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أثر التعليم يف النمو االقتصادي
دراسة لعينة من البلدان مصنفة حسب أمناط النمو
أثيل عبد اجلبار اجلومرد

*

إبراهيم أديب اجلليب

*

امللخص:
يتناول البحث بالدراسة أثر التعليم يف النمو االقتصادي ،حماوال
التثبت من وجود التأثري اإلجيابي للتعليم يف النمو االقتصادي ابتداءً ،ومن ثم
املفاضلة بني الرأي القائل أن هذا التأثري مؤقت ويتالشى يف املدى البعيد
عند وصول معدل منو نصيب الفرد من الناتج إىل احلالة الساكنة ،والرأي
القائل أن تأثري التعليم مستمر وال يتوقف مهما بلغ معدل منو نصيب الفرد
من الناتج.
ينطلق البحث يف هذه املفاضلة من أمنوذجني للنمو االقتصادي األول
هو أمنوذج سولو املوسع  0111للنمو اخلارجي بوصفه ممثال عن الرأي
األول ،والثاني هو أمنوذج لوكاس  0111للنمو الداخلي بوصفه ممثال عن
الرأي الثاني ،حيث يتم اختبارهما على عينة من البلدان مصنفة حسب
أمناط النمو االقتصادي ،وذلك باستخدام ما يعرف بأسلوب تصحيح اخلطأ
للبيانات املدجمة ،إذ يتوصل البحث إىل ترجيح الرأي الثاني يف البلدان اليت

* أستاذ ،قسم االقتصاد ،جامعة املوصل ،العراق.
*

مدرس ،قسم االقتصاد ،جامعة املوصل ،العراق.
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تشهد منوا اقتصاديا معتربا ،أما يف البلدان اليت يكون معدل منوها ضعيفا
أو سالبا فال يظهر للتعليم فيها أثر واضح أو معنوي يف النمو االقتصادي.

أثر التعليم يف النمو االقتصادي
دراسة لعينة من البلدان مصنفة حسب أمناط النمو
املقدمة:
منذ أن نشأ علم االقتصاد احلديث ،بعد ظهور كتاب "ثروة األمم"
آلدم مسيث عام  ،0771والتعليم حيظى باهتمام بالغ من قبل االقتصاديني،
السيما املعنيني منهم بقضايا النمو والتنمية .إال أن متغري التعليم مل يدخل
ضمن العوامل املؤثرة يف النمو االقتصادي يف الدراسات النظرية بوضوح إال
بعد ظهور أمنوذج لوكاس ) .(Lucasحيث كان للدراسات التطبيقية
لعوامل وحمددات النمو االقتصادي دور أساسي يف مراجعة أمنوذج النمو
االقتصادي التقليدي الذي ميثله أمنوذج سولو  ،Solowإذ توصلت هذه
الدراسات إىل قصور أمنوذج سولو عن استيعاب كامل حمددات النمو
االقتصادي يف البلدان املتقدمة بالذات ،وعدم حتقق ما يتنبأ به أمنوذجه من
حصول تقارب يف الدخول بني كل من البلدان النامية واملتقدمة عرب الزمن.
ومتخضت هذه املراجعة عن اجتاهني .متثل االجتاه األول يف رفض قانون
تناقص الغلة الذي يقوم عليه أمنوذج سولو ،ووضع نظريات جديدة لتفسري
النمو االقتصادي .وعرف هذا االجتاه مبدرسة النمو الداخلي ،ومن رواده
كل من روبرت لوكاس ) ،(R. Lucasوبول رومر ) .(P. Romerأما
االجتاه الثاني فتمثل يف إدخال بعض التعديالت على فرضيات سولو دون
املساس جبوهر املنطق الذي يقوم عليه أمنوذجه ،وعرف هذا االجتاه
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باملدرسة الكالسيكية احلديثة .ومن أبرز رواده غريغوري

