
Munich Personal RePEc Archive

Measuring the effects of reciprocity

between the economic blocs and crises

The case of Mexico within the bloc, the

Free Trade Area of North America for

the period 1980-2012

ABDELLAOUI, Okba and Elkhatib, MOHAMMED

University of Echahid Hamma Lakhdar, Eloued - Algeria, University

of Kasdi Merbah Ouargla - Algeria

6 October 2014

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65966/

MPRA Paper No. 65966, posted 06 Aug 2015 06:41 UTC



 4602/  60عدد ال -مجلة أداء المؤسسات الجزائرية                                                                                                                                                      

 
57 

 قياس اآلثار التبادلية بين التكتالت االقتصادية واألزمات 
 حالة المكسيك ضمن تكتل منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية
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The case of Mexico within the bloc, the Free Trade Area of North America for the 
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 :ملخص
بار التغري اهليكلي للنموذج الذي مت صياغته تُرّكز هذه الدراسة الضوء على حتليل العالقة بني التكامل االقتصادي واألزمات، ارتكازا على حتليل اخت

النافتا، أحدث   يف حماولٍة لتحديد إذا ما كان التكامل احلاصل بصيغته التطبيقية منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية والذي يرمز له اختصارا بتكتل. للمكسيك
غري التابع املمثل يف تغريًا يف معامل النموذج قبل التكتل وبعده، أي إثبات وجود فرق يف ت أثري األزمة قبل وبعد االتفاق وباقي املتغريات املستقلة، يف تفسري املت

 .الناتج احمللي اإلمجايل
 .األزمات، التكتالت، املكسيك، النافتا، اختبار التغري اهليكلي :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

This study sheds light on the analysis of the correlation between economic integration and the crises, based on 

the analysis the test of structural change in the model, which has been drafted to Mexico, in an  attempt  to determine if 

the integration as it Applied in the Free Trade Area of North American, Which is symbolized by bloc NAFTA, 

latest a change in parameters of the model before and after the bloc, this is proof of the existence of difference in the 

impact of the crisis before and after the agreement, and the rest of the independent variables in the interpretation the 

dependent variable, representativein the GDP.  

 

Keywords : the crises, the blocs, Mexico, NAFTA, Chow Test 

 

  

 
 :مدخل
النظر مرة أخرى يف مسارها التنموي، حيث أصبح من منها ـ النامية  ـ خاصة يعيش عامل اليوم متغريات عديدة تستوجب من الدول      

هذه  ستحيل أن حتقق دولة ما متطلباهتا التنموية جبهد منفرد دون أن تلجأ إىل غريها من الدول لتبادل وتقاسم املنافع املشرتكة، كما أنّ امل
تقل  قد املخاطر  املتغريات العاملية املتالحقة ال ختلو من بعض املخاطر واملخاوف وال تستطيع الدولة مبفردها حتمل تلك املخاطر، بل إنّ 

 .بني الدول ما كان التعاون هو السائدكل
سرتاتيجية شاملة ملواجهة األزمات تستدعي وعلى مستوى إدارة األزمات، وخالل العقود القليلة املاضية تثبت األحدث أن تصميم ا       

  : 1أساسأن يتم توجيهها على أربع مستويات على األقل 
 ؛وث األزمات يف املستقبلإجراءات على املستوى الوطين لتقليل من احتمال حد 

 ؛وإجراءات على املستوى اإلقليمي للحد من انتشار الضرر يف املنطقة اجملاورة 

 ؛وإجراءات دولية للتعاون الفعال يف جمال منع األزمات وإدارهتا حني حتدث 
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  ًتقوية الرقابة والقواعد االحرتازية الدولية هبدف دعم االستقرار العاملي ، إجراءاتوأخريا . 

أّن الرتتيبات اإلقليمية من اآلليات اهلامة اليت تُسهم يف دفع حلقـات النمـو والتنميـة، سـواء كانـت املـداخل  2لذلك يرى كثريون      
ور اهلام التكاملية املرتكز عليها إنتاجية أو جتارية أو تنموية، إضافة إىل أّن تنسيق اجلهود والتعاون يف نطاق اإلقليم املتكامل يكون له الد

ممانعة األزمات قبل وقوعها، والتقليص من آثارها عند حدوثها، جلانب من االعتبار أّن الدول املنتمية لنفس اإلقليم متتلك من التصور  يف
املتكامل خلصائص اإلقليم  ما ُُيّكنها من االستفادة من نظم اإلنذار املبكر، وهو ما ُينحها سرعة التنسيق يف وضع خطط تصحيح 

حنـو املتزايـد التوجـه الـدويل  اقمها، وسرعة وجناعة وضع وصفات العالج عند بدايات األزمة، وهو األمـر الـذي يُفّسـراألوضاع قبل تف
 .اإلقليمية

أحد الدول ضمن نطاق التكتل إىل أزمة مالية أو اقتصادية، فإن األزمة قد تنتشر إىل  املتكامل ويف حال تعرض ويف نطاق اإلقليم      
، إاّل أن حدة هذه األزمة (، االستثمارات البينيةاألسواق املالية، والتبادالت التجارية) الداعمة لذلكقنوات االنتقال الدول األخرى عرب 

، فأزمة تنشأ 3باإلقليمية اجلديدة ختتلف حبسب مراحل التكامل بالنسبة للتكتالت التقليدية، ودرجات الرتابط بني االقتصاديات فيما تعلق 
منطقة جتارة حرة، قد ختتلف عن أزمة يف إقليم متكامل بدرجة احتاد مجركي أو سوق مشرتكة، أو يف إطار احتاد  يف تكتل عند مرحلة

 . نقدي
وفيما يتعلق بالروابط احمللية لدول املنطقة، فإن املستجدات املالية يف كل دولة تؤثر على الدولة األخرى، وينطبق ذلك على نشاطات      

ويف هذا السياق قد يبيع املستثمرون األجانب أصوهلم املوجودة يف دولة ما  ،تثمار األجنيب املباشر واإلقراض املصريفأسواق رأس املال واالس
التكامل االقتصادي، ُيكن أن تؤدي الروابط املالية بـني  نتيجة للخسائر اليت تكبدوها يف دولة أخرى، ويف منطقة على درجة عالية من

إىل ذلك رأي ( بارك سونغ)تقال األزمات اليت تعيشها األسواق املالية يف بعض الدول إىل دول أخرى، ويضيف الدول بصورة تلقائية إىل ان
ار هاماً آخر وهو أنه عندما تكون األسواق املالية لدول املنطقة على درجة عالية من التكامل يتوقع املتعاملون أن تنعكس التغريات يف أسع

 .4آن واحد وهو ما قد يؤدي إىل اتساع رقعة انتشار األزمة األسهم على كافة تلك األسواق يف
فعند نشوب أزمة مالية يف دولة عضو داخل التكتل ويكون معامل االرتباط مرتفع سواء فيما خيص األسواق املالية  أو التجارة البينية       

وتنتشر، لكن جهود التعاون قد  املتكاملاخل أعضاء اإلقليم تنتقل دقد ، فإن األزمة أو غريها من املؤشرات االقتصادية الكلية هلذا التكتل
ما يتيح  ةاإلقليمي ياتالتصور املتكامل خلصائص ووضعية االقتصاد ارتكازا علىختفف من حدة اآلثار وتساعد على جتاوز اخلسائر، 

  . إمكانية اختاذ اإلجراءات والسياسات املالية والنقدية الالزمة املناسبة واملتناسقة
ن املهم التأكيد أنه كلما كان احلجم االقتصادي للدول املتضررة كبـري كلمـا زادت احتماليـة انتقـال األزمـات وشـدهتا، واتسـاع وم

سهم يف ذلك مستويات االنفتاح التجاري ملراكـز األزمـة، مـن خـالل االنفتـاح العـاملي، أو كما يُ . نطاق تأثريها داخل اإلقليم املتكامل
 .اإلقليمي

اليت تضم ( NAFTA)لرتتيبات اإلقليمية اجلديدة حتديدا ما تعلق باتفاق منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية ويف سياق ا
من بنود حترير جتاري ومايل عميق يتجاوز  5الواليات املتحدة األمريكية وكندا كمراكز متقدمة واملكسيك كطرف نامي، وما حتويه االتفاقية

