
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 الشاتج السحمي لىإ اتاالستيخادبسجسؾع الرادرات و التجاري  االنفتاحويعبخ عؽ 
 :تيةذ يسكؽ قياسو وفقا لمريغة اآلإ، اإلجسالي

جسالي * ( / الشاتج السحمي اإلاتاالستيخادجاري = )الرادرات + الت االنفتاح
011(6) 

التجاري والشسؾ االقترادي مؽ خالل آليات  االنفتاحبيؽ  رتباطاالوتشذأ عالقات 
ونسؾ الجخل مؽ ناحية  اتاالستيخادلرادرات مؽ ناحية وأخخى بمتعجدة مختبظة با

راسات والبحؾث االقترادية ثانية، ففيسا يخص الرادرات أكجت العجيج مؽ الج
وأبخزت دورىا وأىسيتيا في الشسؾ االقترادي، وذلػ مؽ خالل العجيج مؽ العؾامل 

ة وتؾسيع تخدي تشسي إذأىسيا ارتباطيا الؾثيق بتخريص السؾارد االقترادية، 
اتيا السثمى، استخجامعادة تؾجيو( السؾارد االقترادية نحؾ إ  ولى تؾجيو )أإالرادرات 
عادة تخريص السؾارد لرالح إ لى زيادة الكفاءة االقترادية مؽ خالل إ ويقؾد ذلػ

لى زيادة الجخل القؾمي الحكيقي إالشدبية، ويخدي ذلػ  ياتاعات ذات السد القظ
وتعديد معجالت الشسؾ االقترادي بسا يرب في صالح زيادة الخفالية 

 (7)االقترادية.

التقجم التقشي مؽ خالل  مؽ جانب آخخ يخدي التؾسع في الرادرات الى زيادة
دخال وسائل إمؽ األجيدة والسعجات الستظؾرة والعسل الساىخ و  قشيةوسائل الت استخجام

حجيثة ومتظؾرة لإلنتاج وزيادة االبتكارات، وكل ىحه الستظمبات مؽ شأنيا أن تخفع 
كفاءة انتاجية عؾامل االنتاج وبجورىا تديؼ الرادرات وبذكل فاعل في خمق وايجاد 

لتؾفيخ السؾارد السالية  ميسا   ، عالوة عمى ذلػ فيي تعج مرجرا  (8) الستظمباتىحه 
ىسية البالغة في عسمية الشسؾ، كسا الدمع الخأسسالية الستظؾرة ذات األ ستيخادالالالزمة 

 السيارات والخبخات والتعمؼ بالسسارسة. كتدابافي  ميسا   تعج أيزا مرجرا  
نتاجية الكمية لى رفع مدتؾيات اإلإ مؽ جانب آخخ يخدي تؾسيع الرادرات

سياميا في الشسؾ إوزيادة  ((Total Factor Productivity  TFP لعؾامل االنتاج
ذ تعسل عمى رفع مدتؾى السشافدة  بيؽ السذاريع والتي بفعميا تجخل إاالقترادي، 

ؽ وتخخج أخخى أقل كفاءة، فتدتفيج السذاريع السحمية السدتسخة م مذاريع أفزل ندبيا  
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نتاجيتيا فتدداد االنتاجية الكمية لعؾامل إوفؾرات الحجؼ الكبيخ مسا يخفع مدتؾيات 
ورفع معجالت الشسؾ االقترادي،  إلجساليازيادة الشاتج السحمي  مؽ ثؼلجييا و االنتاج 
عؽ ذلػ يخدي تؾسيع الرادرات وتشسيتيا عمى ربط االسؾاق السحمية  وفزال  

جشبية الالزمة لمتسؾيل مسا يجعميا قادرة لعسالت األباألسؾاق العالسية لمحرؾل عمى ا
سؾاق السحمية عمى العسل في بيئة ترجيخية تختبط وبذكل مدتسخ مع األ

 (9)والعالسية.

سسالية والسعجات فإلى جانب أىسيتيا في تؾفيخ الدمع الخأ اتاالستيخادأما تأثيخ 
لشامية فإنيا تخثخ في الشسؾ في السخاحل االولى لمتشسية في البمجان ا اصة  االنتاجية وخ

الحي يعج  ستيالكاالاالقترادي مؽ خالل تأثيخىا في أىؼ متغيخيؽ اقترادييؽ ىسا 
 إذنتاج الحي يعج عجمة الشسؾ االقترادي، اليجف الشيائي ألي نذاط اقترادي، واإل

سعارىا أالتي كانت  اتاالستيخادالتجاري عمى خفض أسعار  االنفتاحتعسل سياسة 
بدبب فخض الزخائب الكسخكية عمى الدمع السدتؾردة،  مختفعة ندبيا  قبل ذلػ 

سعار ىحا يشعكذ عمى مدتيمكي ىحه السدتؾردات بذكل ضخائب خفية األ رتفاعاو 
التجاري  االنفتاحسؾاء تعمقت باالستيالك الؾسيط أو الشيائي، وىكحا فان سياسة 