مانكيو

ودايفيد رمر ودايفيد ويل ) .(G. Mankiw, D. Romer & D. Weil,الذين
وضعوا صيغة معدلة ألمنوذج سولو عرفت بأمنوذج سولو املوسع
 .Augmented Solow Modelومنذ ذلك احلني والدراسات تتواىل حما ِو َلةً
التحقق من أثر التعليم يف عملية النمو االقتصادي.
ركزت معظم الدراسات على وجود أو عدم وجود تأثري للتعليم يف
النمو االقتصادي ،ومل حتدد إن كان هذا التأثري قصري األجل وفقا
للمدرسة الكالسيكية احلديثة ،أم طويل األجل وفقا ملدرسة النمو
الداخلي .واقتصرت الدراسات اليت رجحت أحد هذين التأثريين على البلدان
املتقدمة ومل تتطرق إىل البلدان النامية حيث يكمن جوهر اخلالف بني
املدرستني.
إن أهمية هذا البحث تأتي من حماولته التصدي للتحدي األهم
الذي تواجهه مناذج النمو االقتصادي ،وهو مدى تفسري هذه النماذج لعملية
النمو االقتصادي ،ليس يف البلدان املتقدمة فحسب ،بل يف خمتلف بلدان
العامل السيما النامية منها .وقد اعتمد البحث كالً من أمنوذج سولو
املوسع (بوصفه ممثالً للمدرسة الكالسيكية احلديثة) ،وأمنوذج لوكاس
(بوصفه ممثالً ملدرسة النمو الداخلي) لغرض ترجيح إحدى املدرستني .وذلك
ألن تأثري متغري التعليم يف منو نصيب الفرد من الناتج يف املدى الطويل ضمن
هذين األمنوذجني ميثل العنصر اجلوهري يف الرتجيح .وقد مت استخدام ما
يعرف بأمنوذج تصحيح اخلطأ ) Error Correction Model (ECMالذي
ميكن من خالله التمييز ما بني اجتاه تأثري املتغريات التفسريية يف املدى
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البعيد ،وتأثريات تقلباتها يف األجل القصري .وقد راعى البحث مشكلة عدم
التجانس السيما بني البلدان النامية واملتقدمة
وعمل على جتاوزها يف املدى القصري من خالل استخدام أسلوب
مقدرات متوسط اجملموعات املدجمة Pooled Mean Group Estimator

) ،(PMGEويف املدى البعيد من خالل اعتماد معيار أمناط النمو يف
تصنيف البلدان إىل أربع جمموعات ،حيث يتيح هذا املعيار جتاوز أثر
التباين يف كفاءة اإلدارات احلكومية ،واهلياكل االقتصادية بني البلدان.
لذا فقد مت تقسيم البحث إىل ثالثة حماور رئيسة .ضمّ احملور األول موقع
التعليم يف نظريات النمو االقتصادي .وضم احملور الثاني عرضا للدراسات
السابقة ذات البيانات املقطعية والبيانات املدجمة .ومت يف احملور الثالث
اختبار أثر التعليم يف النمو االقتصادي يف البيانات املدجمة ،والذي تضمن
اختبار وجود أثر للتعليم يف النمو االقتصادي أو عدم وجوده ،والرتجيح بني
مدارس النمو االقتصادي يف حتديد تأثري التعليم يف املدى البعيد .واختتم
البحث باستنتاجات تتعلق بتأثري التعليم يف النمو االقتصادي ،ودور سياسات
تطوير التعليم يف النمو يف املدى البعيد.
أوالً :التعليم يف نظريات النمو االقتصادي:
ميكن التمييز من الناحية النظرية بني رأيني أساسيني يف تفسري
تأثري التعليم يف منو نصيب الفرد من الناتج .الرأي األول يعود إىل املدرسة
الكالسيكية احلديثة .وفقا هلذا الرأي يكون تأثري التعليم يف منو نصيب
الفرد من الناتج قصري األجل ،ويتالشى يف املدى البعيد ،وذلك بسبب
خضوعه (بوصفه رأس مال بشري) لقانون تناقص العوائد ،كما هي عليه
احلال بالنسبة لتأثري رأس املال املادي ،أي أن تأثري التعليم اإلجيابي يف منو
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نصيب الفرد من الناتج يتناقص وصوالً إىل احلالة الساكنة Steady State

