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  (1985 -2010للفترة ) تقدير دالة اإلنتاج لقطاع الصناعة التحويلية في االقتصاد الليبي

 •السنوسي يومحمد عل           •عمر عثمان زرموح

 ملخص
من  جلنا التفنر   2010 -1985التحويلينة فنا اتقتصناد الليلنا لل تنر  استهدفت هذه الدراسة تقدير دالة إنتاج قطاع الصنناةة 

اقتننرا   ةلن  مفننالذ هننذه الدالنةك ورننذله دراسننة هننذا القطناع للتفننر  ةلنن  المتننارا والمفوقنات التننا توالنن  هننذا القطناعك ومنن  تننذ  
تننا أ ج  مرونننة اطنتنناج لالنسننلة جظهننرت الن منن  لننقا تقنندير دالننة اطنتنناج لقطنناع الصننناةة التحويليننةالحلننوا المناسننلة لننذلهك و 

ك ومروننة اطنتناج لالنسنلة للفمنا راننت جقنا لنقا فتنر  الدراسنة 1.079لفنصر رجس الماا فا قطناع الصنناةة التحويلينة راننت 
ك ويتضن  ج  ةملينة اطنتناج فنا قطناع التصنني  1.21ك جما مرونة اطنتناج لالنسنلة للتغينر التقننا فقند راننت 0.898حيث للغت 

رجس الماا لرثافنة جرثنر من  اسنتلداذ الفمنا رمنا هنو متوقن ك رمنا ج  ةوا ند الحلنذ فنا قطناع الصنناةة التحويلينة تتسنذ  تستلدذ
لالتزايدك رما لينت النتا أ جيضا ج  الناتأ المتوسط والناتأ الحدي لرنا من  ةنصنر رجس المناا وةنصنر الفمنا قند ارت فنا لنقا 

ير التقنا فنا هنذا القطناعك وللصنت الدراسنة إلن  ج  قطناع الصنناةة التحويلينة ةنان  فتر  الدراسة وهذا يفرس جهمية تأثير التغ
وتندلا الدولنة فنا إدار  الوحندات الصنناةيةك وجيضنا متنرلة فنرم قينود رمينة  كم  الفديد م  المتنارا رنا  جهمهنا سنود اطدار 

مستهدفاتك ولنناد ةلن  منا سنلق وضنفت ةل  الواردات حيث رانت ملصصات القطاع م  النقد األلنلا غير رافية لتحقيق ال
والفمنا ةلن  رسن  ثقنة رلناا  كوتتنلي  التنافسنية كيلن  تتنلي  القطناع اللنا  :هذه الدراسة ملموةة من  التوصنيات جهمهنا

ورننذله تتننلي  ودةننذ  كاألةمننااك وذلننه منن  لننقا وضنن  سياسننة اقتصننادية واضننحة ووضنن  وت فيننا قننواني  تتننل  اتسننتثمار
صق    المتارا المولود  فا القطاع المالا والمصرفا وزياد  دور سوق األوراق المالية.المنتآت الصغير  وا 

 .ك اتقتصاد الليلاالتراما المتتره كصناةة التحويليةقطاع ال كالمحايد التغير التقنااطنتاجك دالة  الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

يفتلننر قطنناع الصننناةة التحويليننة منن  جهننذ قطاةننات اطنتنناج فننا 
جي دولةك حيث ج  هنذا القطناع يفتلنر جهنذ محنره لتسنري  النمنو 
والتنمينننة اتقتصننناديةك إذ ج  تقننندذ هنننذا القطننناع دلينننا ةلننن  تقننندذ 

التننرارذ الدولننة وتطورهنناك وهننو منن  جرثننر القطاةننات مسنناهمة فننا 
الرجسننمالاك رمننا ج  إنتاليننة الفامننا فننا هننذا القطنناع تنمننو لتننرا 
جسرع م  القطاةات األلرىك وهنذا القطناع قنادر ةلن  اسنتيفا  
نسننلة رليننر  منن  القننوى الفاملننة الفاطلننةك للقالليننة التننا يتمتنن  لهننا 
فنننننا تحقينننننق الحنننننراه المهنننننناك ونقنننننا المتنننننتغلي  مننننن  األنتنننننطة 

سنتوى إنتالينة الفمنا جو يننل م الصناةية التا ينل م فيها م
الطلننن  ةليهنننا نحنننو األنتنننطة مرت فنننة اطنتالينننة جو التنننا تتنننهد 

 ارت اةا فا الطل  ةليها.

وقطنناع الصننناةة التحويليننة فننا اتقتصنناد الليلننا يفتلننر ضننفي ا 
نسليا وت يحقق ما هو مطلو ك حينث توصنلت لفنم الدراسنات 

( وترل  1991)فيامك  1991السالقة التا ترل  إحداها لسنة 
( إلننننننن  ج  نننننننناتأ قطننننننناع 2005)دنننننننن ك  2005الثانينننننننة لسننننننننة 

الصنننننننننناةة التحويلينننننننننة ضنننننننننفي ك وج  السياسنننننننننات الصنننننننننناةية 
واطنتالينننننة فتنننننلت فنننننا تحقينننننق قاةننننند  صنننننناةية ذات منتلنننننات 
متنوةننة وفتننا سياسننة التصننني  منن  جلننا التصننديرك وفننا دراسننة 

( ولنننندت ج  2001)الترهننننوناك  2001جلننننرى ترلنننن  إلنننن  ةنننناذ 
الفمالننة المسننتلدمة فننا هننذا القطنناع متدنيننة حيننث جنهننا لننذ  نسننلة

% منن  إلمننالا اتسننتلداذ فننا اتقتصنناد الليلنناك 11.8تتلنناوز 
 وترى تله الدراسة جن  ت يولد استلداذ جمثا للموارد المتاحة.

ومنن  لننقا الليانننات اللاصننة لقطنناع الصننناةة التحويليننة يمرنن  
نناتأ المحلنا غينر مقحظة ج  نسلة مسناهمة هنذا القطناع فنا ال

% فنننننا جغلننننن  سننننننوات الدراسنننننة 9% و7الن طنننننا تتنننننراو  لننننني  
)مللننننننس التلطننننننيط الفنننننناذك نتننننننر  الحسننننننالات القوميننننننةك جةننننننداد 
ملتل ننة(ك رمننا ج  نسننلة مسنناهمة قطنناع الصننناةة التحويليننة فننا 
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التوظننن  ضننننفي ة نسننننليا حيننننث ج  نسنننلة المسننننتلدمي  فننننا هننننذا 
لننا لننذ  (ك%12)القطنناع إلنن  إلمننالا اتسننتلداذ لننذ تصننا إلنن  

فننا جغلنن  سنننوات الدراسننة )مررننز لحننوث الفلننوذ  (%8)تتلنناوز 
(ك رمننا ج  نسننلة اتسننتثمار فننا هننذا القطنناع 2010اتقتصنناديةك 

% 10إلنن  إلمننالا اتسننتثمار متدنيننة هننا األلننرى حيننث للغننت 
% فننننا جغلنننن  سنننننوات 5فننننا جحسنننن  جحوالهننننا ورانننننت جقننننا منننن  

لذ ير  هناه سفا (ك وهذا يدا ةل  جن  2012الدراسة )ميرزاك 
 لتطوير هذا القطاع واتستثمار في  رما يل .

ونظننرا ألهميننة قطنناع الصننناةة التحويليننة حيننث جننن  قطنناع قننادر 
ةلننن  تل نننيم مسننناهمة قطننناع النننن ط اللننناذ فنننا النننناتأ المحلنننا 
والتتغيا واتستثمار وميزا  المدفوةات وميزانية الحرومة إذا ما 

األمنر الننذي سيسنم  لرفنن   تنذ رفنن  مسناهمت  فننا النناتأ المحلنناك
مسنننننتوى ةملينننننة التنمينننننة وتحقينننننق التغينننننر اللنننننذري فنننننا اللنينننننا  
اتقتصننادي فننا ليلينناك ف ننن  منن  المهننذ دراسننة وتقنندير دالننة إنتنناج 
هننذا القطنناع والتفننر  ةلنن  جهننذ الفوامننا التننا تسنناهذ فننا تنميتنن  

 التفر  ةل  المتارا التا رانت سللا فا ةرقلت .و

 البحثية: المشكلة  -2

لنننناد ةلننن  منننا تقننندذ يمرننن  تللننني  المتنننرلة اللحثينننة فنننا هنننذه 
الدراسننة فننا محاولننة التفننر  ةلنن  لصننا   دالننة اطنتنناج فننا 
قطننناع الصنننناةة التحويلينننة والتفنننر  ةلننن  الفوامنننا المننن ثر  فنننا 
اطنتاج والمتمثلة حس  النظرية اتقتصادية فنا ةنصنري الفمنا 

لرننا نننتمر   ورجس المنناا لاطضننافة إلنن  مسننتوى التغيننر التقننناك
 م  اطلالة ةل  التالا:

ما هو ننوع دالنة اطنتناج المناسنلة فنا تقندير دالنة إنتناج قطناع  -
 الصناةة التحويلية فا اتقتصاد الليلا؟

مننناها مروننننة اطنتننناج لالنسنننلة لفنصنننر رجس المننناا؟ ومننناها  -
مرونننة اطنتنناج لالنسننلة لفنصننر الفمننا؟ ومننا هننو دور التغيننر 

 لية؟التقنا فا الفملية اطنتا

مننناها التغينننرات التنننا حننندثت ةلننن  هنننذا القطننناع لنننقا فتنننر   -
الدراسنننة؟ ومننناها اللطنننوات الوالننن  اتلاذهنننا لحنننا المتنننارا 

 والمفوقات التا والهت هذا القطاع لقا فتر  الدراسة؟

 

 الدراسة: فرضيات  -3

لنننادع ةلنن  المتننرلة اللحثيننة يمرنن  صننياغة فرضننية الدراسننة فننا 
 النقاط اآلتية:

     ةملية اطنتاج فا قطاع الصناةة التحويلية فا ليليا تتوافق
 الثالتننننة اطحننننقافننننا لصا صننننها منننن  دالننننة إنتنننناج ذات مرونننننة 

(CES) Constant Elasticity of Substitution. 