ؾرة غيخ مباشخة عؽ الحي يخثخ في الجخل بر ستيالكاالتخثخ برؾرة مباشخة في 
 (01)كبخ.أ اقتراديا   طخيق السزاعف وزيادة الجخل تعشي نسؾا  

نتاج، فعشجما تكؾن السشتجات السدتؾردة خاضعة لزخيبة تخفع أما جانب اإل
سعارىا فحلػ مؽ شأنو جعل السشتجيؽ السحمييؽ لمدمع السشافدة يخفعؾن أسعارىؼ أ

 رتفاعلالشتجات السدتؾردة كتخسيؽ ، وىكحا يسكؽ أخح ندب الزخائب عمى السجدئيا  
سسية لمسشتجات السحمية السشافدة الشاجسة عؽ الدياسة التجارية، وىؾ سعار اإلفي األ

سسية لمسشتجيؽ السحمييؽ، وىكحا تخثخ ما يسكؽ أن يظمق عميو ندبة الحساية اإل
 (00)نتاج.التجاري في اإل االنفتاحسياسة 

مؽ التجاري  االنفتاحلسديج مؽ  مؽ ناحية أخخى يسكؽ أن يخدي نسؾ الجخل
لى الشاتج إندبيا جارة الخارجية، و الت بشيةومشيا  بشيؾيةخالل احجاثو لمتغيخات ال

 .جسالياإل السحمي
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الحي يخافق الشسؾ االقترادي نتيجة عؾامل عجة أىسيا  بشيؾي التغييخ الاذ يحرل 
تغيخ، فتسيل نحؾ نساطيؼ االستيالكية تأسخ فان فخاد واألىؾ عشجما تشسؾ دخؾل األ

سمع وخجمات ججيجة كدمع االستيالك الجائسة وسمع الخفالية والدياحة والدفخ والتي 
ساسية مؽ مأكل األ حتياجاتيؼالؼ يعيجوىا عشجما كانت دخؾليؼ محجودة وبالكاد تدج 

 ستيالكياالالظمب  بشيةالحي يقؾد الى حجوث تغيخ في  وممبذ وسكؽ، األمخ
التجارة  بشيةنتاج ليتبعو بحلػ تغيخ في اإل بشيةتغيخ  يشعكذ برؾرة مباشخة في

 (09)جسالي.ندبيا مؽ الشاتج السحمي اإل رتفاعاو الخارجية 

فخاد متؾسط دخل األ رتفاعاو مؽ جية ثانية مع تؾاصل الشسؾ االقترادي 
بتظؾيخ رأس السال البذخي  ستثساراتيؼاالسادية ويعدز ذلػ  ستثساراتيؼاالحكيقي تختفع 

نتاج لى تحدؽ طخائق اإلإسشؾات تعميسيؼ األمخ الحي مؽ شأنو أن يقؾد بديادة 
في زيادة نتاجية ويخثخ ذلػ يخادات العشاصخ اإلإويخفع في الؾقت نفدو مؽ  قشياتووت

مؽ  اتاالستيخادندبة الرادرات و  ارتفاعو التجارة  بشيةوتغيخ  بشيؾيةوتائخ التغيخات ال
 (03)التجاري. االنفتاحمؽ  جا  ما يعشي مدي اإلجسالي الشاتج السحمي

   :االنمه االقتراد في تخكيو التجاري  االنفتاح تحليل العالقة بين
، كي كدؾق ناشئة ومتظؾرة بذكل كبيخيرشف البشػ الجولي االقتراد التخ   

مميار  (791)جسالي الحي يبمغ ( مؽ حيث الشاتج السحمي اإل07ويحتل السختبة )
دوالر امخيكي عام  (01111)حكيقي تجاوز مخيكي بستؾسط دخل فخد أدوالر 
قظاع الرشاعة  عكبو، ي% 63قظاع الخجمات بشدبة  عمى، يتؾزع معغسو 9109
 (04)%  8.9% وقظاع الدراعة بشدبة  98.0بشدبة 

، خسدية يةعذخ خظط تشس 0963عام  يةتشسالنفحت تخكيا مشح تظبيقيا تخظيط 
 لغاية الخظة 0967 – 0963 بيؽ أعؾام متجتامؽ الخظة األولى التي  بتجاءا

ا اقترادىا تحؾالت وتظؾرات ميسة ، شيج خاللي9108 – 9104العاشخة 
  (05)ومشعظفات عجة .
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ات القخن الساضي حتى مظمع سبعيش 0993التخكية عام ومشح تأسيذ الجسيؾرية 
لمتظؾرات  ، بل كان رىيشا  أو مسيدا   ممفتا   اقتراديا   لؼ يذيج االقتراد التخكي نسؾا  