اليت يتوقف فيها منو نصيب الفرد من الناتج مهما كانت الزيادة املتحققة
يف مستوى التعليم .أما الرأي الثاني فيعود إىل مدرسة النمو الداخلي ،إذ
يتميز التعليم وفقا هلذه املدرسة بعدم خضوعه لقانون تناقص العوائد ،أي
يبقى تأثريه اإلجيابي يف منو نصيب الفرد من الناتج ثابتا ورمبا متزايدا ،وال
يتناقص .ويعد أمنوذج سولو املوسع املمثل التقليدي للرأي األول ،بينما يعد
أمنوذج لوكاس املمثل التقليدي للرأي الثاني.
ينطلق األمنوذجان من دالة اإلنتاج اليت تأخذ صيغة دالة كوب
دوكالس  Cobb-Douglasذات عوائد احلجم الثابتة ،كما يف املعادلة
اآلتية:
حيث متثل

إمجالي الناتج ،بينما متثل

املال بنوعيه املادي والبشري على التوالي ،أما
الفعال أي قوة العمل
العمل

 ،ومتثل

و

إمجالي رأس
فتمثل العمل

مضروبة يف مستوى التقنية املستخدمة مع قوة
و

مرونات الناتج بالنسبة لعوامل

و

اإلنتاج .وقيمة كل من هذه املرونات أقل من الواحد مبعنى أن الناتج يزيد
بفعل زيادة العامل االنتاجي لكن بنسبة أقل منه ،وهذا ما يؤدي إىل تناقص
عوائد العامل اإلنتاجي عرب الزمن وصوالً إىل املرحلة اليت يصبح فيها هذا
العائد مساويا للصفر .ويطلق على هذه املرحلة احلالة الساكنة .ويعتمد منو
نصيب الفرد من الناتج

طبقاً ألمنوذج سولو املوسع على كل من

امليل احلدي لالدخار املوجه لالستثمار يف رأس املال املادي
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 ،وامليل
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احلدي لالدخار املوجه لالستثمار يف رأس املال البشري

 ،كما توضحه

املعادالت اآلتية:
التغري يف متوسط نصيب الفرد من رأس املال املادي ،بينما

إذ متثل

التغري يف متوسط نصيب الفرد من رأس املال البشري ،حيث إن

متثل
و
زمنية ،أما

أما
و

و

فرتمز للزمن إشارة إىل أن املتغري ميثل سلسلة
فرتمز ملعدالت منو قوة العمل ومنو التكنلوجيا

واالندثار على التوالي .وكما يالحظ من املعادلتني فإن حصيلة التغري يف أي
من نوعي رأس املال هي ناتج الفرق بني نسبة ما يدخره الفرد من دخله
بشكل رأس مال مادي أو رأس مال بشري ،وما يذهب من هذه املدخرات
لتعويض االندثارات يف كال النوعني من رأس املال ،ولتحقيق النمو
التكنولوجي ،وإلمداد األفراد اجلدد  -بفعل منو قوة العمل -برأس املال
املادي والبشري .ويف املدى البعيد يتعادل مقدار ما يُدّخر من كال نوعي
رأس املال مع ما يستنزف منهما بفعل االندثار والتقدم التكنولوجي ومنو
قوة العمل ،أي تصبح الزيادة يف نوعي رأس املال مساوية للصفر ،وذلك
بفعل قانون تناقص عوائد العامل اإلنتاجي الذي خيضع له كال من رأس
املال املادي ورأس املال البشري ] .[23أما يف أمنوذج لوكاس فإن رأس املال
البشري ال خيضع لقانون تناقص العوائد ،حيث إن التغري يف متوسط نصيب
الفرد من رأس املال البشري دالة ثابتة أو متزايدة ملتوسط نصيبه من خمزون
اجملتمع من رأس املال البشري ونسبة ما خيصصه من وقته للتعلم كما
توضحه املعادلة اآلتية:
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إذ متثل

نسبة ما خيصصه الفرد من وقته للعمل وبالتالي فإن
هي نسبة ما خيصصه الفرد من وقته للتعلم ،على افرتاض أن