     مرونة اطنتاج لالنسنلة لفنصنر رجس المناا جرلنر من  مروننة
قطاةات اطنتاج لالنسلة لفنصر الفما رما يمر  توق  ذله م  

 التصني  لول  ةاذ.

     المستوى التقنا ي ثر فنا الفملينة اطنتالينة فنا هنذا القطناع
  اا.لترا إيلالا وفف  

 أهداف الدراسة:  -4

 تهد  هذه الدراسة إل  اآلتا:

تحديد نوع دالة اطنتاج المناسلة فنا تقندير دالنة إنتناج قطناع   -
 الصناةة التحويلية.

الصنننناةة التحويلينننة فنننا ليلينننا وفنننق تقننندير دالنننة إنتننناج قطننناع  -
 جحدث الليانات المتاحة ولاستلداذ جحدث جسالي  القياس.

التفر  ةلن  درلنة تلنانس هنذه الدالنة واألهمينة النسنلية لرنا  -
 ةنصر م  ةناصر اطنتاج.

التفنننننر  ةلننننن  مسنننننتوى التقننننندذ التقننننننا الرنننننام  فنننننا الفملينننننة  -
 نتاج.اطنتالية فا هذا القطاع ودرلة تأثيره فا اط

مسنناةد  متلننذي القننرار ةلنن  رسننذ السياسننات واتلنناذ القننرارات  -
المتفلقة لتطوير قطاع الصناةة التحويلية لقا ال ترات القادمة 

 .م  لقا النتا أ والتوصيات التا سيتذ تقديمها

 أهمية الدراسة:  -5

ترمننن  جهمينننة هنننذه الدراسنننة فنننا جنهنننا تتنننناوا لحنننث الفققنننة التنننا 
اطنتنناج وملرلاتنن  فننا هننذا القطنناعك وجيضننا تننرلط لنني  منندلقت 

مفرفنننة التغينننرات التنننا طنننرجت ةليننن  لنننقا فتنننر  الدراسنننة ونقننناط 
 الضف  والقو  والفواما الم ثر  فيها والمتارا والصفولات التنا

.  
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واقتنننننرا  الحلننننننوا المناسنننننلة واستتنننننرا  اتتلاهننننننات جو  والههنننننا
التوقفننات المسننتقلليةك منن  لننقا تقنندير دالننة إنتنناج هننذا القطنناع 
لاستلداذ ةنصري الفما ورجس الماا ول ضافة متغير مهنذ وهنو 
التغيننننر التقنننننا الننننذي لننننذ يحننننظ لاهتمنننناذ الفدينننند منننن  الدراسننننات 

  .السالقة

حثي  والمهتمننني  لننندواا إ  هنننذه الدراسنننة سنننترو  ذات فا ننند  لللنننا
اطنتناج حينث جنهننا تسند النننق  فنا الدراسننات التطليقينة المتفلقننة 
لنننندواا اطنتننننناج المتضننننمنة للتغينننننر التقنننننناك رمننننا جنهنننننا ستسننننناةد 
المسننننن ولي  فنننننا الدولنننننة ةلننننن  اتلننننناذ القنننننرارات المناسنننننلة لحنننننا 
المتارا واتلتقتت التا توال  قطناع الصنناةة التحويلينة من  

 التوصيات التا ستتوصا لها الدراسة.لقا النتا أ و 

 حدود الدراسة:  -6

يتناوا هنذا اللحنث مسنألة اطنتناج فنا قطناع الصنناةة التحويلينة 
 .2010إل   1985فا ليليا لل تر  م  سنة 

 منهجية الدراسة:   -7

 :سنننتفتمد هنننذه الدراسنننة مننن  جلنننا تحقينننق جهننندافها ةلننن  لنننانلي 
 لنظننري سننيتذفننا اللاننن  ا ؛األوا لاننن  نظننري واآللننر تطليقننا

ةننننرم لفننننم مننننا تناولتنننن  األدليننننات اتقتصننننادية ذات الفققننننة 
لموضننننوع اطنتنننناج والقننننوى الفاملننننة ورجس المنننناا والتغيننننر التقنننننا 
لاطضافة إل  ةرم لفم جنواع دواا اطنتاجك جما فا اللانن  
التطليقا فسيتذ التفري  لقطاع الصناةة التحويلية وةنرم جهنذ 

تذ تقنندير دالننة اطنتنناج متضننمنة التطننورات فننا هننذا القطنناعك وسنني
التغينننر التقننننا ومنننن  ثنننذ التلارهنننا لهنننند  الوصنننوا إلننن  التننننرا 
السنليذ لهنذه الدالننة من  الناحينة القياسننية. وحينث ج  هنذه الدراسننة 
تتفاما م  السقسنا الزمنينة فسنيتذ جيضناع إلنراد التلنار الترامنا 

 لهذه الدالة. Cointegrationالمتتره 

 الدراسات السابقة:  -8

الفديننند مننن  الدراسنننات السنننالقة التنننا تناولنننت موضنننوع الصنننناةة 
التحويليننة فننا ليلينناك توصننلت إلنن  ن ننس النتيلننة تقريلنناك وهننا ج  

ا ليليننا ت يسنناهذ لالتننرا المطلننو  قطنناع الصننناةة التحويليننة فنن
فا الناتأ المحلا اطلمالا وجيضا تدنا مساهمت  فا التوظين  

 ةل  مستوى اتقتصاد القوما.

( إلنننن  ج  الننننناتأ المحلننننا 2005لت دراسننننة )دننننن ك وقنننند توصنننن
اطلمالا لقطاع الصناةة التحويلينة حسناس تلناه التغينر التقننا 
جرثر منن  تلناه ةنصنري الفمنا ورجس المنااك رمنا ج  السياسنات 

جدت  (2000 -1982)اتقتصادية التا تذ اتلاةها لقا ال تنر  
الطاقنننة تننندنا مسنننتويات اطنتننناج وترالننن  مفننندتت اسنننتغقا  إلننن 

اطنتاليننةك وفتننلت السياسننة الصننناةية فننا لننناد قاةنند  صننناةية 
ذات منتلننننات متنوةننننة ورننننذله فتننننلت سياسننننة التصننننني  أللننننا 

( إلننن  تذلنننذ  2001التصنننديرك رمنننا جتنننارت دراسنننة )الدرسننناك 
متوسننط دلننا ال نننرد الفامننا فننا قطننناع الصننناةة التحويليننة لننني  

الفامننننننا  اترت نننننناع واتنل ننننننامك إضننننننافة إلنننننن  تذلننننننذ  إنتاليننننننة
( فقننند 1991المتوسنننطة فنننا هنننذا القطننناعك جمنننا دراسنننة )فينننامك 

نتالينة الحدينة نتالية المتوسطة جةل  م  اطاطتوصلت إل  ج  
  الننناتأ الرلننا لهننذا القطنناع ججي  فننا قطنناع الصننناةة التحويليننة
  ةا ند الحلنذ لقطناع الصنناةة ك وجينزداد ولرن  لمفندا متنناق 

 .التحويلية يتص  لأن  متناق 

نظرا لمرور ةد  سنوات ةل  هذه الدراسات السالقة فم  المهذ و 
القيننننناذ لدراسنننننة التطنننننورات التنننننا حننننندثت فنننننا قطننننناع الصنننننناةة 
التحويلية لاستفماا ليانات حديثنة لمفرفنة هنا تغينر الوضن  إلن  
األفضا جذ تك ومحاولة التفر  ها تذ حا المتارا السنالقة جذ 

 ت.

 CES productionالثابتة  اإلحاللإنتاج مرونة  دالة  -9

function: 

دالة تطوير لدالنة إنتناج رنو  دوغنقس وقند قناذ لهنا لتفتلر هذه ا
 ,Arrow, Chenery, Minhasجرلفننة اقتصنناديي  وهننذ )

Solow وهننننننذ منننننن  قنننننناموا ل يلنننننناد دالننننننة اطنتنننننناج ذات مرونننننننة )
 the constant elasticity of substitutionالثالتة اطحقا

(CES) function (Heathfield and Wibe 1987ك).
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م  دالة ليونتين  ودالنة رنو   قع إ  ما يميز هذه الدالة هو ج  ر
دوغنننقس تصنننل  حالنننة لاصنننة مننن  حاتتهنننا ةلننن  حسننن  قيمنننة 

 اطحننقاك حيننث ج  هننذه الدالننة تفتلننر ج  مرونننة اطحننقامرونننة 
رمنننا فنننا دالنننة  (0)قيمنننة ثالتنننة ولالتنننالا يمرننن  ج  ترنننو  قيمتهنننا 

رمننننا فننننا دالننننة رننننو  دوغننننقسك  (1)ليونتيننن  جو ترننننو  قيمتهننننا 
 (:2003ويمر  رتالة الدالة لالترا التالا )مرحواك 

Qt = 𝛾[𝛿𝐾𝑡
−𝜌

+  (1 − 𝛿)𝐿𝑡
−𝜌

]
−𝑣/𝜌

 ………….. (1)  

Qt:  حلننننننذ اطنتنننننناجكLt : ةنصننننننر الفمنننننناكKt:  ةنصننننننر رجس
 الماا.

ρ:  ك جي قننننندر  المننننننتأ ةلننننن  إحنننننقا ةناصنننننر اطحنننننقامفامنننننا
 اطنتاج محا لفضها.

γ: ( مفامنننا الر ننناد  اطنتالينننة جو المسنننتوى التقننننا لحينننثγ >

0 .) 

δ:  مفامنننا التوزيننن  وتلننني  حصنننة رجس المننناا مننن  قيمنننة اطنتننناج
وقيمتنن  ترننو  لنني  الواحنند الصننحي  والصنن رك وحصننة الفمننا منن  

 .(δ -1قيمة اطنتاج تساوي )

  : 𝑣 م تننر ةوا نند الحلننذ وتلنني  مرونننة اطنتنناج للمينن  ةناصننر
 اطنتاج وتمثا درلة تلانس هذه الدالة.