 (06).دياسيةال

ميؼ تسثل بالتؾجو  ستخاتيجياات حجث مشعظف لثسانيشلكؽ مع بجاية ا
عؽ التؾجو نحؾ الجاخل الحي كان  عؾضا   الترجيخي االقترادي نحؾ الخارج والشسؾ 

 بشيةي مؽ قبل الجولة نحؾ تغييخ القبل ذلػ ، وتؼ التخكيد وبتجخل مباشخ وقؾ  سائجا  
عمى  بخاصةوالتحؾيمية مشيا  ةعامب الرشاعة  سيامإبالتخكيد عمى رفع  ةقترادياال

جسالي ، ومؽ ىشا يعج الترشيع ركيدة سياميا في الشاتج السحمي اإلإحداب الدراعة و 
، وقج أسيؼ نسؾ وتظؾر التجارة (07)أساسية في عسمية التشسية االقترادية في تخكيا

 عيالخارجية ليا وبخاصة صادراتيا السرشعة في تظؾر وتشؾع القظاع الرشا
أدت تمػ الدياسات والعؾامل الى مزاعفة الشسؾ  نفدوالتحؾيمي التخكي، وفي الؾقت 

  :تيالتجاري وكسا ىؾ متزسؽ في الججول اآل االنفتاحاالقترادي ومخشخات 
 ( 0الججول )

 0217-1982للمجة  االتجاري في تخكي االنفتاحلنمه االقترادي و امؤشخات 
متؾسط دخل  الدشؾات

 الفخد الحكيقي
 دوالر أمخيكي()

معجالت الشسؾ 
الدشؾي 

لستؾسط دخل 
 الفخد الحكيقي 

التجارة كشدبة 
مؽ الشاتج 

السحمي 
 جسالياإل

الرادرات 
كشدبة  مؽ 

 الشاتج السحمي
 اإلجسالي

ات االستيخاد
كشدبة مؽ 

 الشاتج السحمي
 اإلجسالي

1980 4986.6 -4.62 17.0 5.1 11.9 
1981 5111.1 2.49 21.1 8.2 12.9 
1982 5174.0 1.22 26.8 11.8 15.0 
1983 5310.3 2.63 29.0 12.4 16.5 
1984 5544.1 4.40 35.2 15.6 19.6 
1985 5659.3 2.07 34.8 15.8 18.9 
1986 5936.0 4.88 29.4 13.3 16.1 
1987 6375.4 7.40 33.3 15.5 17.7 
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1988 6404.0 0.44 36.2 18.6 17.5 
1989 6308.8 -1.48 33.9 16.2 17.7 
1990 6774.6 7.38 30.9 13.3 17.5 
1991 6709.0 -0.96 30.4 13.8 16.6 
1992 6932.1 3.32 31.7 14.3 17.3 
1993 7343.3 5.93 33.0 13.6 19.3 
1994 6889.8 -6.17 41.7 21.3 20.3 
1995 7315.4 6.17 44.2 19.8 24.3 
1996 7731.4 5.68 49.3 21.5 27.8 
1997 8186.4 5.88 54.9 24.5 30.3 
1998 8244.7 0.17 40.2 20.5 19.7 
1999 7842.8 -4.87 37.4 18.5 18.8 
2000 8237.5 5.03 42.0 19.4 22.5 
2001 7631.5 -7.35 49.3 26.5 22.8 
2002 8003.4 4.87 47.4 24.4 22.9 
2003 8331.5 4.09 45.6 22.2 23.3 
2004 9009.4 8.13 48.1 22.7 25.3 
2005 9692.1 7.57 45.4 21.0 24.4 
2006 10252.3 5.78 48.1 21.6 26.5 
2007 10640.4 3.78 47.2 21.2 26.0 
2008 10602.8 -0.35 49.9 22.8 27.0 
2009 9976.1 -5.91 45.9 22.5 23.3 
2010 10672.3 9.97 45.8 20.4 25.4 
2011 11678.1 9.42 52.6 22.2 30.4 
2012 12039.2 3.09 52.2 23.6 28.5 
2013 12842.1 6.66 50.3 22.2 28.0 
2014 13277.7 3.39 51.4 23.7 27.6 
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2015 13853.0 4.33 49.2 23.3 25.9 
2016 14062.7 1.51 46.8 21.9 24.8 
2017 14870.6 5.74 54.1 24.8 29.3 
2018 15026.7 1.04 60.4 29.6 30.7 
2019 15199.2 1.14 60.7 29.8 30.9 

 عمى : االعتسادعجاد الباحث بإ  السرجر :
World bank,2019, world development indicators: www.worldbank.org   

ومؽ الججول يسكؽ مالحغة واستشتاج عجد مؽ الستزسشات يأتي عمى رأسيا 
 آنفا   لسجة السحكؾرةمزاعفة متؾسط دخل الفخد الحكيقي في االقتراد التخكي خالل ا