الفرد يوزع وقته ما بني العمل والتعلم ،0ومتثل

معامال يقيس تأثري نسبة

الوقت املخصص للتعلم يف زيادة رأس املال البشري .أما

فتمثل نصيب

الفرد من خمزون رأس املال البشري يف اجملتمع (وهي تقابل متوسط نصيب
الفرد من رأس املال البشري يف أمنوذج سولو) .ومتثل
متوسط نصيب الفرد من رأس املال البشري

مرونة التغري يف

بالنسبة إىل نصيب الفرد من

خمزون اجملتمع من رأس املال البشري .ويف حال كون

فهذا يشري

إىل وجود عوائد خارجية هلذا املخزون تفيد اجملتمع بأسره ،وعلى أية حال
فإن

ال تقل عن الواحد الصحيح ،وهذا يعين أن رأس املال البشري

سيستمر منوه بشكل ثابت أو متزايد ،وال ميكن أن يتناقص .ويتوصل
لوكاس عرب سلسلة من املعادالت الدينامكية ،إىل معادلة تربط منو
متوسط نصيب الفرد من الناتج

مبعدل منو نصيبه من رأس املال البشري

 ،من خالل عالقة خطية كما موضح يف الصيغة اآلتية:
حيث متثل املقادير داخل األقواس مرونات ثابتة حمددة يف األمنوذج .وما دام
رأس املال البشري ينمو بشكل مستمر ،فإن معدل منو نصيب الفرد من
0

قد يكون حتكم الفرد يف توزيع وقته بني العمل والتعلم يف البلدان النامية أقل مما هو عليه يف

البلدان املتقدمة بسبب تباين ظروف هذه البلدان ،وقد تكون انتاجية الوقت املخصص للتعلم عالية يف
البلدان املتقدمة مقارنة بنظريتها يف البلدان النامية ،إال أن تقسيم الوقت ،حيصل ال حمالة يف كل
البلدان بصرف النظر عن دور الفرد ذاته يف ذلك ،أو كفاءة الوقت املخصص للتعلم يف إنتاج املعرفة.
وكلما اخنفضت نسبة الوقت املخصص للتعلم وتدنت إنتاجيته التعلمية ،ضعف تأثريه يف تكوين رأس
املال البشري.

()1

أثر التعليم يف النمو االقتصادي :دراسة لعينة من البلدان ،أثيل اجلومرد ،إبراهيم أديب اجلليب

الناتج هو اآلخر ال يتوقف منوه ،وعليه فإن التعليم بوصفه رأس مال بشري
يولد منوا مستمرا يف متوسط نصيب الفرد من الناتج.[22] 3
ثانياً :الدراسات السابقة.
إن الدراسات التطبيقية اليت تناولت أثر التعليم يف النمو االقتصادي
ظهرت منذ عقد الستينات املاضي ،إال أنها ظلت حمدودة العدد ومقتصرة
على بلدان معينة مثل الواليات املتحدة أو جمموعة البلدان األوربية،
واعتمدت أساليب قياسية بسيطة .إال أنه منذ عقد التسيعنات ظهر سيل من
الدراسات التطبيقية اليت مشلت خمتلف بلدان العامل ،وغطت فرتات تزيد
على األربعني سنة ،اُستخدِم فيها أحدث أساليب التحليل القياسي،
وتطرقت إىل جوانب التعليم املختلفة الكمية والنوعية والتوزيعية .وقد
تنوعت املقاييس اليت اُعتمِدت يف التعبري عن متغري التعليم ،واُستخدِمت
طرائق وأساليب معقدة من أجل إجياد صيغ ملتغري التعليم تالئم نظريات
النمو االقتصادي ،وتعكس بدقة التباينات يف هذا املتغري ما بني البلدان
املختلفة وعرب الزمن .وميكن التمييز بني نوعني من الدراسات التطبيقية،
وفقاً لطبيعة البيانات املستخدمة .النوع األول يشمل الدراسات اليت
استخدمت بيانات مقطعية ،والثاني يشمل الدراسات اليت استخدمت بيانات
مدجمة.
 -0الدراسات ذات البيانات املقطعية:
أول ما ظهرت الدراسات التطبيقية اليت تناولت أثر التعليم يف النمو
االقتصادي لعدد واسع من البلدان كانت تستخدم بيانات مقطعية ،ومن
أهم هذه الدراسات دراسة غريغوري مانكيو وآخرون (G. Mankiw, et al,
 3ينظر أيضاً ].[2, p329-333
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) ،1990حيث اعتمدت هذه الدراسة أمنوذجاً قياسياً مشتقاً من معادلة
التقارب  ،Convergence Equationقامت بتطبيقه على عينة مكونة من
 11بلدا من البلدان غري املنتجة للنفط ،وذلك بعد إدخال متغري التعليم