( وفننننق هننننذه الدالننننة يمرنننن  ج  σ) اطحننننقاوقنننند ولنننند ج  مرونننننة 
 تفط  راآلتا: 

σ =  (
1

1 + 𝜌
) 

 ρ  =0م  لقا هذه المفادلة المهمة نستنتأ جن  فا حالة ج   
تتحننوا إلنن  دالننة رننو   CESوهننذا يفنننا ج  دالننة  σ  =1فنن   

دوغننقس ةننند مرونننة إحننقا تسنناوي الواحنند الصننحي ك جمننا فننا 
ها  CESتقتر  م  الص ر فتصل  دالة  σ ف   ∞=  ρحالة 

 .دالة ليونتي 

( لتقننننديرها يلنننن  تحويلهننننا إلنننن  دالننننة 1ولننننالفود  للمفادلننننة رقننننذ )
لطينننةك وينننتذ ذلنننه جوت لألنننذ اللوغننناريتذ الطليفنننا لطرفيهنننا فينننتذ 

 ةل  المفادلة التالية:الحصوا 
ln 𝑄𝑡 = ln 𝛾 −

𝑣

𝜌
 ln[𝛿𝐾𝑡

−𝜌
+ (1 − 𝛿)𝐿𝑡

−𝜌
] …... (2)  

سلسنلة تننايلور منن  لنقا اسنتلداذ تقرينن   Kmentaولقند تمرن  
ρ) اطحنقاحنوا مفامنا  ln Qtللمتغينر  = من  الحصنوا  (0

 (:1967ك Kmenta) ةل  المفادلة التالية

ln 𝑄𝑡 = 𝑙𝑛 𝛾 + 𝑣𝛿 𝑙𝑛(𝐾𝑡) + 𝑣(1 − 𝛿)𝑙𝑛 𝐿𝑡 
−

𝜌𝑣𝛿(1−𝛿)

2
[ln 𝐾𝑡 − ln 𝐿𝑡]2

 …………  (3)  
 

 (OLS)وهنننذه الدالنننة غينننر لطينننة ولرننن  يمرننن  تقنننديرها لطريقنننة 
 رالتالا:

ln 𝑄𝑡 =  𝑎1 + 𝑎2 ln(𝐾𝑡) + 𝑎3 ln(𝐿𝑡) + 𝑎4𝑧 .…. (4)  

 :حيث

𝑎1 = ln 𝛾  .مفاما الر اد  اطنتالية جو المستوى التقنا 

𝑎2 + 𝑎3 = 𝑣 تمثا م تر ةوا د الحلذك حيث إذا راننت  𝑣 
نرنو   𝑣 >1 نرو  جمناذ ةوا ند حلنذ متزايند ك جمنا إذا راننت 1>

فنرنننو  جمننناذ  𝑣 =1جمننناذ ةوا ننند حلنننذ متناقصنننةك جمنننا إذا راننننت 
𝑣𝛿 حيث ةوا د حلذ ثالتة. = 𝑎2 و𝑣(1 − 𝛿) = 𝑎3  

 −[2𝑎4(𝑎2 + 𝑎3)]/(𝑎2𝑎3) = 𝜌 اطحقامفاما. 

 𝑎2/(𝑎2 + 𝑎3) = δ. مفاما التوزي 

 1/(1 + ρ) = σ اطحقامرونة. 

𝑎4 ≤ 0  حيث𝜌𝑣𝛿(1−𝛿)

2
= 𝑎4 

[ln 𝐾𝑡 − ln 𝐿𝑡]2 = 𝑧  اع حيننننننث يرننننننو  هننننننذا المقنننننندار متغيننننننر 
 .OLS فا التقدير لطريقة مستققع 

( يمرننن  مفرفنننة هنننا تفتلنننر دالنننة رنننو  4ومننن  لنننقا المفادلنننة )
دوغنننننقس هنننننا التنننننرا المقلنننننوا لتمثينننننا الفققنننننة لننننني  اطنتننننناج 
وةناصنننر اطنتننناج جذ ت حينننث نقحنننظ جنننن  إذا تنننذ اسنننتلفاد الحننند 

ك فننن ذا فنن   الدالننة ترننو  هنننا دالننة رننو  دوغننقس 𝑎4𝑧األليننر 
فننن   الحننند األلينننر سنننيلت اك ولالتنننالا ف نننن  مننن   ρ=  0راننننت 

     لدتلننننننننننننة اطحصننننننننننننا ية لمفامننننننننننننا المتغيننننننننننننرلننننننننننننقا التلننننننننننننار ا
2(ln 𝐾𝑡 − ln 𝐿𝑡 وهننو )𝑎4  يمرنن  تحدينند هننا يمرنن  اسننتفماا

دالة رو  دوغقس جذ تك ف ذا را  المفاما المقدر غير مفنوي 
إحصنننا يا جي جنننن  ت يلتلننن  ةننن  الصننن ر ف نننن  ي ضنننا اسنننتلداذ 

 ( رالتالا:4دالة رو  دوغقسك ويصل  ترا المفادلة )
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ln 𝑄𝑡 = 𝑎1 + 𝑎2 ln(𝐾𝑡) + 𝑎3 ln(𝐿𝑡) …………  (5)  

 :ول رلاع المفادلة إل  ترلها الطليفا تصل  رالتالا
𝑄𝑡 = 𝑎1  𝐿𝑡

𝑎2 𝐾𝑡
𝑎3   ……..… (6)  

 :Capital stockتقدير مخزون رأس المال   -10

لتقدير دالة اطنتاج يتطل  األمر الحصوا ةل  السلسلة الزمنية 
ونظنننرا أل  ملنننزو   رجس المننناا )رصنننيد رجس المننناا(.لملنننزو  

رجس المنناا لننيس منن  الليانننات التننا تصنندرها النندوا فننا نتننراتها 
اتقتصاديةك فقلد م  الللود إل  تقديره وللقياذ لذله نحتاج إل  
اسنننننتلداذ لياننننننات النننننناتأ المحلنننننا اطلمنننننالا لقطننننناع الصنننننناةة 

ورنننذله لياننننات الترنننوي  الرجسنننمالا ك التحويلينننة لاألسنننفار الثالتنننة
لننننا اطلمننننالا فننننا هننننذا القطنننناع لاألسننننفار الثالتننننة الثالننننت المح

ولالتنننننالا يمرننننن  الحصنننننوا ةلننننن   لنننننذلهك هقرنننننات المتفلقنننننةوات
ملنننزو  رجس المننناا فنننا قطننناع الصنننناةة التحويلينننة مننن  لنننقا 

 المفادلة التالية:
𝐾𝑡+1 = 𝐾𝑡 + 𝐼𝑡 − 𝐷𝑡 ……….. )7( 

 حيث: 

Kt+1: ( ملنننننننزو  رجس المننننننناا فنننننننا لداينننننننة السننننننننةt+1 ك)Kt: 
 (. tملزو  رجس الماا فا السنة )

It  :( الترننوي  الرجسننمالا الثالننت المحلننا اطلمننالا فننا السنننةt )
 الذي هو إلمالا اتستثمار.

Dt: ( اطهقرات فا السنةt). 

الملد ينة  ولر  ما ينق  هو قيمة ملزو  رجس المناا فنا السننة
(t = 0)السنننة يمرنن   تلننه ك ولتقنندير ملننزو  رجس المنناا فننا

 ك اللزد الثانا(: 2012استلداذ المفادلة التالية )زرمو ك 

𝐾0 =  
𝐼0−𝐷0

𝑔
   ……………  (8)  

 حيث:

K0: .ها ملزو  رجس الماا الصناةا فا السنة الملد ية 

I0  : اتسنننتثمار اطلمنننالا الصنننناةا فنننا السننننة الملد ينننةك:D0 

 اطهقه فا السنة الملد ية.

:g   مفدا نمنو النناتأ الصنناةا فنا السننة الملد ينة والنذي يمرن
 تفري   راآلتا:

𝑔 =
𝑦1−𝑦0

𝑦0
   ………….  (9)  

قطنننناع الصننننناةة  هننننو الننننناتأ المحلننننا اطلمننننالا فننننا ytحيننننث 
 (.t = 0, 1( حيث )tة )التحويلية فا السن

يمرن  تقندير ملننزو  رجس المناا لسننة مفينننة ومن  تنذ احتسننا  و 
ملزو  رجس الماا للاقا السنواتك ونظرا لفدذ توفر ليانات ة  
اطهننقه فننا الننر جرلنن  سنننوات فقنند تننذ افتننرام نسننلة اطهننقه 

% ولالتالا تذ تفديا المفادلة المستلدمة فا السنوات األلير  5
 لثانا(:ك اللزد ا2012)زرمو ك لتصل  رالتالا 

𝐾𝑡+1 =  0.95 × 𝐾𝑡 + 𝐼𝑡 ……....... (10)  

 CESالثابتة  اإلحاللذات مرونة  إنتاجتقدير دالة   -11

production function: 

الليانننات المدرلننة لاسننتلداذ  OLS( لطريقننة 4تننذ تقنندير الدالننة )
 ورانت النتا أ رالتالا:  Gretlولرنامأ ( 2فا اللدوا )

ln Q = -40.03 + 14.70 ln K – 10.93 ln L – 1.79 

[ln 𝐾𝑡 − ln 𝐿𝑡]2 
(-1.707(      )-1.496(        )2.065(       )-3.049) 

n = 26      F = 6.24      R
2
 = 46%      DW = 0.218 

م  لقا التقدير يمر  مقحظة ج  مفامنا ةنصنر الفمنا رنا  
سنناللا وهننذا ت يت ننق منن  النظريننة اتقتصننادية ولرنن  يمرنن  غننم 
النظر ةن  وذله أل  المفاما غير مفننويك ونقحنظ من  لنقا 

ln]التلننار مفامنننا المتغينننر  𝐾𝑡 − ln 𝐿𝑡]2   جننن  غينننر مفننننوي
جننننا لننذ  اللدوليننة جي tالمحسننولة جصننغر منن   tجيضننا وذلننه أل  

نسنننتط  رفنننم فنننرم الفننندذ ولالتنننالا يمرننن  القنننوا ج  المفامنننا 
المقدر ت يلتل  لوهريا ة  الص ر وم  ثذ يمرن  اسنتنتاج ج  

وفق الليانات المستلدمة تساوي الواحد الصحي   اطحقامرونة 
(=1 σ  ويرنننو  التنننرا األنسننن  لدالنننة اطنتننناج هنننو دالنننة رنننو )

 دوغقس.