الى أكثخ مؽ  0981يقخب مؽ خسدة آالف دوالر أمخيكي عام  مسا)بثالثة أضعاف 
 مسا التجاري  االنفتاحرافق ذلػ مزاعفة  ،(9109خسدة عذخ ألف دوالر عام 

% عام 61لى أكثخ مؽ إ 0981% عام 07مؽ )يقخب مؽ أربعة أضعاف 
أن زيادة متؾسط الجخل  إذخيؽ، بيؽ الستغي رتباطاا(، ويجل ذلػ أن ىشاك 9109

 التجاري. االنفتاحالحكيقي تدامشت مع الديادة الحاصمة في مخشخات 
كحلػ يسكؽ مالحغة أن ندبة تظؾر الرادرات قج تزاعفت ستة أضعاف 

سا يجل م (9109% عام 31الى ما يقخب  0981% عام 5مؽ )خالل مجة البحث 
ات فقج نست ىي االستيخاد، أما عمى فاعمية سياسات تؾسيع الرادرات في تخكيا

 إذ،  9109-0981وبسقجار ضعفيؽ ونرف خالل السجة  واضحا   االخخى نسؾا  
% آخخىا، ويالحظ 31% أول السجة الى أكثخ مؽ 09ندبتيا مؽ ما يقارب  رتفعتا

ال أنيا لؼ إجسالي أنو عمى الخغؼ مؽ نسؾ الرادرات وندبيا مؽ الشاتج السحمي اإل
في االعؾام  السجة السحكؾرة سؾى خسذ مخات ات طؾالستيخاداالتتفؾق عمى ندبة 

ن ندبة إف عؾامتمػ األ اوما عج 9119و9110و0998و 0994و0988
دجل ات تتفؾق عمى ندب الرادرات ما يعشي أن االقتراد التخكي لؼ ياالستيخاد

سؾى في االعؾام الخسدة السحكؾرة التي تفؾقت فييا ندب  في ميدانو التجاري  فائزا  
ات االستيخادلرادرات، ويفدخ ذلػ بأن تؾسيع الشسؾ االقترادي يحتاج الى تؾسيع ا

http://www.worldbank.org/
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نتاج وىي ال تقل وبخاصة مؽ الدمع االنتاجية التي تعج مجخالت ميسة لعسميات اإل
 أىسية عؽ تؾسيع الرادرات ودورىا في الشسؾ االقترادي.

السحمي  بالتجارة كشدبة مؽ الشاتج مقاسا  )التجاري  االنفتاحأما مخشخ 
% عام 61االجسالي( فقج عل في تدايج مدتسخ خالل مجة البحث ليبمغ أكثخ مؽ 

 االنفتاحما يخشخ درجة كبيخة مؽ  0981% فقط عام 07ن كان يبمغ أبعج  9109
 . االتجاري في تخكي

  :االنمه االقترادي في تخكيبالتجاري  االنفتاحلعالقة  قترادياال القياس
ي بجراسة وتحميل الغؾاىخ االقترادية، وذلػ بكياس يختص االقتراد الكياس  

العالقات االقترادية و تحميميا بجمج الشغخية االقترادية والخياضيات واألساليب 
عمى فخوض الشغخية  االعتسادذ ال يسكـؽ إ ،نسؾذج متكاملأحرائية في اإل

يخ ىحه حدب بل البج مؽ تفدـة القيـاس عمـى بيانـات رقسيـة االقترادية فـي عسمي
فخضياتيا  اختبارمكؾناتيـا و  ؾيؼكثـخ دقـة تداعـج فـي تقأالفخوض بسعاييخ أخـخى 

  :أتيما ي اعتسادقؾتيا التفديخية، ولتحقيق ذلػ تؼ  اختباروالتأكج مؽ صحتيا و 
  :وىي ات القياسيةتختبار جخاء االإ أوال:

 Unit Root Test or Stationary ستقخارية(جحر الهحجة )اإل اتختبار: 0-0  
test   

 ستقخاريوا، في تحجيج   Phillips-Perron Testبيخون    -فميبذ اختباريدتخجم 
البيانات ألنو يعظي نتائج أفزل مقارنة بالظخائق األخخى، إذ إنو يعالج مذكمة 

وىشاك  (08)جو أكثخ دقة في العيشات الرغيخة،بيؽ األخظاء العذؾائية ونتائ رتباطاال
  بيخون وىي : –وفق  نسؾذج فيميبذ  عمى ستقخاريةاال ختبارثالثة خظؾات ال

………………(1)                           
………………(2)  
..…………… (3)  
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ث مدتؾيات، مؽ غيخ يجخي عمى وفق ثال ختباروتعشي السعادالت أعاله أن اال
زمشي  اتجاهاألولى، وبثابت ومؽ غيخ زمشي وىؾ ما تتزسشو السعادلة  واتجاهثابت 

زمشي معا  كسا في السعادلة الثالثة،  واتجاهوىؾ ما تذيخ اليو السعادلة الثانية، وبثابت 
 بيانات الدمدمة الدمشية. استقخاريو اختباروىؾ اإلجخاء الستبع في 