4

ضمن العوامل املؤثرة يف النمو االقتصادي إىل جانب كل من رأس املال
املادي والنمو السكاني ،وقد أظهرت نتائج التحليل صحة ما تنبأ به سولو
يف أمنوذجه من حتقق التقارب يف معدالت النمو بني البلدان ،إذا مت األخذ
بعني االعتبارالتفاوت يف معدالت كل من تراكم رأس املال املادي ورأس
املال البشري والنمو السكاني بني بلد وآخر ] .[23وأطلق على األمنوذج
الذي قدمته هذه الدراسة أمنوذج سولو املوسع ،والذي حظي بتأييد أغلب
الباحثني خالل عقد التسعينات املاضي.
ومن الدراسات ذات البيانـــــات املقطعيــــــة أيضا دراسة روبرت بارو
) ،(R. Barro, 1991اليت تناولت عينة مكونة من  11بلداً للمدة -0111
 ،0115حيث استخدمت طريقة املربعات الصغرى االعتيادية  OLSيف إجراء
أكثر من احندار لعدد كبري من املتغريات املستقلة على متوسط معدل
النمو السنوي لنصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي احلقيقي للمدة
 ،0115 -0111ومن هذه املتغريات نسبة الطلبة امللتحقني يف املراحل
التعليمية األولية والثانوية إىل عدد السكان البالغني السن القانوني
لاللتحاق مبراحل التعليم األولي والثانوي سنة  ،0111ونسبة املتعلمني من
البالغني ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود تأثري معنوي موجب ملتغريي التعليم
يف منو متوسط نصيب الفرد من الناتج ،على أن ال يتم اجلمع بينهما يف
4مت التعبري عن متغري التعليم مبتوسط نسبة امللتحقني يف التعليم الثانوي من السكان يف سن العمل
خالل املدة .0115 -0111
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احندار واحد ،وإال فإن تأثري نسبة املتعلمني من البالغني يصبح سالباً ،كما
توصلت الدراسة إىل أن البلدان الفقرية ميكن أن تنمو أسرع من البلدان
الغنية إذا كان متوسط نصيب الفرد من رأس املال البشري فيها مرتفعا
مقارنة مبتوسط نصيبه من إمجال الناتج احمللي ].[8
وتعد الدراسة اليت قدمها جورج كرياكو )(G. Kyriako, 1990

من الدراسات املهمة ،وتأتي أهميتها من تقديرها ملتوسط نصيب العامل من
سنوات التعليم يف  031بلدا ،وذلك باستخدام طريقة التنبوء ،ومن أهم ما
توصلت إليه الدراسة هو أن متوسط نصيب العامل من سنوات التعليم يؤثر
بشكل معنوي موجب يف منو متوسط نصيب الفرد من الناتج ،وأن استبعاد
هذا املتغري من دالة اإلنتاج يؤثر على فرضية التقارب ،إذ ال تكون إشارة
معامل القيمة االبتدائية ملتوسط نصيب الفرد من الناتج سالبة (وفقا ملقتضى
فرضية التقارب) من دون وجود متغري متوسط نصيب العامل من سنوات
التعليم يف دالة اإلنتاج ].[21
ويف دراسة أجراها مارك بيلس وبيرت كيلناو (M. Bils & P.