وةلنن  النننرغذ منن  ج  الدالنننة المقنندر  تفنننانا منن  متنننرلة اترتلننناط 
النننذاتا ورلمنننا متنننرلة اتنننتراه لطنننا جيضننناك إت ج  الهننند  مننن  
تقننديرها هننو مفرفننة هننا يمرنن  اسننتلداذ دالننة رننو  دوغننقس فننا 
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التقدير جذ تك وها النتيلة التا تذ التوصا إليهناك لفند ذلنه ينتذ 
 .ارا يمر  ج  تظهرتقدير دالة رو  دوغقس ومفاللة جي مت

 تقدير دالة كوب دوغالس:   -12

وراننننننت نتنننننا أ التقننننندير  OLS تنننننذ تقننننندير هنننننذه الدالنننننة لطريقنننننة
 رالتالا:

ln Q = -21.61 + 2.61 ln Kt + 1.51  ln L ……….. (11)  

t (3.265)       (3.30)       (2.78-  )     
n = 26     F = 7.30       R

2
 = 38%      DW = 0.320   

مت قننة منن  لننقا نتيلننة التقنندير نقحننظ ج  نتننا أ التقنندير رانننت 
ك حينث ج  مفامنا رنا من  ةنصنر رجس م  النظرينة اتقتصنادية

رانننننت موللننننةك جي ج  زينننناد  جي  Lوةنصننننر الفمننننا  Kالمنننناا 
ةنصر م  ةناصر اطنتاج سي دي إل  زيناد  النناتأ وهنذا يت نق 

 م  ما هو متوق  فا هذه الدالة.

 tالمحسننولة لرننا المتغيننرات رانننت جرلننر منن   t  جنقحننظ جيضننا 
 Fاللدوليننة وهننذا يتننير إلنن  مفنويننة المفلمننات المقنندر ك ورننذله 

 اللدولية وهذا يدا ةل  مفنوية النموذج.  Fالمحسولة جرلر م  

R) نقحننظ ج 
2
% منن  التغياننرات 38وهننذا يفنننا ج   (0.38 = 

 ln Qالتننا تحصننا فننا المتغيننر التننال  وهننو الننناتأ الصننناةا 
جمرنن  ت سننيرها لواسننطة التغيننر فننا رننا منن  رجس المنناا والفمنننا 

 ورذله التغير التقنا المحايدك وهذه النسلة تفتلر ضفي ة.

نقحنظ جنهنا ضنفي ة لندا حينث ج  القيمنة  DW م  لقا قيمنة
ك وهننذا يفنننا ولننود متننرلة اترتلنناط الننذاتا فننا (2)المثلنن  هننا 

المتلفة لحا هذه المتنرلة المفادلة المقدر ك وم  جهذ اطلرادات 
ها إضافة متغير مستقا الر يرو  ل  تنأثير رلينر فنا المتغينر 
التنننننال ك حينننننث ج  إهمننننناا هنننننذا المتغينننننر رنننننا  سنننننللا فنننننا ولنننننود 

 المترلة.

وفننا هننذه الحالننة فنن   المتغيننر المسننتقا الننذي يلنن  إضننافت  إلنن  
الدالنننة هنننو التغينننر التقنننناك حينننث يلننن  إيلننناد السلسنننلة الزمنينننة 

 لتقنا واستلدامها فا التقدير.للتغير ا

 

 Neutral technical المحايد التغير التقني  -13

change : 

يفتلنننر التغينننر التقننننا مننن  جهنننذ الفوامنننا التنننا تننن ثر فنننا الفملينننة 
اطنتاليننننةك لهننننذا يلنننن  تقنننندير السلسننننلة الزمنيننننة للتغيننننر التقنننننا 

 تستلدامها فا تقدير دالة إنتاج قطاع الصناةة التحويلية.

ك وجيضنننا لننندينا Kملنننزو  رجس المننناا  نمتلنننه لياننننات ولمنننا جنننننا
 الليانات األلرى وها:

Q  الناتأ المحلا اطلمالا لقطاع الصناةة التحويلينة لاألسنفار
تفويضنات الفناملي  لاألسنفار  Wالقوى الفاملنةك و Lالثالتةك و 

يمرننننننا إيلنننناد سلسنننننلة المسننننتوى التقننننننا  كالثالتننننة رمننننا لاللننننندوا
وللقينناذ لننذله يننتذ فننا اللدايننة إيلنناد مفنندا  .(At) المحاينند ولننتر 

ك اللننننزد 2012)زرمننننو ك  نمننننو التغيننننر التقنننننا لالمفادلننننة التاليننننة
 (:130الثاناك  

GA = GQ – m.(SL.GL + SK.GK) 

 حيث: 
GA:  التقنننننناك  المسنننننتوىمفننننندا نمنننننو:GQ  مفننننندا نمنننننو النننننناتأ

مفنندا نمنننو  :GL كاطلمننالا لقطنناع الصنننناةة التحويلننةالمحلننا 
 مفدا نمو ةنصر رجس الماا. GK:ةنصر الفماك 

:SL  نسنننننلة مسننننناهمة ةنصنننننر الفمنننننا فنننننا النننننناتأك:SK  نسننننننلة
 مساهمة ةنصر رجس الماا فا الناتأ.

m: .درلة تلانس الدالة 

فننننا اللدايننننة التفننننر  ةلنننن  درلننننة تلننننانس الدالننننةك وهنننننا ترمنننن  
تقندير المترلةك فلمفرفة درلة تلانس دالة اطنتاج يلن  ج  ينتذ 

دالنننة اطنتننناجك ولرننن  لتقننندير دالنننة اطنتننناج يلننن  إيلننناد السلسنننلة 
الزمنيننة للتغيننر التقننناك وحيننث ج  إيلنناد السلسننلة الزمنيننة للتغيننر 
التقننننا يحتننناج لدرلنننة التلنننانس فيلننن  إيلننناد طريقنننة لحنننا هنننذه 

 المترلة واللروج م  هذه الدا ر  الم رغة.

)زرمو ك  رالتالا ويمر  القوا ج  هناه طريقتي  يمر  اتلاةهما
 (:144 -143ك اللزد الثاناك  2012
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ينتذ افتنرام قيمنة ملد ينة لدرلنة التلنانسك ينتذ  الطريقة األولى::
مننن  لنننقا هنننذه القيمنننة الم ترضنننة إيلننناد سلسنننلة التغينننر التقننننا 
وتقننندير دالنننة اطنتننناجك وغاللنننا ينننتذ اتنطنننقق مننن  درلنننة تلنننانس 

فننا األدليننات  مسنناوية للواحنند الصننحي  حيننث ج  جغلنن  مننا يننرد
 اتقتصادية ملنا ةل  هذه ال رضية.

   لفند ذلنه ينتذ إلنراد التلنار Wald test  لمفرفنة هنا القيمنة
المقنننندر  تلتلنننن  ةنننن  القيمننننة الم ترضننننة جذ تك فنننن ذا لننننذ نسننننتط  
رفم فرم الفدذ فهذا يفنا ج  درلة التلنانس ت تلتلن  ةن  

الفنندذ فهننذا القيمننة التننا تننذ افتراضننها ولرنن  إذا تننذ رفننم فننرم 
 يفنا ج  القيمة الم ترضة غير صحيحة.

     إذا رانت القيمة الم ترضة غير صحيحة يتذ الرلوع لللطو
يلنننناد سلسننننلة  األولنننن  لننننافترام قيمننننة جلننننرى لدرلننننة التلننننانس وا 
لنننراد اتلتلنننار إلننن  حننني   التغينننر التقننننا منننر  جلنننرى والتقننندير وا 

 الوصوا إل  القيمة الصحيحة.

وهننا التننا سننيتذ اسننتلدامها فننا هننذه الدراسننةك  الطريقىىة الثانيىىة:
حيننث لنندت منن  افتننرام قيمننة ملد يننة قنند ترننو  لفينند  لنندا ةنن  
القيمننة ال فليننة يننتذ فننا اللدايننة تقنندير دالننة اطنتنناج لنندو  التغينننر 

حيننث ( 11) وهننا الدالننة α + βالتقنننا للتفننر  ةلنن  ملمننوع 
ة سيتذ افترام ج  درلة التلانس ها ملموع المرونتي  فنا دالن

رننو  دوغننقس التننا تننذ تقننديرها فننا تلننه المفادلننةك وفننا اللدايننة 
ت يلتلنن  ةنن  الواحنند الصننحي   α + β سننن ترم ج  ملمننوع

ويننتذ إلننراد  لننناد ةلنن  مننا يننرد فننا جغلنن  األدليننات اتقتصنناديةك
 وفقا لل رضيات التالية: Wald test التلار

H0 : α + β = 1   
H1 : α + β ≠ 1 

 وراننت قيمننة%ك 5 ةنند مسننتوى مفنوينة ولقند تنذ إلننراد اتلتلنار
p-value = 0.008  وهننذا يفنننا رفننم فننرم الفنندذك جي ج 

α+β تلتلننن  ةننن  الواحننند الصنننحي ك وذلنننه أل  ملمنننوع α+β 
جرلر لرثير م  الواحد الصحي ك لذله يل  افتنرام قيمنة جرلنر 

 والتلارها.