وىل للتكتالت التقليدية كما يفوق ما أمجع عليه يف إطار املنظمة العاملية للتجارة، ومع ما حققته االتفاقية من ما يُتفق عليه يف املراحل األ
يكي، ُمعاِمالت ترابط جتارية ومالية مرتفعة بني الدولتني والواليات املتحدة األمريكية، تربز إشكالية األزمات اليت تعصف باالقتصاد األمر 

دوى إىل الدول األعضاء يف التكتل، خاصة أن املنطقة تضم عضوا ناميًا قد ال ُيلك من  آليات وقدرات ممانعة وإشكالية انتقال الع
 . األزمات والتصدي هلا ما يؤهله لتفادي انعكاساهتا السلبية أو التقليل من آثارها

 :وعلى ذلك فإن السؤال الذي يُطرح 
معبراً لتدويل « منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية»التطبيقية تكتل هل شّكلت اإلقليمية الجديدة المجسدة في صيغتها 

 إلى حدود المعقول؟ ألزماتا؟ أم أنّها آلية ممانعة قادرة على تقليص معدالت انتشار «األزمات»
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  :اإلطار نظري للدراسة : أوال
االقتصاد املكسيكي من املهم التوقف عند مستويني من ، على 6كمدخل، إلشكالية ارتدادات األزمات األمريكية املنشأ خاصة       
 : النقاش 
  من الضروري استحضار هذا املستوى عندما يتعلـق األمـر مبناقشـة طبيعـة األزمـات بشـكل عـام وكيفيـات  :المستوى األول

ذا املستوى قياسي وُيكن ، وه7انتقاهلا، ومستويات عدواها لبقية اقتصاديات السوق العاملية املتقدمة أو النامية على حد سواء
إسقاطه على الكثري من األزمات االقتصادية، مع اإلشارة أن األزمات الدولية سيما منها اليت تتسبب فيها القوى االقتصادية 

فأواًل مبستوى خلل اقتصادي، فيما تعلق :  8الكربى كالواليات املتحدة األمريكية، تتعلوم وتنتشر دوليا وفق ثالث مستويات
وثانياً مبستوى مشكل اقتصادي، عندما تتعلق . صاديات ذات معامل االرتباط اقتصادي الضعيف باالقتصاد األمريكيباالقت

مبستوى أزمة اقتصادية، عند الكالم عن االقتصاديات ذات . باالقتصاديات ذات معامل االرتباط اقتصادي املتوسط وثالثا، ً
 .املتحدة األمريكية معامل االرتباط االقتصادي املرتفع مع الواليات

  جتدر اإلشارة إىل أن االرتقاء يف سلم التكامل االقتصادي ومراحله يُؤّشر على درجات انتقال األزمات، فإذا   :المستوى الثاني
أن  احملتملفيما بينها مرتفع، فمن  االقتصادي التكتل على درجة عالية من التكامل ومعامل االرتباطيف عضاء كانت الدول األ

كما أن . ستقرار واألزمات يف دولة واحدة على معظم املؤشرات االقتصادية لسائر الدول األعضاء األخرىا حاالت الالتؤثر 
تأثر الدول األعضاء باألزمات  يف تكتل على نسق اإلقليمية اجلديدة خيتلف حبسب عمـق بنـود االتفاقيـة، واتسـاع ماديـات 

 .عامالت االرتباط املايل والتجاري بني حمور التكتل واألعضاء األطرافالتحرير، والثقل االقتصادي ملركز األزمة، وم
لقياس أثر األزمات على الدول األعضاء ضمن نطاق األقاليم املتكاملة، من ذلك دراسة  كل   9وقد تطرقت العديد من الدراسات      
مستويات انتقال األزمات بني الدول،  اليت ارتكزت حول حتليل  10يف دراستهم (Klender Cortez , Jorge Castillo)من 

، علـى اقتصـاديات الــدول 1002، واألزمـة املاليـة األمريكيـة 1004، واألزمـة األرجنتينيــة 4991وتـأثريات كـل مـن األزمـة املكسـيكية 
ري األزمة املكسيكية الثالث، وقد خلص الباحثني إىل أن هناك جمموعة من املتغريات اليت تساهم يف انتقال عدوى األزمات، كما أكدوا تأث

 على االقتصاد األرجنتيين، ومل يتم تسجيل أثر واضح لألزمة األرجنتينية على االقتصاد املكسيكي وفقاً للنموذج الذي مت صياغته، يف حني
Bekaert)أنّه وعند اعتماد النموذج الذي ِصيغ من طرف 

زمة اليت يُّسجل أثر االنتقال لألزمة على االقتصاد املكسيكي، أّما األ( 11
 .  عصفت باقتصاد الواليات املتحدة األمريكية كان هلا واضح األثر على كل من االقتصاد املكسيكي واألرجنتيين

على االقتصاد احلقيقي للطرف النامي املكسيك ضمن اتفاقيات اإلقليمية  ويف هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء حول أثر األزمات     
قبل وبعد االتفاق، ضمن الفرتتني املرتسمة حدودها قبل سنة دخول ( منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية) اجلديدة بصيغتها التطبيقية
، مـع الرتكيـز علـى 1041حـ  العـام  4991ومنـذ  4991حـ  العـام  4920وبعـدها، أي منـذ  4991االتفـاق حّيـز التنفيـذ العـام 

ومن مّث على النمو االقتصادي يف الدولة حمل الدراسة، وتضم هذه الفرتة جمموعة من  اآلثار االقتصادية لألزمة املؤثرة على الطلب الكلي
 .األزمات الداخلية اليت عصفت بإحدى دول التكتل واخلارجية اليت مست أحد الدول اخلارجية كما هو مبني يف اجلدول املوايل
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الدراسةاألزمات المالية واالقتصادية المدرجة ضمن (: 0)جدول رقم   

 طبيعة األزمة شرح األزمة الفترة

0892 

أزمة الديون العاملية اليت نشأت إثر توسع البنوك التجارية العاملية يف اإلقراض حلكومات دول العامل الثالث نتيجـة حتريـر 
نامية عدم قدرهتا وقد اقرتنت حركة التوسع يف اإلقراض بإعالن الدول ال. القطاع املايل واملصريف وحرية حركة رؤوس األموال

 على الوفاء بأعباء الديون  وخدماهتا، وأول الدول كانت املكسيك

 داخلية

0891 
سـاعة أدى إىل التوقــف الكلـي لعمليــات السـحب والــدفع للقــروض  12توقـف نظــام التشـغيل يف بنــك نيويـورك ملــدة 

 خارجية .رف بأزمة بنوك االدخار والقروضوتع. مليار دوالر 10احلكومية، وهو ما استدعى تدخل البنك املركزي سريعاً بـ

0891 
نقطة، أديا إىل اهنيار بورصة  100اخنفاض قيمة الدوالر كسعر صرف وارتفاع أسعار الفائدة املتعلقة باملدى الطويل لغاية 

 خارجية .األسهم يف لندن وأمريكا، األمر الذي استدعى تدخل البنك املركزي األمريكي

0898-
0880 

من أسعار اجلملة والتجزئة ، % 5عقب إعالن احلكومة األمريكية عن رفع  4929األزمة يف شهر سبتمرب بدأت آثار  
 4929أكتـوبر  41عـن ختفـيض أسـعار الفائـدة، ويف " البنـك االحتيـاطي الفـدرايل"مع امتناع البنك املركزي األمريكـي 

نقطة، كما  717طوكيو فقد مؤشر نيكاي  ، ويف%7نقطة، أي داو جونز مبقداره  490اخنفض مؤشر داوجونز بنسبة 
 نقطة 411أضاع مؤشر فايننشال تيمز 

 خارجية

 خارجية .تعرض اجلنيه اإلسرتليين ملوجة مضاربات أغرقته، وهو ما تسبب يف تشويه النظام النقدي األوريب 0882

0881 

األمريكي شّكل ضمانة ومهية شجعت على  وُتّسمى األزمة االقتصادية املكسيكية، وذلك ألن ارتباط عملة البلد بالدوالر
االستدانة األجنبية، مما سّبب عجزاً يف ميزان املدفوعات واستدعى تدخل الواليات املتحـدة األمريكيـة بصـفتها الشـريك 

 .وُتسمى هذه األزمة بأزمة البيزو املكسيكي. التجاري الرئيسي للمكسيك ويربطهما اتفاق منطقة التجارة احلرة
 داخلية