   Co- integration  test:المذتخك التكامل اتاتختبار : 1-0
بأنو تدامؽ بيؽ سمدمتيؽ زمشيتيؽ بحيث تخدي التقمبات يعخف التكامل السذتخك 

خخى بظخيقة تجعل الشدبة بيؽ قيستيسا ثابتة لغاء التقمبات في األإلى إحجاىسا إفي 
عبخ الدمؽ، ويتظمب حجوثو بيؽ الدالسل الدمشية أن تكؾن متكاممة مؽ الجرجة 

تخك كؾنو مؽ لمكذف عؽ التكامل السذ test    Johansenاختبارنفديا، ويدتخجم 
 اختبارنسؾذجي أل ، ويتؼ اجخاء ذلػ وفقا  ات شسؾلية في ىحا السجالختبار أكثخ اال

 test ثخاأل اختبار :ول(: األJohansen and Juliusجيميذ  ) -جؾىاندؽ
Trace  و تداوي أن عجد الستجيات تقل أوالحي يختبخ فخضية العجم القائمةq مقابل،

 Maximum Eigenالكيسة السسيدة العغسى  اختبار (، والثانيr=qالفخضية البجيمة )
test  عمى فخضية العجم القائمة بؾجؾد  ختبارو يقؾم اال (r)مقابل مؽ الستجيات ،

 (09).(r+1الفخضية البجيمة)

  (ARDL)المهزع  تباطؤنمهذج االنحجار الحاتي للأ: 1-3
( أحج أساليب الشسحجة الحخكية لمتكامل السذتخك ARDL)نسؾذج أ يعج

خيخة، وىؾ مؽ الشساذج الحجيثة التي تؼ والسدتخجمة عمى نظاق واسع في الدشؾات األ
  (. Pesaran)مؽ قبل  9110و 0997وتظؾيخىا خالل الدشؾات  بتكارىاا

العجيجة وأىسيا أنو يعظي أفزل الشتائج  دياتوو لساستخجاموتعؾد أسباب شيؾع 
جل لػ مؽ فرل تأثيخات األجميؽ القريخ والظؾيل، ويسكؽ لو كحلمسعمسات في األ

فتخات التخمف  مؽ كافيا   نسؾذج عجدا  خح ىحا األجل الظؾيل، كسا يأعؽ األ القريخ
 طار العام.لمحرؾل عمى أفزل نتائج في أنسؾذج اإل lag times الدمشي
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نو ال يذتخط أن تكؾن الدالسل الدمشية أنسؾذج عؽ غيخه بويتسيد ىحا األ
الشغخ عؽ خرائص الدالسل  رخفسكؽ تظبيقو بي إذمتكاممة مؽ الجرجة نفديا 

، أو مديج I( 1)، أو عشج الفخق االول I (0ذا كانت مدتقخة عشج مدتؾاىا )إالدمشية ما 
ذ أن الذخط الؾحيج لتظبيقو ىؾ أن ال تكؾن الدالسل الدمشية متكاممة إثشيؽ، مؽ اإل

 (91)أي عشج الفخق الثاني. I( 2)مؽ الجرجة الثانية 

 : تقجيخ حج ترحيح الخطأنمهذج أ -1-4
متكامميؽ  ( Xt,Yt)أنسؾذج ترحيح الخظأ عشجما يكؾن الستغيخيؽ  استخجاميتؼ 

دخال البؾاقي إبيجف بيان العالقة بيشيسا في األجل القريخ، ثؼ يتؼ  مذتخكا   تكامال  
واحجة في أنسؾذج  كسجةطؾيل األجل كستغيخ تؾضيحي متباطئ  نحجاراالالسقجرة في 

  خخى غيخ السدتقخة.لى جانب فخوق الستغيخات األإخة األجل العالقة قري
الدمدمة الدمشية مؽ حالة التؾازن في األجل  قتخابانسؾذج إليزاح ويدتخجم األ

جل القريخ، أي أن أنسؾذج ترحيح الخظأ الظؾيل والتغيخات التي تظخأ عمييا في األ
نسؾذج في األجميؽ القريخ وتقجيخ العالقة بيؽ متغيخات األ اختبارلجيو القجرة عمى 

 False لدائفا نحجاراالوالظؾيل كسا يتفادى السذكالت الكياسية التي تشجؼ عؽ 
Regression.(90)  

 Granger Causality ()سببية كخانجخ ات العالقة الدببيةاتختبار : 1-5
Relationship Test:-  

نسؾذج ولكشيا ؽ مؽ قياس العالقة بيؽ متغيخات األتسك   ات والشساذجختبار ن االإ
 Granger اختبارجخاء إالدببية بيؽ تمػ الستغيخات, ولحا البج مؽ  تجاهاال تبيؽ 