 ولزياد  درلة التلانس تدريليا تذ التوصا إل  ج  درلة تلانس
 ينننتذ ةنننندها رفنننم فنننرم الفننندذ ممنننا يفننننا ج  درلنننة ت 1.90

 حيث تذ إلنراد التلنارك 1.90 تلانس هذه الدالة ت تلتل  ة 
Wald test :مر  جلرى وفقا لل رضيات التالية 

H0 : α + β = 1.90 

H1 : α + β ≠ 1.90 

 فراننت قيمنة% ك 5 ولقد تذ إلراد اتلتلنار ةنند مسنتوى مفنوينة
p-value = 0.523 لنننقا هنننذه القيمنننة سنننيتذ إيلننناد ومننن  ك

لنننراد  السلسنننلة الزمنينننة للتغينننر التقنننناك ثنننذ تقننندير دالنننة اطنتننناج وا 
ت  α +β اتلتلنار منر  جلنرى لفند التقندير لمفرفنة هنا منا زالنت

 جذ ت. 1.90 تلتل  ة 

متلانسة م  الدرلنة  وات  نتل  اللطوات التالية حيث ج  الدالة
m = 1.90: 

وتنذ الرمنز لهنا  (L, Q, K) نمنو رنا من : ينتذ إيلناد مفندا أوالا 
   (GL, GQ, GK) لالرموز

: نقسنننذ تفويضنننات الفننناملي  لاألسنننفار الثالتنننة ةلننن  النننناتأ ثانيىىىاا 
المحلننننا لقطنننناع الصننننناةة التحويليننننة لاألسننننفار الثالتننننة رالتننننالا 
 وذله للحصوا ةل  نسلة مساهمة ةنصر الفما فا الناتأ: 

S𝐿 =  
𝑤

Q
 

 ولالتالا ف   نسلة مساهمة رجس الماا فا الناتأ تساوي: 
SK = 1 – SL 

نضنننر  مفننندا نمنننو ةنصنننر الفمنننا فنننا نسنننلة مسننناهمة ةنصنننر 
الفما ونضر  نسلة مساهمة ةنصر رجس الماا فا مفدا نمو 

 رجس الماا ونلم  الناتلي  رالتالا:

(SL.GL + SK.GK) 

ك ثنذ نطنر  mالمقندار السنالق فنا درلنة التلنانس نضر  واآل  
منن  مفنندا نمننو الننناتأ المحلننا فتصننل  المفادلننة لالتننرا الننناتأ 
 التالا: 

GA = GQ – m)SL.GL + SK.GK  (  
فنا   Atواآل  للحصوا ةل  سلسنلة المسنتوى التقننا ن نرم ج 

  .1السنة اتول  تساوي 
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 ويمر  الحصوا ةل  لاقا السلسلة لالمفادلة التالية:

At+1 = At . )1+GA( 

وات  يمرنننن  تقنننندير دالننننة إنتنننناج قطنننناع الصننننناةة التحويليننننة فننننا 
وقند تنذ تقندير هنذه اتقتصاد الليلا ولر  ل ضافة التغير التقنناك 

 ورانت نتا أ التقدير رالتالا: OLS الدالة لطريقة
ln Q = -6.255 + 1.079 ln Kt + 0.898 ln L + 1.21 

ln A  ………..     (12)                  

t (81.92  )   (31.82(     )21.59(      )12.71-     )        

n = 26     F = 3662.99     R
2
 = 99%    DW = 1.88  

 منن  لننقا نتيلننة التقنندير نقحننظ ج  نتننا أ التقنندير رانننت لينند 
ك حيننث ج  وجفضننا لرثيننر منن  نتننا أ التقنندير لنندو  التغيننر التقنننا

والتغير  Lوةنصر الفما  Kمفاما را م  ةنصر رجس الماا 
رانننت موللننةك جي ج  زينناد  جي ةنصننر منن  ةناصننر  Aالتقنننا 

اطنتاج سي دي إل  زياد  الناتأ وهذا يت ق م  ما هو متوق  فنا 
 هذه الدالة.

 tالمحسننولة لرننا المتغيننرات رانننت جرلننر منن   t  جنقحننظ جيضننا 
 Fاللدوليننة وهننذا يتننير إلنن  مفنويننة المفلمننات المقنندر ك ورننذله 

 اللدولية وهذا يدا ةل  مفنوية النموذج.  Fالمحسولة جرلر م  
R) نقحنظ ج 

2
% من  التغيانرات 99وهنذا يفننا ج   (0.990 = 

 ln Qالتننا تحصننا فننا المتغيننر التننال  وهننو الننناتأ الصننناةا 
جمرنن  ت سننيرها لواسننطة التغيننر فننا رننا منن  رجس المنناا والفمنننا 

 ورذله التغير التقنا المحايد.

ونقحننظ جيضننا للننو الدالننة منن  متننرلة اترتلنناط الننذاتا حيننث ج  
وهننا قريلننة لنندا منن  القيمننة  DW  =1.88قيمننة دارلنن  واتسننو  

 .2 المثل 
منننر  جلنننرى للتأرننند ج   Wald test يلننن  إةننناد  التلنننار اآل 

مثلمننا تننذ الننرا ه سننالقاك  1.90ملمننوع المننرونتي  ت يلتلنن  ةنن  
 %.5 ةند مستوى مفنوية

ي جنننا ج p-value = 0.27 إلنراد اتلتلنار وراننت قيمنةوقد تذ 
لذ نستط  رفم فرم الفندذك وهنذا يفننا ج  ملمنوع المنرونتي  

 .1.90 ت يلتل  ة 

 ( لترلها الطليفا تصل  رالتالا:12ول رلاع المفادلة )

𝑄 = 0.0019  𝐾1.079  𝐿0.898 𝐴1.21  ………… (13 )  

مرونننننة اطنتنننناج يمرنننن  مقحظننننة ج  ( 13) منننن  لننننقا المفادلننننة
 لالنسلة لفنصر رجس الماا فا قطاع الصناةة التحويلية تسناوي

ت دي إل  % 10 جي ج  زياد  ةنصر رجس الماا لنسلة 1.079
ومرونننة اطنتنناج لالنسننلة لفنصننر %ك 10.79 زينناد  الننناتأ لنسننلة

% 10 جي ج  زيناد  ةنصنر الفمنا لنسنلة 0.898 الفما تسناوي
 %.8.98 ت دي إل  زياد  الناتأ لنسلة

لمقارنة المرونتي  يقحظ ج  ةملية اطنتناج فنا قطناع الصنناةة 
التحويلينة تسننتلدذ رجس المناا لرثافننة جرلننر من  اسننتفماا الفمنناك 

وهذا يفننا ج  (ك 1.977=  0.898+1.079) وللم  المرونتي 
 ةوا د الحلذ فا قطاع الصناةة التحويلية متزايد .

للتغينننر التقننننا تسننناوي  يقحنننظ جيضنننا ج  مروننننة اطنتننناج لالنسنننلة
% تننن دي 10وهنننذا يفننننا ج  تطنننور التغينننر التقننننا لنسنننلة  1.21

%ك وهنننذا يفننننا ج  تنننأثير التغينننر 12.1إلننن  زيننناد  النننناتأ لنسنننلة 
 التقنا جرلر م  تأثير ةنصري الفما ورجس الماا فا الناتأ.

 السالسل الزمنية: استقرار  -14

اسننتقرار السقسننا تلتلننار  Gretl لقنند تمننت اتسننتفانة للرنننامأ
الزمنيننننننة للمتغيننننننرات المسننننننتلدمة فننننننا هننننننذه الدراسننننننة لفنننننند جلننننننذ 

 اللوغاريتذ لهاك وقد رانت النتا أ رالتالا:

 :%5 : اختبار المتغيرات في المستوى عند مستوى معنويةأوالا 
رنا السقسنا الزمنينة  يمرن  مقحظنة ج  (1) م  لقا اللندوا

  قيمنة وج فنا المسنتوى.للمتغيرات التا تذ التلارها غير مستقر  
DW  راننننت جفضنننا ةنننند إلنننراد اتلتلنننارADF(0)   لرنننا مننن

  .ln_Aو  ln_Qالمتغيرات 

 إلننراد اتلتلننار رانننت جفضنا مننا يمرنن  ةنند DW  قيمننة رمنا ج
(2) ADF    لرننا منن  المتغيننريln_K  وln_L. قيمننة وج  

DW   ترو  جفضا للمتغيريln_Q وln_A  ةند ولود إزاحةك
إزاحنننننةك جمنننننا  ةنننننند ةننننندذ ولنننننود ln_Lوترنننننو  جفضنننننا للمتغينننننر 

 فترو  جفضا لولود إزاحة واتلاه زمنا. ln_Kللمتغير 
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 نتيجة اختبار استقرار المتغيرات في المستوى (1جدول )

T المتغير  بدون ازاحة بإزاحة إزاحة واتجاه زمني 

25 

 

1.754 

0.5262 

 

2.034 

0.9563 

 

2.04 

0.9963 

ADF(0) 

DW 

P-Value 
ln_Q 

24 

 

1.91 

0.8255 

 

1.924 

0.8925 

 

1.884 

0.999 

ADF(1) 

DW 

P-Value 

25 

 

0.71 

0.9676 

 

0.648 

0.8636 

 

0.668 

0.853 

ADF(0) 

DW 

P-Value 

ln_K 24 

 

2.21 

0.3783 

 

2.222 

0.1303 

 

1.788 

0.6671 

ADF(1) 

DW 

P-Value 

23 

 

2.022 

0.4923 

 

2.026 

0.1712 

 

2.074 

0.6945 

ADF(2) 

DW 

P-Value 

25 

 

1.934 

0.8782 

 

1.804 

0.2825 

 

1.812 

0.8342 

ADF(0) 
DW 

P-Value 

ln_L 24 

 

2.066 

0.8645 

 

2.064 

0.237 

 

1.998 

0.8135 

ADF(1) 

DW 

P-Value 

23 

 

2.06 

0.8835 

 

2.03 

0.2032 

 

2.01 

0.8033 

ADF(2) 

DW 

P-Value 

25 

 

1.614 

0.2962 

 

1.83 

0.9142 

 

1.76 

0.6945 

ADF(0) 

DW 

P-Value 
ln_A 

24 

 

1.918 

0.6392 

 

1.952 

0.8604 

 

1.888 

0.6182 

ADF(1) 

DW 

P-Value 

 

ثانيىىىا: اختبىىىار الفىىىرم األول للمتغيىىىرات عنىىىد مسىىىتوى معنويىىىة 
5:% 

 

لمنننا ج  السلسنننلة الزمنينننة للمتغينننرات فنننا المسنننتوى ظهنننرت غينننر 
ل نننرق األوا لرنننا مننن  هنننذه مسنننتقر  لنننذله يلننن  القيننناذ لالتلنننار ا

( يمرننن  2اللننندوا )ل النتنننا أ الموضنننحة مننن  لنننقاو  المتغينننرات
مقحظنننننة ج  ال نننننرق األوا للسقسنننننا الزمنينننننة للمتغينننننرات لننننندو  
إزاحة مستقرك وهذا يفنا ج  السلسلة الزمنية لرا متغير تلض  