0881 
األزمة اآلسيوية، وتعرف بأزمة الباهت التايلندي، وقد أثرت األزمة على أغلب دول اآلسيان، كما أدخلت السياسات 

 خارجية . النقدية االنكماشية املتخذة اقتصاديات املنطقة يف حالة من الركود االقتصادي العميق

0888 

عجـز حكومـة روسـيا عـن سـداد الـديون اخلارجيـة ، نتيجـة 4999و  4992عرفـت روسـيا أزمـة ماليـة خانقـة سـنيت . 4
 .الرتاكمية جراء إصدارات سندات حكومية قصرية األجل

، كمــا اخنفضــت 4992و 4997بــدأت العملــة الربازيليـة يف االخنفــاض بشــكل كبــري بـني عــامي : األزمـة الربازيليــة. 1
البنك املركزي خفض القيمة احلقيقية للعملة  وقرر. ٪10احتياطيات الربازيل من العمالت األجنبية وخاصة الدوالر بنسبة 

ما . ٪ مقابل الدوالر األمريكي77وقبل هناية الشهر، اخنفضت قيمتها احلقيقية بنسبة   4999٪ يف جانفي عام 2بنسبة 
 أسفر على عجز كبري يف احلساب اجلاري، وكمحصلة لذلك أزمة يف ميزان املدفوعات

 خارجية

2111 
، ومـا نـتج عنهـا مـن ضـعف قـو االقتصــاد (أزمــة ُمؤشـر ناسـداك)و مـا تعـرف بأزمـة الـدوت كـوم أزمـة فقاعـة األنرتنـت، أ

 داخلية .األمريكي، ليبقى مدعوماً باالستهالك العائلي املرتبط مبعدالت الفائدة املنخفضة

2110 

الودائع يف البنوك التجارية ، بداية باخنفاض 1004وقد بدت مالمح األزمة املالية يف األرجنتني منذ بداية شهر جويلية . 4
. االخنفاض املستمر يف االحتياطيات الدولية من الدوالر األمريكي ، مثّ %7.4مليار دوالر، وبنسبة قدرها  7.4مبقدار 

 . ليدخل االقتصاد األرجنتيين يف حالة من الركود
 . كبرية يف أسواق املال األمريكيةما ُعرف هبجمات تنظيم القاعدة على برجي نيويورك، وما نتج عنها من اهنيارات  . 1

 خارجية

 

 داخلية

 داخلية أزمة الرهون العقارية األمريكية، أو ما يُعرف باألزمة املالية العاملية  2119
2118-

2102 

 خارجية .األزمة اليونانية، وحتوهلا إىل أزمة منطقة اليورو

، شتاء  1009، خريف 19-12عدد القاهرة، ال، مجلة بحوث اقتصادية عربيةد الرأمسايل، شريط عابد، معدل الفائدة ودورية األزمات يف االقتصا: المصدر
. 12-17 ص ص، 1040  

Mike Evangelist, Valerie Sathe, BRAZIL’S 1998-1999 CURRENCY CRIS IS , BRAZIL, 2004, P4. 
http://www-personal.umich.edu/~kathrynd/Brazil.w06.pdf  

 
عموما ُُيكننا القول أن أغلب الدراسات السابقة تركّزت حول حتديد ماديات انتقال األزمات لدول التكتل وشّدة أثرها، أو مدى         

حول اختالف أثر األزمات قبل وبعد التكتل، ويف هذه األطروحة فإنّا سنُرّكز التحليل . متاسك ومستقبل التكتل على إثر هذه األزمات
وعليه فإننا سنهتم بقياس االختالف .  لتحديد إذا ما شّكل التكتل قوة ممانعة لألزمة، أم أنه ساهم يف تدويل األزمات وتعميق أثرها

فيذ حمورا للمقارنة، للحكم إذا ما  احلاصل يف تأثري األزمة على االقتصاد احلقيقي للدول املتكاملة، وتُشّكل سنة دخول االتفاق حيز التن
التكامل احلاصل بصيغته التطبيقية أحدث تغريًا يف معامل النموذج قبل التكتل وبعده، أي إثبات وجود فرق يف تأثري األزمة قبل وبعد  كان

  .االتفاق وباقي املتغريات املستقلة، يف تفسري املتغري التابع املمثل يف الناتج احمللي اإلمجايل

http://www-personal.umich.edu/~kathrynd/Brazil.w06.pdf


 4602/  60عدد ال -مجلة أداء المؤسسات الجزائرية                                                                                                                                                      

 
61 

ومن املفرتض ارتباطا مبستويات انتقال األزمات والقنوات الداعمة النتشارها أن يكون لألزمات وعلى وجه اخلصوص الداخلية منها       
لكن اإلشكال املراد قياسه يف النموذج . أثراً سلبيا على االقتصاد احلقيقي للدول األعضاء يف التكتل( أي اليت تعصف بأحد دول التكتل)

 .   كان هناك  تغري هيكلي يف تأثري األزمة على االقتصاد املكسيكي قبل وبعد دخول اتفاق النافتا حيز التطبيقتتبع إذا ما  

 الدراسة ومصادر البيانات ومتغيرات نموذج: ثانيا
12الدراسات يف استخدامها مت قد قاذج عدة هناك       

عها، فمن حتليل آليات انتقال عدوى األزمات باختالف أنوا تناولت اليت 
الدراسة  هذه الدراسات ما تُركز على عامل األسواق املالية كآلية عدوى، وأخرى تُركز على العملة كعامل رئيس يف انتقال العدوى،  ويف

 افرتاض كمتغري تابع، على( GDPR)وحتديدا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  متغريات، عشر من قوذج خطي متعدد نستخدم سوف

أزمة : 1أزمة الداخلية، : 4مع إعطاء القيم ( )نوعي)كمتغري مستقل يف شكل متغري ومهي ( Crisis)من األزمات  كل يف دالة أنه
، واالستثمار األجنيب املباشر (IMP)، والواردات (EXP)الصادرات : ، وباقي املتغريات املستقلة ممثلة يف(عدم وجود أزمة: 1 خارجية،

(FDI) وصايف عوائد املقيمني ،(NR) واستهالك القطاع العائلي ،(HCE) احلكومي، وإنفاق القطاع (GFCE)،  وكذا تراكم رأس
 الرياضية كمتغري مستقل كذلك، ويأخذ النموذج الصيغة (Inf)، ومعدل التضخم (RERE)، وسعر الصرف (GCF)املال الثابت 

 :التالية العامة
Y it = C + αxit + εit 

GDPR = f(Crisis, EXP, IMP   , FDI, NR, HCE, GFCE, GCF , RERE, Inf) 
  :يُكتب على الشكل اآليت االحتمالية صيغته يفاملُشار إليه  النموذجو 

GDPR = β0   + β4 Crisis    + β1 EXP   + β1 IMP + β4 FDI + β5 NR + β6 HCE    + β7 
GFCE   + β8 GCF + β9 RERE + β10 Inf + U 

 يساوي حسايب وبوسط طبيعيا توزيعا قيمه موزعة أن فرتضيُ  والذي (error term) ةللمعادل العشوائي اخلطأ حد ُيثل (U) حيث

 النموذج معلمات معلمة من لكل بالكفاءة وتتصف متحيزة غري مقدرات على للحصول ضرورية ثابت، وهذه الفروض وتباين صفر
(β0 , β1 , β2 , β3 , β4, β5 , β6 , β7 , β8 , β9, β10).  على االعتماد مت احلقيقية، وقد قيمها يف املتغريات بياناتو 

كما هو مبني يف   1041-4920 الفرتة املستخدمة اإلحصائيات وتغطيالتقارير السنوي للمنظمات الدولية واإلقليمية،  إحصائيات
 .املوايل اجلدول

متغيرات الدراسة ومصادر البيانات(: 2)جدول رقم   

 المصدر التعريف المتغير

GDPR 

، وُُيثل قيمة السلع واخلدمات املنتجة يف احلقيقي اإلمجايل الناتج احمللي
والبيانات املرتبطة .  احليز اجلغرايف للبلد يف فرتة زمنية عادة ما تكون سنة

 (1005=  400) .باملتغري مقدرة مبليار دوالر

 World Bank, World Development 
Indicators,  

http://data.worldbank.org/data-
catalog/world-development-indicators 
International Financial Statistics of the 