Causality  لكياس تأثيخ العالقة الدببية بيؽ الستغيخات االقترادية الجاخمة في
والتي تشذأ وفق أسذ سببية، وقج تكؾن عالقة عكدية أو متبادلة بيؽ ىحه  ,نسؾذجاأل

الدببية أيزا  لمكذف عؽ وجؾد تغحية خمفية )تـأثيخ  اختبار الستغيخات، ويدتخجم
 X، فإذا كان الستغيخ (99)( بيؽ الستغيخات السعتسجة والستغيخ التؾضيحي ↔متبادل( )

 ، وYيجب أن يدبق التغيخ في  Xفعشجىا يكؾن التغيخ في  Yيتدبب في الستغيخ 
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وإذا ما  ،لدابقة الخاصة بيا(عمى الستغيخات األخخى )بسا فييا قيستيا ا Yاالنحجار لـ 
الدببية  تجاها،  ويتؼ تحجيج Xتؼ حجوث تحديشات معشؾية عشج إدخال الكيؼ الستخمفة لـ 

كبخ مؽ الكيؼ الحخجة، ويسكؽ رفض أالسحدؾبة التي يجب أن تكؾن  Fوفقا  لكيؼ 
فخضية العجم والقبؾل بالفخضية البجيمة القائمة بؾجؾد عالقة سببية، وعكذ ذلػ ال 

   (93)نسؾذجاأل ؾجج عالقة سببية بيؽ متغيخات السدتخجمت
 نمهذج القياسي المدتخجم في التقجيخعخض وتهصيف ال  :ثانيا

خالل السجة  االشسؾ االقترادي في تخكيالتجاري و  االنفتاحلتقجيخ العالقة بيؽ 
 :نسؾذج الكياسي اآلتياأل استخجامسيتؼ  0981-9109

GDP PC= b0+b1OPEN+ei    
 :أن إذ 

GDP PC  عشو بسعجل الشسؾ  : الستغيخ التابع ويسثل الشسؾ االقترادي معبخا
، Per Capita GDP جسالي الحكيقيالدشؾي لشريب الفخد مؽ الشاتج السحمي اإل

 سئؾية.الشدب بال معبخا  عشو
B0نسؾذج: الحج الثابت في األ   

  :B1 التؾضيحي السعمسة السقجرة لألنسؾذج التقجيخي، أو ىي معامل الستغيخ
 وتسثل السخونة في االنسؾذج التقجيخي.

OPEN عشو بالشدبة  التجاري معبخا   االنفتاح: الستغيخ التؾضيحي، ويسثل
 السئؾية لمرادرات زائجا الؾاردات مؽ الشاتج السحمي االجسالي.

ei مقجر الخظأ العذؾائي : 
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  ات وتحليلياتختبار ثالثا : عخض نتائج التقجيخ واال
ات والتقجيخات الكياسية كسا تؼ ختبار لجانب سيتؼ عخض نتائج االفي ىحا ا

 تية:ايزاحيا وتدمدميا في الفقخات الدابقة وكسا ىي مبيشة في الججاول اآل
 (2)الججول 

 بيخون  –فيلبذ  استخجامب (االستقخارية)جحر الهحجة  اتختبار
Variables Leveis بألمستوى First Difference الفرق األول 

 None Constant Constant 

& Trend 

None Constant  Constant 

& Trend 

GDP pc 5.639 0.249 -2.418 -4.779 -6.708 -6.708 

Prob 0.913 0.437 0.0613 0.001 0.0012 0.033 

Open 1.571 -3.211 -4.568 -5.248 6.189 -6.189 

Prob 0.611 0.0512 0.108 0.000 0.004 0.011 

Critical 

values at 0.05 

----- ----- ------ ----- ----- ------ 

  Eviews 9على مخخجات بخنامج  االعتمادعجاد الباحث بإالمرجر  : 
بيخون  -فيمبذ اختبارنسؾذج بؾاسظة ستقخارية لستغيخات األاال اختبارجخاء إبعج 

( أعاله، 9)لمدالسل الدمشية تؼ الحرؾل عمى السخخجات السؾضحة في الججول 
مالحغة أن الدالسل الدمشية لستغيخات االنسؾذج لؼ تكؽ مدتقخة عشج ويسكؽ 

، أي أن  %0.05السدتؾى واستقخت بعج أخح الفخق االول عشج مدتؾى معشؾية 
الدمدمة الدمشية خالية مؽ جحر الؾحجة وال تحتؾي عمى االنحجار الدائف وستكؾن 

  .I( 1)متكاممة مؽ الجرجة 
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 (3)الججول            
 جيلذ لمتغيخات البحث في تخكيا للمجة –داسة الثخ لجهىاندن اتختبار

 (1980 – 2019) 
Hypothesized 

No.of CE  (s) 

Eigen 

value 

Trace 

statistic 

0.05 

critical 

value 

Prob 

None 0.347582 16.24355 15.49471 0.0385 

At most1 0.000391 0.014855 3.841466 0.9028 

  Eviews 9على مخخجات بخنامج  االعتماداد الباحث بعجإالمرجر  : 
 (4)الججول             

جيلذ لمتغيخات البحث للمجة  –القيمة المميدة الععمى في تخكيا لجهىاندن  اتختبار
(1980 – 2019) 