) ،Klenow, 2000مت استخدام ما يعــــــرف بعوائـــد التعليم جلاكوب منسر
 J. Mincerيف دراسة أثر التعليم يف النمو االقتصادي يف  10بلدا ،حيث
تقيس هذه العوائد التغري يف دخل الفرد الناجم عن التغري يف مستوى تعليمه،
وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن صايف تأثري التعليم يف النمو
االقتصادي ال يزيد عن ثلث العالقة املقدرة يف الدراسات التطبيقية ،مع
األخذ بنظر االعتبار التأثري غري املباشر للتعليم يف النمو االقتصادي من
خالل تأثري التعليم يف التقدم التقين .أما ما يظهر يف الدراسات من عالقة
قوية بني التعليم والنمو االقتصادي فهو يعكس زيادة الطلب على التعليم
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بسبب توقعات النمو املستقبلية من جهة ،ومن جهة أخرى هناك عوامل غري
ظاهرة تؤثر يف كل من التعليم والنمو معاً ،وقد ترك حتديد هذه العوامل
إىل دراسات الحقة ].[15
وقد أجرى ألن كروجر ومايكل ليندال (A. Krueger & M.

) ،Lindahl, 2001دراسة حول أثر التعليم يف النمو االقتصادي لـ  001بلدا
استخدما فيها معدل التغري يف متوسط نصيب الفرد من الناتج خلمس
سنوات مرة ،ولعشر سنوات مرة ثانية ،ولعشرين سنة مرة ثالثة ،وذلك
بوصفه حمددا من حمددات النمو االقتصادي ،خالفا للدراسات التطبيقية
اليت غالبا ما تأخذ متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم أول الفرتة .ومن
أهم ما توصال إليه إن زيادة الفرتة الزمنية يزيد من تأثري التعليم يف النمو
االقتصادي وذلك ألن أخطاء القياس بالنسبة ملتغري التعليم تقل بزيادة الفرتة
الزمنية ،كما توصال إىل أن تأثري التعليم يف الدول ذات مستوى التعليم
املنخفض يكون موجبا ومعنويا ،ويف الدول ذات مستوى التعليم املتوسط
يكون غري معنوي ،ويف الدول ذات مستوى التعليم املرتفع يكون سالبا ،ما
يشري إىل أن تأثري التعليم يأخذ شكل مقلوب حرف  ،Uمبعين أنه يتناقص
مع زيادة مستوى التعليم ].[20
 -3الدراسات ذات البيانات املدجمة:
إن توفر قواعد بيانات للمؤشرات االقتصادية ملختلف دول العامل
وعرب عشرات السنني ،أتاح للباحثني استخدام ما يعرف بأساليب حتليل
البيانات املدجمة ،اليت تتعامل مع بيانات ذات بعدين مقطعي وزمين ،ومن
أهم قواعد البيانـــات تلك ،قاعــــــدة بيانـــــــات ألن هستون وروبرت سومر
 ، A. Heston & R. Summersوقاعدة بيانات البنك الدولي ،ومن أبرز
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من استخدم هذه البيانات يف دراسة حمددات النمـــو االقتصـــــادي روبرت
بارو ) (R. Barro, 1996إذ تناول يف دراسته حول حمددات النمو االقتصادي
عينة ضمت  011بلد للمدة  ،0111 -0111استخدم فيها القيمة االبتدائية
ملتوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم الثانوي والعالي للذكور ضمن
السكان يف سن  35سنة فأكثر .وتوصل إىل عدد من النتائج أهمها :وجود
تأثري معنوي موجب ملتغري متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم الثانوي
والعالي للذكور ،وأن سنة التعليم الثانوي والعالي اإلضافية للذكور تؤدي
إىل رفع معدل منو متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة
 1.2%سنوياً ،كما أن تأثري متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم األولي
للذكور سالب وغري معنوي يف حال إدخاله يف األمنوذج ،وال يغري من تأثري
التعليم الثانوي والعالي ،أما مستوى التعليم لإلناث فإن تأثريه يف النمو غري
معنوي يف مجيع املستويات التعليمية ،وإدخاله يف األمنوذج ال يغري من تأثري
التعليم الثانوي والعالي للذكور ] .[11وأجرى بارو ) (Barro, 1999حتديثاً
لبياناته لتشمل سنة  ،0115وأدخل بعض التعديالت على أمنوذجه القياسي
] .[13وقدم ) (Barro, 2000عرضا آخر من دراساته املتتالية بعد أن أجرى
حتديثاً على بياناته ملتوسط نصيب الفرد من سنوات التعليـــــــم لتشمــــــل سنة
 ،3111ومل ختتلف نتائجه بشكــــــــــل عام عن نتائجه يف الدراســــــــات
السابقة ].[12
وقد نشر نذر اإلسالم ) (N. Islam, 1995دراسة شبيهة بدراسة
غريغوري مانكيو وآخرون استخدم فيها أساليب حتليل البيانات املدجمة،
حيث تناول عينات من البلدان مطابقة تقريبا لتلك اليت تناولتها دراسة
غريغوري مانكيو وآخرون وللمدة ذاتها ،0115 -0111إال أنه اعتمد
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متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم للسكان يف سن  35سنة فأكثر
للتعبري عن متغري التعليم ،وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن تأثري متغري
التعليم يف منو متوسط نصيب الفرد من الناتج يف عينة البلدان غري املنتجة
للنفط سالب معنوي ،وسالب غري معنوي يف بلدان  ،OECDوكذلك احلال
بالنسبة للعينة بأكملها بعد استبعاد البلدان ذات البيانات الضعيفة ].[24
وتعد دراسة فرانسيسكو كاسيلي وآخرون (F. Caselli, et al,