IMF,  
www.imf.org/external/data.htm 

EXP 

وهي مُتثل قيمة السلع واخلدمات املنتجة حملياً واملوجهة لتلبية  الصادرات
. والبيانات املرتبطة باملتغري مقدرة مبليار دوالر. طلب العامل اخلارجي

(400  =1005) 
www.wto.org 

IMP 
الطلب  قيمة السلع واخلدمات املنتجة يف العامل اخلارجي واملوجهة لتلبية

 (1005=  400). والبيانات مقدرة مبليار دوالر. احمللي
www.wto.org 

FDI 

ُيثل االستثمار األجنيب املباشر، بأنّه قيام شركة أو منشأة ما باالستثمار 
يف مشروعات تقع خارج حدود الوطن األم وذلك هبدف ممارسة قدر من 

وُيكن أن يتخذ أشكاال متعددة  . يات تلك املشروعاتالتأثري على عمل
كإنشاء مشروع جديد أو متلك أصول منشأة، أو من خالل الدمج 

 (1000=  400). والبيانات مقدرة مبليار دوالر. واالستحواذ

UNCTAD database 
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx 

HCE  وُيثل جمموع قيمة اإلنفاق على السلع واخلدمات املُعمرة وغري املعمرة منUNCTAD database 
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.imf.org/external/data.htm
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
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 .والبيانات املرتبطة باملتغري مقدرة مبليار دوالر .طرف القطاع العائلي
  (400  =1005) 

GFCE 

وُُيثل إنفاق الدولة على السلع واخلدمات والتجهيزات املختلفة مبرجتى 
تقدمي  خدمة للمجتمع، وقيامها بوظائفها لتحقيق أهدافها، وينقسم إىل 

اإلنفاق اجلاري؛ اإلنفاق االستهالكي؛ اإلنفاق : ثالثة أقسام 
=  400).  ملرتبطة باملتغري مقدرة مبليار دوالروالبيانات ا. االستثماري

1005) 
 

UNCTAD database 
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx 

GCF 

ويشمل اإلنفاق على التغري يف حجم املخزون : اإلنفاق االستثماري
. تجهيزات الرأمسالية واملعدات واألدوات واآلالتاإلمجايل؛ واإلنفاق ال

 (1005=  400). البيانات مقدرة مبليار دوالر
UNCTAD database 

http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx 

Inf 
 .كل مستمروُيثل ارتفاع املستوى العام لألسعار بش: التضخم

 (1000=  400)نسبة مئوية 
UNCTAD database 

http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx 

RERE 

يعرب سعر الصرف احلقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء 
 . لتايل يقيس القدرة على املنافسةوحدة واحدة من السلع احمللية، وبا

(400  =1000) 

UNCTAD database 
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx 

NR 
صايف عوائد امللكية وُيثل عوائد املقيمني مطروحا منها عوائد غري 

 (1005=  400). رمقدرة مبليار دوال. املقيمني
UNCTAD database 

http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx 

Crisis 
األزمة وتنقسم إىل أزمة داخلية أو خارجية، مت تقديرها بإعطاء الدرجات 

4 دولاجل أزمةعدم وجود : 1أزمة خارجية، : 1أزمة الداخلية، : 4  

الباحثنيمن إعداد : المصدر  

  :تقدير النموذج وتحليل النتائج :ثالثا
I. نتائج االنحدار وتفسير النموذج:  

وباستخدام طريقة  (OLS)، باستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية SPSS 21مت تقدير النموذج باستخدام برنامج        
STEPWISE يوقد كانت النتائج كما يل : 

Y = 2,834 + 0,873EXP - 0,754IMP + 0,942HCE +1,180GFCE + 0,908GCF - 
0,409crisis 

(-19199(         )479991(            )79911(           )109411(         )79142-(           )19791 )   
(29971) 

R
2
 = 0. 998   ,  

2
 = 0. 9976 ,  F = 66932,772   , DW = 1,724 

( IMP)والواردات ( EXP)الصادرات : ونالحظ أن املتغريات املستقلة اليت تفسر املتغري التابع يف حالة املكسيك هي
واإلنفاق االستثماري لقطاع األعمال  (GFCE)إنفاق القطاع احلكومي   وكذا( HCE)واإلنفاق االستهالكي للقطاع العائلي 

(GCF) وكذلك األزمة ،(crisis .) إشارات املتغريات املستقلة تتواءم مع النظرية االقتصاديةو. 
تحليل التباين(: 3)جدول رقم   

ANOVAa 

Model  Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 3462033,698 6 577005,616 66932,772 ,000b 

Residual 224,138 26 8,621   

Total 3462257,835 32    
a. Dependent Variable: GDP 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر
II. اختبار مدى مناسبة النموذج:  

 النموذج غري مناسب: الفرضية الصفرية 

http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx
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 النموذج مناسب: الفرضية البديلة 

 000.0Sig  قيمة                F = 66932,772 قيمة

 .مناسب وجيد للتنبؤإذا النموذج   %5 أقل من   sig مبا أن قيمة
 .املبينة أن  املتغريات تُفسر النموذج بدرجة عالية  Adjusted R square قيمةتُبني كما 

معامل التحديد المعدل(: 1)جدول رقم   

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,999
a
 ,998 ,9976 2,9360985 1,724 

b. Dependent Variable: GDP 

 SPSS21خمرجات الربنامج اإلحصائي : المصدر
III.  المعامالت: 
أن املتغري األكثر تأثريًا يف املتغري التابع بالنسبة  5 وتُبني املعلمات قوة تفسري املتغريات املستقلة للمتغري التابع، ونالحظ من اجلدول      

مّث اإلنفاق ( HCE)، ويليه اإلنفاق االستهالكي للقطاع العائلي (GFCE)نفاق احلكوميللنموذج املكسيكي يتمثل يف اإل
األقل تأثريًا يف ( crisis)ونالحظ أن متغري األزمة . بالرتتيب( IMP)والواردات ( EXP)، ومتغري الصادرات (GCF)االستثماري

أثري األزمة املباشر على جمموعة املتغريات املستقلة األخرى املؤثرة يف النموذج، ويرجع ذلك العتبار متغري األزمة متغري ومهي، إضافة إىل ت
 .املتغري التابع وخاصة الصادرات والواردات والطلب االستهالكي للقطاع العائلي

معامالت النموذج(: 1)جدول رقم   

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 2,834 2,911  2,973 ,039   

EXP ,873 ,089 ,291 9,793 ,000 ,172 5,820 

HCE ,942 ,031 ,617 30,144 ,000 ,121 8,235 

GFCE 1,180 ,149 ,141 7,924 ,000 ,126 7,942 

crisis -,409 ,819 ,001 -4,499 ,002 ,794 1,260 

IMP -,754 ,117 -,270 -6,418 ,000 ,115 8,668 

GCF ,908 ,053 ,225 16,992 ,000 ,212 4,727 

a. Dependent Variable: GDP 

 SPSS21خمرجات الربنامج اإلحصائي : المصدر

املعامالت السابقة يرجع ذلك أساسًا للعدد املرتفع لسكان املكسيك األمر الذي يرفع من مزيد من التحليل فإن تأثري  سياقويف       
ي بقي لعقود من الزمن سواء قبل قيمة اإلنفاق االستهالكي للقطاع العائلي، كما يرتبط الرتتيب السابق بطبيعة االقتصاد املكسيكي الذ

اتفاق النافتا أو بعدها معتمدًا بشكل الفت لالنتباه يف قوه على الطلب األمريكي على السلع واخلدمات املكسيكية باعتبار الواليات 
 .الكي العائلياملتحدة األمريكية الشريك التجاري األول للمكسيك،  وبذلك  الذي اعتمد يف قوه ولعقود على تيار الطلب االسته

ومن أجل فهم أعمق آلليات تأثري األزمات وكذا التكامل االقتصادي على  االقتصاد املكسيكي، وحتليل أدق، ننحى إىل حماولة       
االســتهالك اخلــاص، اإلنفــاق احلكــومي، التغيــريات يف املخــزون، االســتثمارات الثابتــة، الصـــادرات : تفكيــك هــذا النــاتج إىل مكوناتــه

حبيث ُيثل . مبا يسمح لنا دراسة مسامهة كل من القطاعات السابقة يف تكوين وقو الناتج احمللي اإلمجايل. ات، وصايف الصادراتوالوارد
 . معدل قو الناتج احمللي اإلمجايل جمموع النمو لكل قطاع من القطاعات السابقة يف كل عام

لنافتا، يُعزى النمو املسجل يف االقتصاد املكسيكي بدرجة أوىل إىل التوسع يف ومن الشكل يتبني أنه خالل السنة األوىل لالتفاق ا       
يف حني أن الواردات تزداد مبعدالت أكرب من تزايد الصادرات وبالتايل . االستهالك اخلاص وبالتايل معدالت النمو املرتفعة هلذه األخرية

 .فإن صايف امليزان التجاري سجل معدل قو سالب
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2112-0881نمو الناتج المحلي للمكسيك حسب نمو القطاعات المساهمة في تكوينه للفترة (: 0)الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Source: CARLOS SALAS, between unemployment And insecurity in Mexico NAFTA enters its second decade,  Economic 

Policy  institute, EPI Briefing Paper 173,  P37. 