لنمنننوذج المتنننا الفتنننوا اك جي جنهنننا تتمينننز لنننأ  لنننذرها يسننناوي 
الوحد ك وفا هذه الحالنة توصن  السلسنلة الزمنينة لأنهنا متراملنة 

 تها لالترا التالا:م  الرتلة األول . ويمر  رتال
ln_Q  I(1) , ln_K  I(1), ln_L  I(1), ln_A  I(1) 
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 الفرم األول للمتغيراتاستقرار السلسلة الزمنية نتيجة اختبار  (2جدول )

T المتغير  بدون ازاحة بإزاحة إزاحة واتجاه زمني 

24 

 

1.9 

0.0019 

 

1.898 

0.0001 

 

1.966 

0.0003 

ADF(0) 
DW 

P-Value 

d_l_Q 

24 

 

1.792 

0.4649 

 

1.786 

0.2395 

 

1.786 

0.0297 

ADF(0) 

DW 

P-Value 

d_l_K 

23 

 

2.116 

0.4322 

 

2.074 

0.2253 

 

2.072 

0.0254 

ADF(1) 

DW 

P-Value 

22 

 

2.158 

0.2988 

 

2.07 

0.1742 

 

2.068 

0.01821 

ADF(2) 

DW 

P-Value 

21 

 

2.184 

0.1697 

 

2.05 

0.166 

 

2.048 

0.01635 

ADF(3) 

DW 

P-Value 

24 

 

2.036 

0.0049 

 

1.996 

0.00289 

 

2.002 

0.00014 

ADF(0) 

DW 

P-Value 
d_l_L 

 

24 

 

 

1.912 

0.0043 

 

1.928 

0.00058 

 

1.882 

0.000059 

ADF(0) 
DW 

P-Value 
d_l_A 

23 

 

2.032 

0.1194 

 

2.012 

0.026 

 

2.044 

0.0045 

ADF(1) 

DW 

P-Value 
 

 التكامل المشترك:  -15

لفنند القينناذ لنن لراد التلننار اسننتقرار السقسننا الزمنيننة يلنن  القينناذ 
لننن لراد التلنننار الترامنننا المتنننتره وذلنننه للتأرننند مننن  ةننندذ ولنننود 
متنننرلة اتنحننندار الزا ننن ك وهنننا الحالنننة التنننا تولننند فيهنننا ةققنننة 

 ,F, t) مثننا انحنندار لنني  متغيننري  تظهننر اتلتلننارات التقليديننة

DW)  ج  مفامقتها مفنوية إحصا يا وقد يرو  مفامنا التحديند
مرت فننا ولرنن  ت تولنند مثننا هننذه الفققننة فننا الواقنن ك وسننل  قننو  
الفققننننة يرلنننن  إلنننن  تننننأثير الننننزم ك ولالتننننالا منننن  لننننقا إلننننراد 

ك 2012  )زرمو ك التراما المتتره يتذ استلفاد جثر ةاما الزم
  (.256اللزد الثاناك  

هو طريقنة فنا اتقتصناد القياسنا تلحنث فنا  :والتراما المتتره
الفققننات اتقتصننادية طويلننة األلننا لنني  المتغيننرات اتقتصننادية 
   التننا تألننذ تننرا سقسننا زمنيننة متراملننة منن  لننقا لننناد نمنناذج

.  

 
 

( ECMاقتصنادية تسنتند إلنن  اسنتلداذ نمننوذج تصنحي  اللطننأ )
 (.258 ك اللزد الثاناك 2012)زرمو ك 

 Engel-Grangerوفننننا هننننذه الدراسننننة سننننيتذ اسننننتلداذ جسننننلو  
اللطنوتي  طلنراد التلنار الترامنا  ذي EGولالتصار: اسلو  

 المتتره.

    اللطننو  األولنن  فننا جسننلوEG :  وهننذه اللطننو  تترننو  مننن
 ةد  لطوات فرةية ليانها راآلتا:

التلنننارات تحديننند المتغينننرات المتراملنننة مننن  الرتلنننة األولننن : مننن  . 1
لذر الوحد  فا اللند السالقك ولند ج  رنقع من  المتغينرات المروننة 
لمفادلة انحدار التراما المتنتره هنا متغينرات متراملنة من  الرتلنة 

 األول .
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تحديد الفققة طويلنة األلنا: وفنا هنذه اللطنو  ال رةينة الثانينة . 2
ا ينتذ تحديند الفققنة طويلنة األلنا من  لنقا تحديند مفادلنة الترامن

ولاتسنتفانة للرننامأ  OLSالمتتره ويتذ تقديرها لاستلداذ طريقنة 
Gretl  حيننننث يمرنننن  إيلنننناد مفامننننا اللطننننأ𝑒𝑡  منننن  لقيننننة  وتلزيننننن

وقننند تنننذ تقننندير المفادلنننة وراننننت النتيلنننة  المتغينننرات فنننا اللرننننامأ.
 رالتالا:

𝐿𝑛 𝑄 = −6.255 + 1.079𝐿𝑛 𝐾 + 0.898𝐿𝑛 𝐿
+ 1.21𝐿𝑛 𝐴 

t      (-12.71)      (21.59)        (31.82)       (81.92) 

n = 26     R
2 

 99%     F: 3662.992     DW: 1.88 

فنننننا هننننذه اللطنننننو   تصننننميذ فنننننرم الفنننندذ وال نننننرم اللننننديا:. 3
ال رةية يتذ تصميذ فرم الفدذ وال رم اللديا تلتلار الترامنا 

 المتتره راآلتا:
                    H0: No Cointegration 

H1: Cointegration exists 

حيث ج  فرم الفدذ ت يولد تراما متتره وال رم اللديا يولند 
ترامنا متنترهك وينتذ رفنم فنرم الفندذ وقلنوا ال نرم اللننديا إذا 

جي إذا رانننننننت  مستقر  𝑒𝑡جظهننننننر اتلتلننننننار ج  السلسننننننلة الزمنيننننننة 
 .et  I(0) متراملة م  الرتلة ص رك

فننا هننذه اللطننو  ال رةيننة  فننرم الفنندذ وال ننرم اللننديا: التلنار .4
 الرالفنننة سنننيتذ التلنننار ال رضنننيتي  السنننالقتي ك ولاتسنننتفانة للرننننامأ

Gretl  تنننذ فنننا اللداينننة إلنننراد اتلتلنننار لننندو  الثالنننت ثنننذ لالثالنننت
فرانننننت النتيلننننة لنننن لراد اتلتلننننار لولننننود الثالننننت جفضنننناك ورانننننت 

متراملة م  الرتلنة صن رك جي ج   𝑒𝑡النتيلة ج  السلسلة الزمنية ا
et  I(0)حيث رانت قيمة ك P-value = 0.0035 . 

ولالتالا تنذ تقندير والتلنار مفادلنة انحندار الترامنا المتنتره وتلني  
 ج  مفاما اللطأ الذي يمثا سال  مقندار ةندذ التنواز  فنا نمنوذج

ECM  مسننتقر ولننذله ترننو  اللطننو  األولنن  فننا جسننلو EG  قنند
 ارتملت.

   الثانية فا جسلو  اللطو EG: :تذ تقدير المفادلة التالية 
∆𝐿𝑛 𝑄𝑡 = 0.010 + 0.957 ∆𝐿𝑛 𝐾 + 0.658 ∆𝐿𝑛 𝐿

+ 1.07 ∆𝐿𝑛 𝐴 − 0.632 𝑒𝑡−1 

t   (3.054)    (15.55)    (14.89)    (26.33)   (-3.54)  

R
2 

  98%          F: 335.8           DW: 1.90 

( منن  اللياننناتك ويقحننظ tهننا النسننلة )حيننث األرقنناذ لنني  األقننواس 
منننن  التقنننندير السننننالق ج  المفلمننننات رانننننت رلهننننا مفنويننننة رمننننا هننننو 

ج  النمنننوذج  F( رمنننا يتضننن  مننن  قيمنننة tواضننن  مننن  قنننيذ النسنننلة )
مفننننويك رنننذله ت ولنننود لمتنننرلة اترتلننناط النننذاتا حينننث ج  قيمنننة 

 . 2دارل  واتسو  رانت قريلة م  القيمة المثل  

النذي هنو  𝑒𝑡−1ا هنذه المفادلنة هنو قيمنة مفامنا ولر  ما يهمنا ف
والتننا رلمننا  Speed of adjustmentمقينناس لسننرةة التفننديا 

الواحننند الصنننحي  رنننا  الوصنننوا لمقننندار التنننواز   إلننن راننننت جقنننر  
 جسرع.

وهنذا يفننا ج  منا تنذ  0.63 حيث رانت قيمت  فا المفادلنة تسناوي
%ك جي ج  مقنندار التغيننر 63تحقيقنن  منن  مقنندار ةنندذ التننواز  هننو 

نتيلنننننة تنحنننننرا  قنننننيذ المتغينننننرات  𝐿𝑛 𝑄𝑡∆فنننننا المتغينننننر التنننننال   
المسننننتقلة فننننا األلننننا القصننننير ةنننن  قيمتهننننا التوازنيننننة فننننا األلننننا 

ج  الننننناتأ ك وهننننذا يفنننننا 0.63الطويننننا لمقنننندار وحنننند  واحنننند  هننننو 
القصننير لقطنناع الصننناةة التحويليننة يفمننا فننا ال فلننا فننا األلننا 

 (%63)األلنننا الطوينننا ةلننن  اللحننناق لالنننناتأ المسنننتهد  لسنننرةة 
وهنننا سنننرةة مرت فنننة وتننندا ةلننن  قاللينننة النننناتأ الصنننناةا للتطنننور 
لتننننرا لينننند إذا تهيننننأت الظننننرو  المق مننننة لننننذلهك رمننننا ج  سننننرةة 
التفنننديا هنننذه تفنننناك مننن  لهنننة جلنننرىك ج  اللطنننط السننننوية التنننا 

ا رلننناا األةمنناا فنننا هننذا القطننناع رانننت قاللنننة للتحقننق فنننا يضننفه
  (.1.58= 63 ÷ 100غضو  السنة ونص  السنة تقريلاع )

ولتاما يل  ج  نتير إل  ج  دالة إنتاج قطاع الصناةة التحويلية 
التا تذ تقديرها فنا هنذه  2010-1985فا اتقتصاد الليلا لل تر  