) 1996من الدراسات املهمة يف اختبار أمنوذج سولو بصيغته األصلية
واملوسعة باعتماد أساليب حتليل البيانات املدجمة ،وحتديداً أسلوب طريقة
العزوم املعممة ) ،Generalized Method of Moment (GMMإذ تناولت
الدراسة  17بلداً للمدة  0115 -0111موزعة على مخس فرتات طول كل
فرتة مخس سنوات .وتوصلت الدراسة إىل أن التعليم يؤثر بشكل سليب يف
النمو االقتصادي ،كما توصلت إىل نتيجة معاكسة ملا توصلت إليه دراسة
بارو ) ،(Barro, 1996فيما خيص أثر تعليم الذكور وأثر تعليم اإلناث يف
النمو االقتصادي ،إذ أظهرت النتائج أن تعليم الذكور يؤثر بشكل سليب
معنوي يف منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف حني يكون تأثري
تعليم اإلناث موجباً .كما توصلت الدراسة إىل تقدير سرعة التقارب بـ ،0.1
وهي أكرب بكثري من تقدير  MRWلسرعة التقارب البالغة  ،0.006قبل
إدخال متغري التعليم ،أما بعد إدخال متغري التعليم فإن الفرق يكون أقل ،إذ
تقدر سرعة التقارب على وفق الدراسة بـ  ،0.079بينما تقدر قيمتها وعلى
وفق أمنوذج غريغوري مانكيو وآخرون بـ . [17] 0.0134
وقدم ستيفن بوند وآخرون ) (S. Bond, et al, 2001دراسة لتطوير
أسلوب طريقة العزوم املعممة  GMMيف حتليل البيانات املدجمة مع تطبيق
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األسلوب املطور على أمنوذج سولو بصيغتيه األصلية واملوسعة ،إذ استخدم
الباحثون البيانات ذاتها املستخدمة يف دراسة كاسيلي وإيسكويفل
وليفورت ،حيث كان معامل التعليم سالباً وغري معنوي ].[16
ومن الدراسات احلديثة يف هذا الصدد دراسة صندوق النقد الدولي
لسنة  3111اليت تناولت عينة مكونة من  031بلدا ناميا للمدة -0175
 3111مقسمة إىل مخس فرتات زمنية كل مخس سنوات عُ ّدت فرتة
واحدة ،إذ استخدمت الدراسة للتعبري عن رأس املال البشري متغرياً مركبا
من معدلي االلتحاق يف التعليم األولي والثانوي ،وتوصلت إىل وجود تأثري
معنوي موجب ملتغري التعليم عند مستوى معنوية  ،5%سواء بشكله األصلي
أو بعد أخذ الفرق األول له يف منو متوسط نصيب الفرد من إمجالي الناتج
احمللي احلقيقي ،حيث تراوح تأثري مستوى التعليم يف منو نصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجالي مابني  0.143و  ،0.087أما تأثري التغري يف التعليم
فرتاوح ما بني  0.2و .[6] 0.082
ومن الدراسات اليت اعتمدت أسلوب املقدرات املدمجة ومقدرات
متوسط اجملموعات ) Pooled Mean Group Estimators (PMGEدراسة
جي .إجيومريجيانيكس وآخرون )،(G. Agiomirgianakis, et al, 2002
إذ مشلت الدراسة عينة مكونة من  14بلداً للمدة  0117 -0111مستخدمة
بيانات سنوية .وقد استخدمت الدراسة للتعبري عن متغري التعليم ثالث
متغريات هي متوسط نصيب العامل من سنوات التعليم األولي والثانوي
والعالي ،حيث أظهرت النتائج بشكل عام وجود تأثري معنوي مرتفع ملتغري
التعليم ،وأن هذا التأثري يزداد مع زيادة املستوى التعليمي ،فسنة التعليم
اإلضافية يف املرحلة االبتدائية تؤدي إىل زيادة معدل النمو بنسبة ،0.05%
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أما السنة التعليمية اإلضافية يف املرحلة الثانوية فتؤدي إىل زيادة معدل النمو
بنسبة  ،0.11%وتؤدي سنة التعليم اإلضافية يف التعليم العالي إىل زيادة
النمو بنسبة  ،0.27%وعند تقسيم البلدان إىل جمموعات حسب مستوى
دخل الفرد ،تباين أثر التعليم يف النمو من جمموعة إىل أخرى ،إذ ظهر أثر
التعليم األولي يف البلدان مرتفعة الدخل غري معنوي ،يف حني كان تأثري
التعليم الثانوي على حافة املعنوية ،أما التعليم العالي فأثره معنوي وكبري
 ،0.39%أما يف البلدان متوسطة الدخل فتأثري كل من التعليم األولي
والثانوي كان غري معنوي ،أما تأثري التعليم العالي فمعنوي  0.30%ويقرتب
من تأثريه على مستوى العينة اإلمجالية ،وبالنسبة للبلدان ذات الدخول
املنخفضة فجميع مستويات التعليم ذات تأثري معنوي ( 0.2%بالنسبة للتعليم
األولي والثانوي ،و 0.53%بالنسبة للتعليم العالي) ].[3
وقد نشر آندري بسانيين وآخرون )(A. Bassanini, et al, 2010