، هذا االخنفاض (أو أزمة البيزو)وهي سنة األزمة املكسيكية  4995كما سّجل اخنفاض يف قو الناتج احمللي اإلمجايل كبري يف عام       
يف النمو يرجع بدرجة أوىل إىل اخنفاض قو االستهالك اخلاص وكذا اخنفاض معدالت قو االستثمارات واإلنفاق احلكومي وكذا التغريات 

يف حني مت تسجيل ارتفاع مضطرد يف معدل قو الصادرات وذلك نتيجة لعملية ختفيض قيمة البيزو املكسيكي بعد األزمة . يف املخزون
 .معطيًا نتيجة موجبة يف صايف امليزان التجاري. 4995، بدايات 4991اليت انفجرت يف هناية عام 

، وأصـبح (4997، 4995)ادي كانت مؤقتـة، فيمـا ال يتعـدى سـنيت لذا فإن مسامهة صايف التجارة اخلارجية يف األداء االقتص       
 4997بل بدأ يساهم يف تأخر النمـو االقتصـادي،  وهـذه السـمة ميـزة السـنوات  GDPصايف الصادرات أقل من أن يساهم يف قو 

اب الرأمسالية وعلى رأسها الواليات ارتباطا باألزمة اآلسيوية وما نتج عنها من تباطؤ يف النمو االقتصادي العاملي وتقلص واردات األقط
سبتمرب  44نتيجة لتباطؤ االقتصاد األمريكي جّراء إفرازات أزمة فقاعة التكنولوجيا وتفجريات  1001املتحدة األمريكية، وكذا العام 

 . وما نتج عنها من تباطؤ يف االقتصاد األمريكي 1004
فضل الطلب احمللي من خالل النمو يف االستهالك اخلاص بدرجة أوىل واالستثمار يف حني استندت الزيادة يف قو الناتج احمللي ب      

( أي االسـتثمار)، والـذي يعتـرب الـدافع 1000حـ  سـنة  4999الذي ساهم يف اسرتجاع ديناميكيـة االقتصـاد وذلـك خـالل سـنوات 
جع إىل تراجع قو االستثمارات وكـذا اإلنفـاق مت تسجيل معدل قو سالب ير  1004أما خالل سنيت . لرتاكم املخزون وزيادة اإلنفاق

 . والتغري يف املخزون، مع صايف سالب دائما للصادرات
IV.  اختبار التغير الهيكلي (Test Chow:) 

للوقوف على مدى متاثل العالقات أو اختالفها هيكليا من خالل تقدير  Chowاختبار يف هذا اجلزء من الدراسة نستخدم 
  :فقًا للمعادلةهلذا االختبار و  Fقيمة 
 
 

 :حيث
 S  : جمموع مربعات البواقي يف النموذج التجميعي املقدر باستخدام املشاهدات الكلية املتاحة للفرتة قبل التكتل والفرتة بعد

 .التكتل معا
 S1  :جمموع مربعات البواقي يف النموذج املقدر للفرتة قبل التكتل فقط. 
 S2   :املقدر للفرتة بعد التكتل فقط  جمموع مربعات البواقي يف النموذج. 
 n1  :عدد املشاهدات للفرتة قبل التكتل. 
 n2  :عدد املشاهدات للفرتة بعد التكتل. 
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 k  :عدد املعلمات اهليكلية املقدرة يف كل النموذج. 

تقدير النموذج للمكسيك قبل التكتل(: 6)جدول رقم   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: رالمصد
 

تقدير النموذج للمكسيك بعد التكتل(:1)جدول رقم   

 

856.0
)121914/()68.176387.3(

6/)]68.176387.3(138.224[





F  

والبالغة ( 14،  7)ودرجة حرية ( %5)عند مستوى معنوية اجملدولة  Fأصغر من  0.257احملتسبة والبالغة  Fومبا أن قيمة       
 . ، وعليه نقبل فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود تغري هيكلي بني الفرتتني 1.19

كية، وعليه فإن التكامل احلاصل بصيغته التطبيقية تكتل النافتا مل ُُيدث تغريًا يف معامل النموذج قبل التكتل وبعده يف احلالة املكسي      
ويرجع ذلك أساسًا ببقاء مسار . أي ال يوجد فرق يف تأثري األزمة قبل وبعد االتفاق وباقي املتغريات املستقلة يف تفسري املتغري التابع

وهيكل التجارة البينية بني دول التكتل خاصة بني القطب األمريكي والطرف النامي املكسيك على حاهلا نتيجة لالحتباس التجاري البيين 
ـ وعلى الرغم  1041-4927يُبنّي نسبة الصادرات املكسيكية إىل الواليات املتحدة األمريكية للفرتة  املوايلل وبعد االتفاق ـ واجلدول قب

، وانضمامها جملموعة من الرتتيبات اإلقليمية األخرى منها منطقة التجارة احلرة 4995من انضمام املكسيك للمنظمة العاملية للتجارة منذ 
وحتتل املكسيك املرتبة الرابعة يف ، (1كما يبينه اجلدول )يكيتني، لكن مل ُُيدث ذلك تغريًا يف مسارات التجارة اخلارجية املكسيكية لألمر 

 .تشكيلة واردات الواليات املتحدة األمريكية بعد الصني واالحتاد األوريب وكندا
. التفاق، لتبقى قناة الصفقات التجارية مدخاًل مهمًا للتأثري على الناتجاألمر الذي يُفسر عدم حدوث تغريات هيكلية قبل وبعد ا       

ومعربًا النتقال األزمات وحاالت الركود واالنكماش اليت تعصف خاصة بالطرف املتقدم الواليات املتحدة األمريكية، عرب آثار التغذية 
 .العكسية

 
 
 
 

ANOVA
a,b

 

Model Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Regression 102222,028 6 17037,005 35210,337 ,000
c
 

Residual 3,387 7 ,484   

Total 102225,415 13    

a. Dependent Variable: GDP 

b. Selecting only cases for which VAR00004 =  0  

c. Predictors: (Constant), GCF, crisis, EXP, GFCE, IMP, HCE  

ANOVA
a,b

 

Model 
Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 1378901,741 6 229816,957 15608,992 ,000
c
 

Residual 176,680 12 14,723   

Total 1379078,422 18    

a. Dependent Variable: GDP 

b. Selecting only cases for which VAR00004 =  1  

c. Predictors: (Constant), GCF, crisis, GFCE, EXP, HCE, IMP  

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر
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ة األمريكية نسبة إلى إجمالي الصادراتالصادرات المكسيكية إلى الواليات المتحد(:9)جدول رقم   

/ص مكسيك إلى و م أ السنوات إجمالي  
الصادرات المكسيكية

/ص مكسيك إلى و م أ السنوات إجمالي  
الصادرات المكسيكية 0891 86.7 2111 88.02 

0899 84.05 2110 85.93 
0898 89.13 2112 88.11 
0881 88.65 2113 87.57 
0880 88.1 2111 87.51 
0882 86.08 2111 85.68 
0883 86.37 2116 84.75 
0881 85.29 2111 82.07 

0881 88.4 2119 80.15 
0886 87.08 2118 80.59 
0881 87.45 2101 79.97 
0889 86.33 2100 78.55 
0888 88.15 2102 77.60 

 (/www.wto.org/english/res_e/statis_e) بناءا على معطيات الباحثنيمن اعداد : المصدر

V.تحليل معامالت االرتباط: 
V.0 تحليل معامالت االرتباط بين متغير األزمة وباقي المتغيرات:   