 ره التنننا تنننذ تقنننديرهاالدراسنننة هنننا مفادلنننة انحننندار الترامنننا المتنننت
 ويمر  إةاد  رتالتها هنا راآلتا:

𝐿𝑛 𝑄 =  −6.255 + 1.079𝐿𝑛 𝐾 +  0.898𝐿𝑛 𝐿
+ 1.21𝐿𝑛 𝐴 

ويمرننننن  إةننننناد  هنننننذه المفادلنننننة اللطينننننة اللوغاريتمينننننة إلننننن  تنننننرلها 
 األصلا غير اللطا راآلتا: 

𝑄 = 0.0019  𝐾1.079  𝐿0.898 𝐴1.21 
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 النتائج: -16

قطنننناع الصننننناةة التحويليننننة فننننا الننننناتأ إ  نسننننلة مسنننناهمة .  1
المحلننا غيننر الن طننا تفتلننر ضننفي ة لننداك فننرغذ ج  ننناتأ قطنناع 
الصننننناةة التحويليننننة لاألسننننفار الثالتننننة زاد لننننقا فتننننر  الدراسننننة 

%ك إت ج  مسننناهمة قطننناع 5.8لمفننندا نمنننو سننننوي مررننن  للننن  
الصننناةة التحويليننة فننا الننناتأ المحلننا غيننر الن طننا لننذ تتلنناوز 

نسلة ض يلة لدا إذا منا جلنذنا فنا اتةتلنار جهمينة  %ك وها13
 هذا القطاع وحلذ التلصيصات المالية التا منحت ل .

إ  نسنننلة مسننناهمة قطننناع الصنننناةة التحويلينننة فنننا التتنننغيا . 2
تفتلننر ضنن يلة جيضننا حيننث ج  نسننلة المتننتغلي  فننا هننذا القطنناع 

% فنا جحسن  جحوالهناك لنا 12إلن  إلمنالا المتنتغلي  لنذ تصنا 
ك فلنندا ج  يرننو  هننذا 2010% فننا سنننة 5رانننت جقننا منن   إنهننا

القطاع المساهذ األلرز فا التتنغيا ومسناهما فنا تقلينا اللطالنة 
نلنند جننن  ت يسنناهذ لالقنندر المطلننو  إذا مننا جلننذنا فننا اتةتلننار 

 جهمية هذا القطاع.

إ  ر اد  رجس الماا لقا فتر  الدراسة قد زادتك لمفن  ج  . 3
ليننة جصننل  يسننتفما مقنندار رجس منناا جقننا قطنناع الصننناةة التحوي
 طنتاج ن س الرمية.

إ  مرونننننننة اطنتنننننناج لالنسننننننلة لفنصننننننر رجس المنننننناا تسنننننناوي . 4
% سنننت دي 10جي ج  زيننناد  ةنصنننر رجس المننناا لنسنننلة  1.079

 %.10.79إل  زياد  الناتأ لنسلة 

جي  0.898جما مرونة اطنتاج لالنسلة لفنصر الفما تسناوي . 5
% تننن دي إلننن  زيننناد  النننناتأ 10منننا لنسنننلة ج  زيننناد  ةنصنننر الف

 %.8.98لنسلة 

لمقارننننننة المنننننرونتي  يتضننننن  ج  ةملينننننة اطنتننننناج فنننننا قطننننناع . 6
الصناةة التحويلية تسنتلدذ رجس المناا لرثافنة جرلنر من  الفمناك 
ومرونة اطنتاج لالنسلة لفنصري رجس الماا والفمنا مفنا تسناوي 

نتنننناج ( جي ج  زينننناد  ةنصننننري اط1.977= 1.079 + 0.898)
% سنت دي إلن  زيناد  النناتأ لنسنلة 10رجس الماا والفما لنسلة 

وهنننذا يفننننا ج  ةوا ننند الحلنننذ فنننا قطننناع الصنننناةة %ك 19.77
 التحويلية فا ليليا لقا فتر  الدراسة متزايد .

جي  1.21إ  مروننننة اطنتننناج لالنسنننلة للتغينننر التقننننا تسننناوي . 7
% سني دي هنذا 10جن  لو حدثت زيناد  فنا التغينر التقننا لنسنلة 

 %.12.1إل  زياد  الناتأ لنسلة 

فننا إطننار تحليننا الترامننا المتننتره تننذ تقنندير مفادلننة انحنندار . 8
التراما المتترهك وقد رانت ةلار  ة  دالة اطنتاج اللوغاريتمية 

ذي اللطنننوتي ك     Engle-Granger رمنننا تنننذ تطلينننق جسنننلو 
  تا:آلحيث تذ التوصا م  ذله ةل  ا

    األلنننا القصنننير تفمنننا ةلننن  اللحننناق لفققنننات إ  ةققنننات
تسناوي  speed of adjustment األلا الطوينا لسنرةة تفنديا

 %.63جي  0.63

    إ  سننرةة التفننديا تفنننا ج  لطننط قطنناع الصننناةة فننا رننا
% 63سنننة ت تتحقننق لالرامننا فننا تلننه السنننةك لننا يتحقننق منهننا 

سنننة فقننطك وا   تحقيقهننا لالرامننا يتطلنن  فتننر  زمنيننة جطننوا وهننا 
 ونص  تقريلا.

    منن  ذلننه يتضنن  ج  سننرةة التفننديا فننا هننذا القطنناع لننقا
فتننر  الدراسننة تفتلننر مرت فننة وتنندا ةلنن  قالليننة الننناتأ الصننناةا 

 للتطور لترا ليد إذا تهيأت الظرو  المق مة لذله.

مننن  لنننقا النتنننا أ اتضننن  ارت ننناع رنننا مننن  النننناتأ الحننندي . 9 
ه النننناتأ الحننندي والنننناتأ والنننناتأ المتوسنننط لفنصنننر الفمنننا ورنننذل

المتوسنننط لفنصننننر رجس المننناا لننننقا فتننننر  الدراسنننة وهننننذا يفنننننا 
حدوث تحس  فا اسنتغقا ةناصنر اطنتناج وزيناد  إنتالينة هنذه 

 الفناصر.  

 التوصيات:  -17

ما تذ التوصا إلي  فا هنذه الدراسنة من  نتنا أ اتضن   لقام  
ولنود لفنم المتننارا والمفوقنات فنا قطنناع الصنناةة التحويليننة 
والتنننا تحتننناج إلننن  تننندلا ةالنننا ولننناد طصنننق  هنننذه المتنننارا 
ولالتنننالا زيننناد  مسننناهمة قطننناع الصنننناةة التحويلينننة فنننا النننناتأ 
المحلنننننا اطلمنننننالا ورنننننذله زيننننناد  مسننننناهمة هنننننذا القطننننناع فنننننا 

 هذ التوصيات فا النقاط التالية: لتتغياك ويمر  وض  جا

إ  منن  جهننذ اطلننرادات التننا يلنن  اتلاذهننا لتحسنني  وضنن  . 1 
الصنننننناةة التحويلينننننة فنننننا ليلينننننا هنننننو وضننننن  سياسنننننة اقتصنننننادية 
واضننننحةك يننننتذ منننن  لقلهننننا توضنننني  األولوينننناتك ورننننذله وضنننن  
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غييرهنا قواني  تتل  اتستثمارك ترو  هذه القواني  ثالتة وت يتذ ت
منننن  فتننننر  أللننننرىك فلتتننننلي  المسننننتثمري  ةلنننن  انتنننناد متنننناري  
صناةية يل  ج  يتذ ارتسا  ثقتهذك فرجس الماا للا  ويحتناج 
إلنن  جرضننية واضننحة للفمننا ةليهنناك وهننذا مننا لننذ يرنن  متننوفرا فننا 
ال تر  السالقة حيث جن  لذ تر  هناه سياسة اقتصنادية واضنحةك 

تفننديلها حسنن  األهننواد لنندو  رمننا ج  القننواني  رانننت تتغيننر ويننتذ 
 دراسة مسلقة.

إ  زيننننناد  مسننننناهمة قطننننناع الصنننننناةة التحويلينننننة فنننننا النننننناتأ . 2
المحلنننا اطلمنننالا تتطلننن  اتلننناذ إلنننرادات تتمثنننا فنننا اسنننتغقا 
جمثا للموارد المتاحة ومحارلة ال ساد والتلذيرك رما يل  تتلي  
الصنننناةة المحلينننة لرنننا تقننن  ةلننن  قننندميها وترنننو  قنننادر  ةلننن  

 افسة الصناةة األلنلية.من

إ  قطننناع الصنننناةة التحويلينننة هنننو قطننناع منننر  وقنننادر ةلننن  . 3
حننا اتلننتقتت المولننود  فننا اتقتصننادك لالتننالا يحتنناج قطنناع 
الصننننناةة التحويليننننة فننننا ليليننننا إلنننن  إلننننرادات تزينننند منننن  حلننننذ 
اتسنننتلداذ فنننا هنننذا القطننناع ورنننذله تزيننند مننن  اسنننتغقا المنننوارد 

لا يلنن  إلننراد دراسننات لمفرفننة مننا هننا الفاطلننة األلننرىك ولالتننا
الصنننناةات التنننا يمرننن  مننن  لقلهنننا اسنننتيفا  المنننوارد الفاطلنننة 

 واللدد فا تن يذ هذه الصناةات.

يل  الترريز جيضا ةل  التقدذ التقناك فرما اتض  فنا هنذه . 4
الدراسنة ج  التغينر التقنننا قنادر ةلنن  تحقينق نمنو رليننر فنا ننناتأ 

لي  حلذ جرلر من  اتسنتثمارات قطاع الصناةة لالتالا يل  تو 
فنننا قطننناع الصنننناةة التحويلينننة نحنننو تطنننوير التقننندذ التقننننا مننن  
حيث لل  تقنيات متطور  ورذله تدري  وتأهيا األيدي الفاملنة 
لالتنرا النذي ينن دي إلن  زيناد  ر ادتهنناك ورنذله اتهتمناذ لنن لراد 

 اللحوث والدراسات المتفلقة لالصناةة.