Hypothesized 

No.of CE  (s) 

Eigen 

value 

Max - 

Eigen 

statistic 

0.05 

critical 

value 

Prob 

None 0.347582 16.22868 14.26460 0.0241 

At most1 0.000391 0.014865 3.841466 0.9028 

  Eviews 9على مخخجات بخنامج  االعتمادعجاد الباحث بإالمرجر  : 
جيمذ تخكج  -جؾىاندؽ اختبار( الى أن نتائج 4)( و3)تذيخ نتائج الججوليؽ 

عيخت قيؼ  إذنسؾذج، ت األعجم وجؾد تكامل مذتخك بيؽ الدمدمتيؽ الدمشيتيؽ لستغيخا
الكيسة  اختبار، وكحلػ قيؼ  %0.05قخيبة مؽ قيستيا الحخجة عشج مدتؾى  ختباراال

، وىحا يقؾد الى السسيدة العغسى التي أوضحت عجم وجؾد متجييؽ تكاممييؽ ايزا  
 جل قريخ.أنسؾذج ىي عالقة أن العالقة بيؽ متغيخات األ ستشتاجا

ول تؼ تقجيخ أنسؾذج الدالسل الدمشية عشج الفخق األ ريوستقخااوبعج أن تؼ التأكج مؽ 
(ARDL)  وكسا في  االتجاري وعالقتو بالشسؾ االقترادي في تخكي االنفتاحلجالة

 .(5)متزسشات الججول 
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 (5)الججول  
في تخكيا للمجة  (ARDL)نمهذج االنحجار الحاتي لإلبطاء المهزع أنتائج تقجيخ 

(1980 – 2019)   
Variable Coefficient Std.Error t.statistic  Prob R

2
 Adjusted 

R
2

 

F Prob 

Open (-1) 0.765923 0.16633 4.604839 0.000 0.83 0.81 42.82 0.0000 

Open (-2) 0.063600 0.032080 1.982543 0.0041     

Open pc 

(-1) 

0.883995 0.173290 5.101124 0.000     

Open pc 

(-2) 

0.174260 0.089211 1.953346 0.000     

C 0.114755 0.236260 0.485714 0.4857     

  Eviews 9على مخخجات بخنامج  االعتمادعجاد الباحث بإالمرجر  : 
التجاري في الشسؾ االقترادي الحي يسكؽ  االنفتاح( تأثيخ 5)يتزسؽ الججول 

سؾ أي أن الش (0.76)السخونة( التي بمغت)قخاءتو مؽ خالل قيسة السعمسة 
% ، 0التجاري بشدبة  االنفتاح زديادايدداد( عشج )االقترادي سيدتجيب بيحه الشدبة 

 ، (OPEN (-1)بظاء االولى اإل مجةبظاء السعؾل عمييا ىي اإل مجةعمسا بان )
( ومعامل التحجيج السعجل (0.83كحلػ بمغت القجرة التفديخية لألنسؾذج ما ندبتو 

التجاري في تفديخه  االنفتاحديخية العالية لستغيخ ويجل ذلػ عمى القجرة التف ،(0.81)
في االقتراد التخكي  (الستغيخ التابع)لمتغيخات التي تحجث في الشسؾ االقترادي 

نسؾذج الحي باإلمكان وبكية الشدبة تعؾد لستغيخات لؼ تجخل في األ ،خالل مجة البحث
وبجرجة  (42.82( السحتدبة التي بمغت )F)تأكيج معشؾيتو ككل مؽ خالل قيسة 

ه اعتسادنسؾذج ذا معشؾية بجرجة كبيخة ويسكؽ سا يعشي أن األم( (0.000معشؾية 
لحلػ لؼ  ،ألغخاض التشبخ والتخظيط االقترادييؽ. وبسا أنو ال يؾجج تكامل مذتخك

الدببية مؽ خالل  اختبارجخاء إيتؼ تقجيخ أنسؾذج ترحيح الخظأ ليحا الدبب، وتؼ 
 خوض في الججول اآلتي: كخانجخ وكسا ىؾ مع اختبار
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 (6)الججول  
 الدببية لكخانجخ بين المتغيخات اتختبار

Null Hypothesis obs F-statistic Prob 

Open 39 0.49668 0.4855 

GDPPC  6.34580 0.0163 

  Eviews 9على مخخجات بخنامج  االعتمادعجاد الباحث بإالمرجر  : 
مؽ متغيخ الشسؾ االقترادي  تجاهاالحادية أأن ىشاك عالقة  يتزح مؽ الججول

االقترادي، أي أن تغيخات معجالت الشسؾ االقترادي في  االنفتاحالى متغيخ 
االقتراد التخكي البج أن تخثخ وبذكل كبيخ في التغيخات التي تحجث في متغيخ 