 GDP EXP IMP FDI RN HCE GFCE GCF)إمسي وبقية املتغريات  Crisisاملتغري  حيث أنّ       

Inflation REER ) كميةNominal by Interval إيتا»، فإّن املقياس املناسب هنا هو معامل »(Eta ) وهو من املقاييس
تام، مبعىن أّن ( تأثري)الذي تدل قيمته على وجود عالقة ( 1,000)باعتبار أّن األزمة هي املتغري التابع « إيتا»معامل ارتباط ، االجتاهية
 .يف األزمة عايل جداGDP تأثري 

 ضعيف( تأثري)الذي تدل قيمته على وجود عالقة ( 0600,)هي املتغري التابع  GDPباعتبار أّن « إيتا»معامل ارتباط أّما         
الذي تدل ( 1,000)باعتبار أّن األزمة هي املتغري التابع « إيتا»معامل ارتباط ، منخفض جدا GDP، مبعىن أّن تأثري األزمة يف جدا

وهو ما يؤّكد كون قناة الصفقات التجارية حتديدا من . تاميف األزمة  EXPتام، مبعىن أّن تأثري الصادرات ( تأثري)قيمته على وجود عالقة 
خالل معابر التصدير تُشّكل قناة عدوى اقتصادية تُساهم يف تعميق حاالت الركود الذي قد يصل إىل مستوى كساد، لريتقي إىل سقف 

 .أزمة تعصف باالقتصاد احلقيقي
( تأثري)وهو ما يدل على وجود عالقة ( 3340,)هي املتغري التابع  EXPباعتبار أّن الصادرات « إيتا»معامل ارتباط ّما أ        

الذي ( 1,000)باعتبار أّن األزمة هي املتغري التابع « إيتا»معامل ارتباط ، منخفض EXPضعيف، مبعىن أّن تأثري األزمة يف الصادرات 
وهذه النتيجة تُؤّكد كون آثار التغذية العكسية  .تاميف األزمة  IMPتام، مبعىن أّن تأثري الواردات ( تأثري)تدل قيمته على وجود عالقة 

يكون هلا بالغ األثر يف تعميق حّدة األزمات، نتيجة التشابكات االقتصادية بني الدول، فاخنفاض واردات املكسيك مثاًل هلا أثر مسرتجع 
 .والعكس بالعكس. وهو األمر الذي يزيد من حدة األزمة وعمقها. قد يكون مماثال على صادراهتا

وهو ما يدل على وجود عالقة ( 1100,)يساوي « إيتا»معامل ارتباط فإّن هي املتغري التابع  IMPعند اعتبار الواردات أّما         
 .، مبعىن أّن تأثري األزمة يف الواردات منخفض جداة جداضعيف( تأثري)

تام، مبعىن أّن تأثري ( تأثري)وهو دليل على وجود عالقة ( 1,000)باعتبار أّن األزمة هي املتغري التابع « إيتا»مل ارتباط أما معا       
ومن جانب التحليل االقتصادي فإّن لالستثمار األجنيب عديد من املزايا اليت حُتقق . مرتفع جداتدفقات االستثمار األجنيب يف األزمة 

ي وتُقلل من حدة االزمات، حبيث تعتمد كثري من الدول وخاصة النامية منها يف مصادر متويلها للمشاريع على رؤوس االستقرار االقتصاد
ألجنيب األموال األجنبية كسبيل لدعم التنمية فيها باللجوء إىل االنفتاح على العامل اخلارجي سواء يف جمال التجارة اخلارجية أو االستثمار ا

ي يلعبه هذا األخري يف توفري التمويل الالزم إلقامة املشاريع اإلنتاجية وكذا نقل التكنولوجيا ونقل املعرفة وحتقيق وذلك نتيجة للدور الذ
 . التوظيف واخلفض من البطالة، وكمحصلة لذلك حتسني مستوى املعيشة لألفراد

ه االستثمارات غري مباشرة، مرتكزة على االستثمارات إاّل أنّه قد يصبح أثر االستثمارات سليب ويعّمق من األزمات، إذا كانت هذ       
املالية، ورؤوس األموال الساخنة وقصرية األجل، وسريعة التدفق إىل اخلارج، ما يعين حدوث تدفقات معاكسة هلذه األموال زمن األزمات 

 .مبا يُعّمق من شدهتا وحدهتا

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/
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 ضعيف( تأثري)وهو ما يدل على وجود عالقة ( 1040,)يساوي « إيتا»تباط معامل ار فإّن املتغري التابع  FDIعند اعتبار أّما         
 .، مبعىن أّن تأثري األزمة يف الواردات منخفض جداجدا

ويرجع قوة تأثري هذا املتغري ارتباطا بأمهيته  .يف اجلدول« إيتا»وهو ما يؤّكده معامل ارتباط  تامتأثري صايف عوائد امللكية يف األزمة 
 .  لق بدولة كاملكسيك، فجزء كبري من عوائد املقيمني باخلارج تتدفق إىل البلد يف شكل حتويالت من األفراد إىل عائالهتمخاصة فيما تع

وهو ما يدل على وجود أثر ( 1370,)يساوي « إيتا»معامل ارتباط ، فإّن املتغري التابع NR عند اعتبار صايف عوائد امللكيةأّما       
واملؤّشر عليها يف اجلدول، فإّن تأثري  SPSS 21وحبسب خمرجات الربنامج اإلحصائي ، صايف عوائد امللكيةضعيف جدا لألزمة على 

فإّن الخنفاض . وهو ما يتناسق مع حتليالت النظرية االقتصادية الكلية. تامعلى األزمة  HCEاإلنفاق االستهالكي للقطاع العائلي 
الطلب الكلي يف االقتصاد، وكنتيجة لذلك  اخنفاض أعمق يف الدخل التوازين نتيجة ألثر الطلب العائلي على السلع واخلدمات أثر على 

 .املضاعف، وهو األمر الذي يزيد من عمق املشكالت االقتصادية، وحدة األزمة
وجود عالقة  وهو ما يدل على( 0570,)يساوي « إيتا»معامل ارتباط متغريًا تابعاً، فإّن  HCE عند اعتبار االستهالكأّما        

 .لألزمة على متغري إنفاق القطاع العائليجدا منخفض ( تأثري)
« إيتا»كمتغري مستقل، فإّن معامل ارتباط   GFCE األزمة كمتغري تابع واإلنفاق احلكوميمن خالل حتليل عالقة االرتباط بني        

، عال جداعىن أّن تأثري انفاق القطاع احلكومي على األزمة تام، مب( تأثري)يُؤّشر على وجود عالقة ( 1,000)كما هو مبني يف اجلدول 
ضعيفة ( تأثري)وهو ما ُيكن تفسريه بعالقة ( 0670,)يساوي « إيتا»معامل ارتباط ، فإّن متغريا تابعا ويف حالة اعتبار اإلنفاق احلكومي

 .جدا لألزمة
تام، مبعىن أّن تراكم رأس املال الثابت ذو تأثري ( تأثري) وجود عالقة كون األزمة متغري تابع يتبني« إيتا»معامل ارتباط وفقا لتحليل       

ومن جهة التحليل االقتصادي الكلي فإّن إلنفاق قطاع األعمال دور مهم يف تقوية تيار الطلب الكلي ورفع مستوى . تام  يف متغري األزمة
عند اعتبار أّما ، عندما يتعلق األمر باألزمات االقتصاديةالدخل، كما أّن اخنفاض االستثمار زمن األزمات يزيد من حدهتا، خاصة 

GCF  ضعيفة جدا، مبعىن أّن تأثري األزمة ( تأثري)عالقة يُفسر بوجود وهو ما ( 0760,)يساوي « إيتا»معامل ارتباط فإّن متغريا تابعا
 .يف متغري تراكم رأس املال منخفض

. «إيتا»ى متغري األزمة كوهنا متغري مستقل، وهو ما تُدلل عليه قيمة معامل ارتباط كما أّن ملتغري مستوى التضخم تأثري تام عل      
وضمن أسس السياسة االقتصادية، فإّن معدالت التضخم املنخفض أو السالبة يف الوقت احلايل، تُشّكل مصدر قلق للكثري من صانعي 