فنا ملناا الصنناةة التحويلينة  يل  تتلي  القطاع اللنا . 5
أل  القطنننناع اللننننا  غاللننننا يرننننو  جفضننننا وجر ننننأ فننننا اسننننتغقا 
المنننننوارد المتاحنننننة ويسنننننتطي  المسننننناهمة لتنننننرا جرلنننننر فنننننا حنننننا 

 المتارا م  القطاع الفاذ.

إ  إلننراد إصننقحات فننا قطنناع الصننناةة التحويليننة يحتنناج . 6
جيضنننننا إلننننن  إصنننننق  المتنننننارا المولنننننود  فنننننا القطننننناع المنننننالا 

صننرفا رمننا يحتنناج إلنن  زينناد  دور سننوق األوراق الماليننة فننا والم

ليليا ألن  قادر ةل  تولي  الموارد المالينة نحنو الصنناةات التنا 
 تحقق جرلر قدر م  اطيرادات.

يلننننن  جيضننننننا اتهتمنننننناذ لالصنننننناةات الصننننننغير  والمتوسننننننطة . 7
وانتنننناد متنننناري  للصننننناةات المنافسننننة للننننواردات ورننننذله جيضننننا 

 مر  ج  تول  للتصدير.الصناةات التا ي

إ  منن  جهننذ المتننارا التننا تفننانا منهننا المتنناري  الصننناةية . 8
التالفننة للدولننة هننا ال سنناد اطداري وسننود اطدار  وسننود اسننتغقا 
الموارد ولالتنالا يلن  ج  ينتذ زيناد  الرقالنة ةلن  هنذه المتناري ك 

لزاذ القطاع اللا  جيضا لاتلاع قواةد الحورمة. لزامها وا   وا 
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 المالحم

 مخزون رأس المالبيانات  جدو (1)ملحم 

 السنة

الناتج المحلي لقطاع 

التحويلية الصناعة 

 (Qالثابتة ) باألسعار

التكوين الرأسمالي 

الثابت لقطاع 

 الصناعة التحويلية

مخزون رأس 

 (K) المال

الناتج المتوسط 

 لرأس المال
𝑸

𝑲
 

الناتج الحدي 

 رأس المالل
𝝏𝑸

𝝏𝑲
 

النسبة الوسطية 

 لرأس المال للناتج
𝑲

𝑸
 

1985 602.80 307.5 3,575.32 0.17 ---- 5.93 

1986 496.70 246.4 3,744.45 0.13 -0.63 7.54 

1987 558.90 225.5 3,867.91 0.14 0.50 6.92 

1988 666.60 266.5 3,916.82 0.17 2.20 5.88 

1989 656.40 131.0 3,985.29 0.16 -0.15 6.07 

1990 721.50 69.2 3,922.54 0.18 -1.04 5.44 

1991 753.30 59.5 3,786.92 0.20 -0.23 5.03 

1992 810.80 98.8 3,636.46 0.22 -0.38 4.49 

1993 937.00 164.1 3,507.08 0.27 -0.98 3.74 

1994 754.50 214.5 3,392.06 0.22 1.59 4.50 

1995 851.10 186.0 3,367.47 0.25 -3.93 3.96 

1996 838.00 359.9 3,304.37 0.25 0.21 3.94 

1997 906.40 91.7 3,409.02 0.27 0.65 3.76 

1998 891.60 149.9 3,244.16 0.27 0.09 3.64 

1999 924.10 100.1 3,151.74 0.29 -0.35 3.41 

2000 955.00 39.6 3,004.61 0.32 -0.21 3.15 

2001 1,167.00 121.4 2,805.98 0.42 -1.07 2.40 

2002 1,438.00 464.7 2,847.42 0.51 6.54 1.98 

2003 1,991.90 441.4 3,223.96 0.62 1.47 1.62 

2004 2,118.00 407.4 3,573.36 0.59 0.36 1.69 

2005 2,252.50 345.0 3,890.89 0.58 0.42 1.73 

2006 2,358.40 380.1 4,155.76 0.57 0.40 1.76 

2007 2,538.40 150.5 4,456.55 0.57 0.60 1.76 

2008 2,496.60 174.1 4,384.22 0.57 0.58 1.76 

2009 2,584.70 127.2 4,339.11 0.60 -1.95 1.68 

2010 2,615.80 216.1 4,249.36 0.62 -0.35 1.62 
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 CESالثابتة  اإلحالللبيانات المستخدمة لتقدير دالة مرونة  جدول (2)ملحم 

 السنة

لوغاريتم الناتج المحلي 

لقطاع الصناعة 

 التحويلية

ln Q 

لوغاريتم مخزون 

 رأس المال

ln K 

 لوغاريتم العمل

ln L 

 المقدار

[𝐥𝐧 𝑲𝒕 − 𝐥𝐧 𝑳𝒕]𝟐 

1985 6.402 8.182 4.317 14.933 

1986 6.208 8.228 4.344 15.087 

1987 6.326 8.260 4.369 15.140 

1988 6.502 8.273 4.452 14.600 

1989 6.487 8.290 4.524 14.186 

1990 6.581 8.274 4.599 13.508 

1991 6.624 8.239 4.616 13.128 

1992 6.698 8.199 4.658 12.539 

1993 6.843 8.163 4.724 11.825 

1994 6.626 8.129 4.792 11.139 

1995 6.747 8.122 4.824 10.874 

1996 6.731 8.103 4.856 10.543 

1997 6.809 8.134 4.996 9.849 

1998 6.793 8.085 5.055 9.179 

1999 6.829 8.056 5.098 8.748 

2000 6.862 8.008 5.133 8.263 

2001 7.062 7.940 4.752 10.161 

2002 7.271 7.954 4.777 10.097 

2003 7.597 8.078 4.801 10.743 

2004 7.658 8.181 4.838 11.178 

2005 7.720 8.266 4.876 11.495 

2006 7.766 8.332 4.915 11.679 

2007 7.839 8.402 4.679 13.859 

2008 7.823 8.386 4.623 14.158 

2009 7.857 8.375 4.637 13.978 

2010 7.869 8.355 4.667 13.596 
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 جدول بيانات قطاع الصناعة التحويلية الالزمة لتقدير دالة االنتاج( 3)ملحم 

 السنة

الناتج المحلي 

االجمالي لقطاع 

الصناعة 

التحويلية 

باألسعار الثابتة 

)بالمليون  2003

 دينار(

مخزون رأس 

المال في قطاع 

الصناعة 

التحويلية 

 )بالمليون دينار(

المستخدمين 

في قطاع 

الصناعة 

التحويلية 

 )باأللف(

تعويضات 

العاملين 

باألسعار 

 الثابتة

w 

معدل 

نمو 

 الناتج%

GQ 

معدل نمو 

رأس 

 المال%

GK 

معدل 

نمو 

 العمل%

GL 

نسبة 

مساهمة 

العمل في 

 الناتج

SL 

نسبة 

مساهمة 

رأس المال 

 في الناتج

SK 

معدل نمو 

المستوى 

 التقني%

GA 

التغير 

 التقني

1985 602.8 3,575.32 75.0 205.70 -17.6 4.73 2.67 0.34 0.66 -0.253 1.000 

1986 496.7 3,744.45 77.0 198.50 12.5 3.30 2.60 0.40 0.60 0.068 0.747 

1987 558.9 3,867.91 79.0 277.84 19.3 1.26 8.61 0.50 0.50 0.099 0.798 

1988 666.6 3,916.82 85.8 295.04 -1.5 1.75 7.46 0.44 0.56 -0.096 0.877 

1989 656.4 3,985.29 92.2 334.97 9.9 -1.57 7.81 0.51 0.49 0.038 0.793 

1990 721.5 3,922.54 99.4 341.21 4.4 -3.46 1.71 0.47 0.53 0.064 0.823 

1991 753.3 3,786.92 101.1 373.25 7.6 -3.97 4.25 0.50 0.50 0.074 0.875 

1992 810.8 3,636.46 105.4 368.28 15.6 -3.56 6.83 0.45 0.55 0.134 0.940 

1993 937.0 3,507.08 112.6 376.89 -19.5 -3.28 7.02 0.40 0.60 -0.211 1.066 

1994 754.5 3,392.06 120.5 345.28 12.8 -0.72 3.32 0.46 0.54 0.106 0.841 

1995 851.1 3,367.47 124.5 337.29 -1.5 -1.87 3.21 0.40 0.60 -0.018 0.931 

1996 838.0 3,304.37 128.5 375.55 8.2 3.17 15.02 0.45 0.55 -0.080 0.914 

1997 906.4 3,409.02 147.8 372.27 -1.6 -4.84 6.09 0.41 0.59 -0.010 0.841 

1998 891.6 3,244.16 156.8 422.97 3.7 -2.85 4.40 0.47 0.53 0.026 0.833 

1999 924.1 3,151.74 163.7 420.16 3.3 -4.67 3.60 0.45 0.55 0.051 0.854 

2000 955.0 3,004.61 169.6 420.22 22.2 -6.61 -31.72 0.44 0.56 0.558 0.898 

2001 1,167.0 2,805.98 115.8 448.24 23.2 1.48 2.50 0.38 0.62 0.197 1.399 

2002 1,438.0 2,847.42 118.7 587.77 38.5 13.22 2.44 0.41 0.59 0.218 1.674 

2003 1,991.9 3,223.96 121.6 783.20 6.3 10.84 3.78 0.39 0.61 -0.090 2.039 

2004 2,118.0 3,573.36 126.2 856.80 6.4 8.89 3.88 0.40 0.60 -0.067 1.855 

2005 2,252.5 3,890.89 131.1 946.05 4.7 6.81 3.97 0.42 0.58 -0.060 1.730 

2006 2,358.4 4,155.76 136.3 1,116.34 7.6 7.24 -20.98 0.47 0.53 0.191 1.627 

2007 2,538.4 4,456.55 107.7 1,018.77 -1.6 -1.62 -5.48 0.40 0.60 0.044 1.937 

2008 2,496.6 4,384.22 101.8 1,159.86 3.5 -1.03 1.38 0.46 0.54 0.034 2.022 

2009 2,584.7 4,339.11 103.2 924.24 1.2 -2.07 3.10 0.36 0.64 0.016 2.090 

2010 2,615.8 4,249.36 106.4 910.63 --- --- --- 0.35 0.65 --- 2.124 

 