 التجاري. االنفتاح
 التجاري في الشسؾ االقترادي ولكؽ نفتاحلالوىحا ال يعشي بأنو ال تأثيخ 

 نسؾذج وال يمغي وجؾد التأثيخ.الدببية بيؽ متغيخات األ تجاهايؾضح  ختباراال
 النتائج

وجؾد عالقة تأثيخ ايجابية معشؾية  (ARDL) أنسؾذج اختبارتقجيخ و أعيخت نتائج  -0
التجاري في الشسؾ االقترادي التخكي أثشاء مجة البحث، إذ عيخت اشارة  لالنفتاح

مؾجبة ومعشؾية مؽ الشاحية االحرائية  (0.76)قيسة السخونة التي بمغت 
التجاري في  االنفتاحما يخكج معشؾية تأثيخ متغيخ  (0.000)بمغت  باحتسالية

 .الشسؾ االقترادي
أن الشسؾ االقترادي في تخكيا سيدتجيب  (0.76)تذيخ قيسة السخونة التي بمغت  -9

 .(%011أي زاد بشدبة )التجاري  االنفتاح% كمسا تزاعف 76بشدبة  ()يختفع
التجاري يفدخ ما  االنفتاحأن متغيخ  (ARDL)أنسؾذج  اختباركسا بيشت نتائج  -3

تخكيا، وىؾ ما  ت الحاصمة في الشسؾ االقترادي في% مؽ التغيخا80ندبتو 
 احتساليةيسكؽ تؾكيجه مؽ خالل قيسة معامل التحجيج السعجل، كسا بمغت 

ج معشؾي وميؼ لمحج ، أي أن األنسؾذ(F) اختبارحدب  (0.000)األنسؾذج ككل 
 ه في أغخاض التشبخ والتخظيط االقترادييؽ.اعتسادالحي يسكؽ معو 



 

                 
  

 

 
118 

 قياس وتحليل العالقة بين االنفتاح..

 

Regional Studies Journal, Vol.14, No.45, 2020 (99-120) 
Print ISSN: 1813-4610  Online ISSN: 2664-2948 

 

 هن سعجون عبج الهىاب ذند.

 

كجت عجم وجؾد تكامل مذتخك بيؽ جيمذ وو  -جؾىاندؽ اختبارتزسشت نتائج  -4
التجاري والشسؾ االقترادي في أنسؾذج االقتراد التخكي، وىحا  االنفتاحمتغيخ 

 عالقة تفدخ باألجل القريخ.يذيخ إلى أن العالقة بيؽ الستغيخيؽ انسا ىي 
 االنفتاحواحج مؽ متغيخ الشسؾ االقترادي إلى متغيخ  باتجاهوجؾد عالقة سببية  -5

 .(كخانجخ )اختبارالدببية السدتخجم  اختبارالتجاري وىحا ما تزسشو 
تخكيا لدياسات تذجيع الرادرات مشح ثسانيشات القخن الساضي  انتياجبالخغؼ مؽ  -6

الكثيخ لتشجده، ويذيج بحلػ أن ندبة الرادرات مؽ الشاتج إال أنو ما زال أماميا 
ات، ما يعشي عجدا  في ميدانيا االستيخادالسحمي اإلجسالي ال تتفؾق عمى نغيختيا 

التجاري الحي مؽ السفتخض أن يدجل تفؾقا  وفائزا تدتفيج مشو في تسؾيل 
 وتعديد نسؾىا االقترادي.  استيخاداتيا

 المقتخحات
مؽ  واالستفادةالتجاري  االنفتاحقترادي ومرادره وال سيسا الشسؾ االتعديد  -0

مدياتو بتشؾيع القاعجة الرشاعية وتؾسيعيا مؽ خالل دعؼ الرشاعات ذات الكيسة 
السختفعة والرشاعات الترجيخية لتحقيق فؾائض تجارية إلنعاش التجارة االقميسية 

 وميدانيا التجاري.
ربط االقتراد التخكي باالقتراد العالسي التجاري بديادة  االنفتاحاالستفادة مؽ  -9

نسؾ يقؾده االبتكار )سخيعا  باالقتراد إلى أنسؾذج ججيج لمشسؾ االقترادي  لالنتقال
لمخخوج سخيعا   (والتقجم التقشي بعج إتسام مخحمة الشسؾ الحي يقؾده التغيخ البشيؾي 

 مؽ شخيحة الجول متؾسظة الجخل.
ادت االقتراد التخكي الى تحقيق االنجازات، عؾامل الشجاح التشسؾي التي ق تؾكيج -3

صالحات جشبي واإلاأل ستثساراالاالقترادي وجحب  ستقخاراالوعمى رأسيا 
، وتزسيشيا في ات االقترادية الفاعمة والسشاسبةاالقترادية والدياس

     .التشسؾية الحالية ستخاتيجياتاال
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