ل مثل الواليات املتحدة وكندا واملكسيك، على رفع معدالت التضخم السياسات االقتصادية يف العامل، حيث تُصّر البنوك املركزية يف دو 
وغالبا ما تلجأ السلطات . من خالل ضّخ السيولة يف السوق النقدي%(  1التضخم املنخفض، عند مستوى )إىل مستويات مستهدفة 

عدل التضخم مسببا آثارا ال تَِقل خطورة النقدية إىل ذلك يف أوقات األزمات، حيث ينحسر النشاط االقتصادي على حنو مقلق ويرتاجع م
عن تلك اليت يسببها التضخم املرتفع، وهو ما يستوجب من احلكومات التدخل حملاولة رفع التضخم لتحقيق حزمة من األهداف 

  .االقتصادية

حُتِدث ما يُسمى بفجوة اإلنتاج،  فمستويات التضخم األقل من املستويات املستهدفة تزامناً مع معدالت النمو االقتصادي املرتاجع،       
وعندما يكون معدل النمو صفرا أو سالبا، فإّن صانع السياسة ال بّد أن يضطر إىل حتّمل قدر من التضخم لكي يواجه ضعف النمو من 

، (ريبة من الصفرق)كما أنّه زمن األزمات، غالبا ما تكون معدالت الفائدة يف حدود دنيا . خالل تبين سياسات مالية أو نقدية توسعية
، حيث Deflationary trap )) فإذا كان معدل التضخم سالبا، فإّن االقتصاد يواجه خماطر ما يسمى مبصيدة االحنسار السعري 

يستمر تراجع معدل النمو مع كل اخنفاض ُيدث يف معدل التضخم، بسبب ارتفاع معدل الفائدة احلقيقي الناتج عن معدالت التضخم 
وبالتايل يربز الدور االقتصادي لرفع معدالت التضخم اليت ترفع من .  وهو ما يُؤثّر على قرارات االستثمار ،(ir = in -inf) السالبة

، وكمحصلة لذلك تنشيط خاصة عندما يكون االقتصاد واقع ضمن فخ السيولة الكينزية تكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ بالنقد عاطل
 .سة النقدية غري فاعلة متاما يف التأثري يف النشاط االقتصادي عند اجملال الكينزيآليات االئتمان عندما تكون السيا

، جدا ضعيفة( تأثري)عالقة يُفّسر بوجود وهو ما ( 0290,)يساوي « إيتا»معامل ارتباط فإّن عند اعتبار التضخم متغريا تابعا أّما        
 .مبعىن أّن تأثري األزمة يف متغري التضخم ضعيف
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على  REER واملؤّشر عليها يف اجلدول، فإّن تأثري سعر الصرف احلقيقي SPSS 21خمرجات الربنامج اإلحصائي وحبسب 
ة ما تلجأ الدولة لسياسة خفض سعر الصرف كآلية للحد من األزمات، وذلك من ومن جانب التحليل االقتصادي فإنّه عاد. تاماألزمة 

 : خالل املداخل اآلتية
 حتسني تنافسية املنتج احمللي؛ 
 تنشيط القطاعات التصديرية ورفع قيمة الصادرات الوطنية؛ 
 حتسن وضعية امليزان التجاري؛ 
 حبيث يكون لسياسة ختفيض العملة األثر الواضح على امليزان . )حتسني وضعية امليزان اجلاري وعالج االختالالت وخاصة العجز

التجاري للدولة من خالل زيادة الصادرات مبنحها ميزة تنافسية من خالل خفض سعرها مقابل السلع األجنبية، واحلد من 
 ؛(السلع واخلدمات املستوردة بعد ارتفاع أسعارها

 وعند استالم البلد ديونه والفوائد املرتتبة عنها بالعمالت األجنبية، فإنّه فعندما يكون البلد دائنا: األثر على عبء القروض ،
أّما إذا استلم الديون والفوائد بالعملة . سوف يستلم كمية أكرب من عملته الوطنية بعد حتويل العملة األجنبية إىل العملة الوطنية

 .األثر سليب يف حالة كون البلد مديناويكون . الوطنية فسيحصل على نفس املقدار الذي أقرضه بدون تغيري
 زيادة الدخل والرفع من التوظيف وخفض البطالة؛ 
 األثر األول احتمالية هروب رؤوس : ويف هذا الصدد فإّن هلذه السياسة أثرين مزدوجني: األثر على تدفقات رؤوس األموال

وحتويل أصوهلم ( واليت تكون هلا مقدمات سابقة) األموال األجنبية املوجودة يف البلد عند استشعار قرب عملية خفض العملة
 . املوجودة يف البلد إىل عمالت أجنبية للحصول على مقدار أكرب منها قياسا لتلك اليت  ُيكن احلصول عليها بعد التخفيض

حبيث . أو التدفقات اجلديدةبعد ختفيض قيمة العملة فإّن ذلك يرفع من تدفقات رؤوس األموال إىل الداخل سواء اهلارب منها  األثر الثاين
يكون مبقدار أصحاب األموال احلصول على كميات أكرب من العملة احمللية، وكمحصلة لذلك شراء أصول عينية بأسعار منخفضة بالعملة 

يدل على وهو ما  (2790,)يساوي « إيتا»معامل ارتباط متغرياً تابعاً، فإّن  REER عند اعتبار سعر الصرف احلقيقي أّما ، األجنبية
 .لألزمة على املتغري التابعة منخفض( تأثري)وجود عالقة 

 .V2 تحليل معامالت االرتباط بين متغير األزمة ومتغير التكتل: 
األزمة ومتغري التكتل، لتحديد ما إذا كان هناك تأثري   (نوعيني)متغريين ومهيني  يف هذا اجلزء يتم حتليل معامالت االرتباط بني       

أّن األزمات اليت شهدت أوال إىل نشري ، حيث لى األزمات، وحتديد إذا ما كان هناك أثر واضح لألزمة قبل وبعد التكتلللتكتل ع
، يف حني بلغ عدد األزمات الداخلية بعد التكتل ثالث أزمات ممثلة 4921املكسيك قبل التكتل أزمة واحدة ممثلة يف أزمة املديونية سنة 

أزمات قبل التكتل   10وأزمة فقاعة األنرتنت وأزمة الرهون العقارية األمريكية، أّما األزمات اخلارجية فقد بلغت  يف أزمة البيزو املكسيكية
 . وبعده

 : Lambdaبالنسبة لمعامل  .0
 إذا اعتربناه من معامالت االرتباط املتماثلة : احلالة األوىلSymmetric ،اليت ال تفرق بني املتغري التابع واملتغري املستقل 

 .Approxألّن قيمة)، إاّل أهّنا غري معنوية (057 ,0)نّه توجد عالقة ضعيفة جدا بني األزمة والتكتل أفنستطيع القول 

Sig.=0.312  ) 0.05أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا=α. 
 إذا اعتربناه من معامالت االرتباط االجتاهية : احلالة الثانيةDirectional  ّن األزمة هي املتغري التابع، أ مع اعتبار

 (.  0000,)نّه ال يوجد مطلقا تأثري للتكتل على األزمة أفنستطيع القول 

 إذا اعتربناه من معامالت االرتباط االجتاهية : احلالة الثالثةDirectional   ،مع اعتبار أّن التكتل هو املتغري التابع
 .Approxألّن قيمة )، إاّل أهّنا غري معنوية (105 ,0)ألزمة والتكتل نّه توجد عالقة ضعيفة جدا بني اأفنستطيع القول 

Sig.= 0, 312 ) 0.05أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا=α. 
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 :Goodman and Kruskal tau بالنسبة لمعامل .2
 ري ضعيف جدا للتكتل على األزمة مع اعتبار أّن األزمة هي املتغري التابع، فنستطيع القول أنّه يوجد تأث: احلالة األوىل

أكرب من مستوى املعنوية االمسي ( Approx. Sig.= 0, 645ألّن قيمة )، كما أنّه تأثري غري معنوي (0100,)
 .  α=0.05املفرتض مسبقا 

 كما (0400,)باعتبار التكتل متغريا تابعا، نستطيع القول أنّه يوجد تأثري ضعيف جدا لألزمة على التكتل : احلالة الثانية ،
أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا ( Approx. Sig.= 0, 436ألّن قيمة )أنّه تأثري غري معنوي 

0.05=α. 
 :Uncertainty Coefficient بالنسبة لمعامل .3

 إذا اعتبار املعامل من معامالت االرتباط املتماثلة : احلالة األوىلSymmetric تابع واملتغري اليت ال تفرق بني املتغري ال
ألّن )، إاّل أهّنا عالقة غري معنوية (0260,)نّه توجد عالقة ضعيفة جدا بني األزمة والتكتل أاملستقل، فنستطيع القول 

 .α=0.05أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا ( Approx. Sig.= 0, 421قيمة 

 جتاهية إذا اعتربناه من معامالت االرتباط اال: احلالة الثانيةDirectional  مع اعتبار األزمة هي املتغري التابع، فيمكننا
 .Approxألّن قيمة )، كما أنّه تأثري غري معنوي (0230,)القول أنّه يوجد تأثري ضعيف جدا للتكتل على األزمة 

Sig.= 0, 421 )أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا . 

 امل  من معامالت االرتباط االجتاهية إذا اعتبار املع: احلالة الثالثةDirectional  ،مع اعتبار أّن التكتل هو املتغري التابع
قيمة  ألنّ )نّه تأثري غري معنوي أ، كما (0290,)فنستطيع القول أنّه يوجد تأثري ضعيف جدا لألزمة على التكتل 

Approx. Sig.= 0, 421 (  0.05أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا=α. 
على وجود عالقة ضعيفة بني األزمة والتكتل، كما أهّنا عالقة ليست معنوية ( 1990,)تدل قيمته : Phi بالنسبة لمعامل .1

 . α=0.05أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا ( Approx. Sig.= 0, 427ألّن قيمة )
وجود عالقة ضعيفة بني األزمة والتكتل، كما أهّنا على ( 1990,)والذي تدل قيمته  :Cramer's V بالنسبة لمعامل .1

أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض مسبقا ( Approx. Sig.= 0, 427ألّن قيمة )عالقة ليست معنوية 
0.05=α . 

فتدل قيمته كذلك على وجود عالقة ضعيفة بني األزمة  :Contingency Coefficient بالنسبة لمعامل التوافق .6
أكرب من مستوى املعنوية االمسي املفرتض ( Approx. Sig.= 0, 427ألّن قيمة )كما أهّنا عالقة ليست معنوية والتكتل،  
 .α=0.05مسبقا 

. ومن التحليل السابق ُيكن استخالص نتيجة مفادها أّن تأثري األزمات على التكتل ضعيفة يف أغلب املعامالت اليت مت قياسها      
 . وكمحصلة لذلك فإّن عالقة التأثري التبادلية بني املتغريين ضعيفة. ري التكتل على األزمةونفس الشيء بالنسبة لتأث

 :  خالصة
ويف األخري نُشري أن التكامل االقتصادي اجملسد تطبيقيا يف شكل منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية، أو ما يُصطلح عليه       

يف زيادة الصادرات البينية فيما تعلق بالواليات املتحدة األمريكية  -حبسب دعاهتا  -كان هلا دور اختصارا باتفاق النافتا، وعلى الرغم أنه  
واملكسيك وكذا كندا، وعلى الرغم من االجتاه التارخيي املثبت هلذه املبادالت ح  قبل االتفاق، وقد شّكلت هذه الصادرات، وكذا 

. اليت جتر قو وتطور الناتج الوطين سواًء للدولة املتقدمة كندا، أو الطرف النامي املكسيك االستثمارات املباشرة األمريكية لفرتات القاطرة
إاّل أن هذا االرتباط وخاصة ما تعلق باالحتباس التجاري احلاصل واملدعم ببنود التحرير التجاري ضمن طيات اتفاق النافتا، والذي 

لق باحلالة املكسيكية، قد شكل قناة جعلت من اإلقليمية اجلديدة اجملسدة موجهة للمسار األمريكي خاصة ما تع% 20تتجاوز نسبته 
 .قناة النتقال األزمة من املراكز إىل األطراف

وقد  1041و 4920ومن أجل حتليٍل أكثر عمقًا للموضوع قمنا باختبار النموذج القياسي املعتمدة وتقديره، لفرتة امتدت بني        
وقد وقفنا على أهم املتغريات املؤثرة يف مسار تطور . أزمة بني داخلية وخارجية، وعاملية وإقليمية 41ما يتجاوز شهدت الفرتة املشار إليها 
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إن  و ناهيك عن تأثريها السليب يف جمموع املتغريات املستقلة األخرى، . الناتج للمكسيك، واليت كانت األزمة فيها من العوامل املؤثرة سلبا
 .أغلب احلاالت كان هذا التأثري ضعيف يف

وفيما تعلق بدور التكتالت يف ممانعة األزمات املالية واالقتصادية، وحبسب اختبار التغري اهليكلي فقد خلصنا إىل أّن التكامل        
مة قبل وبعد احلاصل بصيغته التطبيقية تكتل النافتا مل ُُيدث تغريًا يف معامل النموذج قبل التكتل وبعده، أي ال يوجد فرق يف تأثري األز 

 . االتفاق وباقي املتغريات املستقلة يف تفسري املتغري التابع
كما أّن تأثري األزمات على التكتل ضعيفة يف أغلب معامالت االرتباط اليت مت قياسها، ونفس األمر بالنسبة لتأثري التكتل على        
  .ين ضعيفةوكمحصلة لذلك فإّن عالقة التأثري التبادلية بني املتغري . األزمة

 

 : المالحق
  Crisis * GDP معامل ارتباط(:8)جدول رقم 

Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent  1,000 

GDP Dependent  ,060 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                     
 

  Crisis * IMP معامل ارتباط(:01)جدول رقم 
Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent  1,000 

IMP Dependent  ,110 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                       
 

 Crisis * FDI  معامل ارتباط(:00)جدول رقم 
Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent  1,000 

FDI Dependent ,104 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                      
 

  Crisis * NR معامل ارتباط(:02)جدول رقم 
Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent 1,000 

NR Dependent ,137 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                   
Crisis * HCE معامل ارتباط(:03)جدول رقم    

Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent 1,000 

HCE Dependent ,057 

 SPSS 21 ج اإلحصائيالربنام خمرجات: المصدر                          
 

  Crisis * GFCE  معامل ارتباط(:01)جدول رقم 
Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent 1,000 

GFCE Dependent ,067 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                      
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  Crisis * GCF معامل ارتباط(:01)جدول رقم 
Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent 1,000 

GCF Dependent ,076 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                      
 

  Crisis * Inflation معامل ارتباط(:06)جدول رقم 
Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent 1,000 

Inflation Dependent ,029 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                         
  Crisis * REER معامل ارتباط(:01)جدول رقم 

Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
crisis Dependent 1,000 

REER Dependent ,279 

مج اإلحصائي خمرجات: المصدر                              SPSS 21 الربنا
الجدول التكراري المزدوج لدراسة العالقة بين األزمة والتكتل (:09)جدول رقم   

crisis * block Crosstabulation 

Count  

 
Block 

Total 
0 1 

Crisis 

1 1 3 4 

2 5 5 10 

3 2 44 19 

Total 14 19 33 

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                 
 

نتائج معامالت االرتباطات االتجاهية بين األزمة والتكتل للمكسيك(:08)جدول رقم   

Directional Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora  

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Lambda 

Symmetric ,057 ,054 1,012 ,312 

crisis 
Dependent 

,000 ,000 .c .c 

Block 

Dependent 

,105 ,100 1,012 ,312 

Goodman and Kruskal 

tau 

crisis 

Dependent 

,010 ,018  ,645d 

Block 

Dependent 

,040 ,054  ,436d 

Uncertainty Coefficient 

Symmetric ,026 ,038 ,678 ,421e 

crisis 

Dependent 

,023 ,034 ,678 ,421e 

Block 

Dependent 

,029 ,043 ,678 ,421e 

a. Not assuming the null hypothesis.  

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  

c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero. 
d. Based on chi-square approximation 

e. Likelihood ratio chi-square probability.  

                                                              

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر
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األزمة والتكتل نتائج معامالت االرتباط المتماثلة بين (:21)جدول رقم   

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 

Phi ,199 ,427 

Cramer's V ,199 ,427 

Contingency Coefficient ,195 ,427 

N of Valid Cases 33  

 SPSS 21 الربنامج اإلحصائي خمرجات: المصدر                                     
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