دراسة تناولوا فيها آثر التعليم يف النمو االقتصادي يف جمموعة بلدان
 ،OECDللمدة  .3111 -0170حيث استخدم الباحثون أسلوب ).(PMGE
وقد كان الغرض الرئيس من هذه الدراسة هو املفاضلة بني كل من
أمنوذج سولو املوسع وأمنوذج لوكاس ،إذ توصلت الدراسة إىل ترجيح
أمنوذج لوكاس وذلك وفقا لكل من قيمة معامل التعليم وقيمة معامل
سرعة التقارب كما سيتم توضيح ذلك الحقا ].[14
ويف سنة  3104نشر ليانا سون وآخرون )(L. Son, et al, 2013

دراسة عن أهمية التعليم من الناحيتني الكمية والنوعية بالنسبة لنمو
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف  37بلدا أوربيا للمدة -0111
 ،3101استخدموا فيها كال من متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم
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جلميع املراحل مرة ،ومتوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم العالي مرة
أخرى ،بوصفهما متغريين يعكسان اجلانب الكمي للتعليم ،أما اجلانب
النوعي فقد عربا عنه مبتغري درجة اختبار املهارات ،حيث استخدما يف
التحليل أسلوب مقدرات التأثري العشوائي يف حتليل احندار البيانات املدجمة
) ،Random effect (REوقد توصال إىل أن التعليم يف جمموعة البلدان
األوربية يؤثر بشكل إجيابي قوي يف منو نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجالي ال سيما إذا مت التعبري عنه مبتغريات تعكس نوعية التعليم ،حيث
يؤدي إدخال نوعية التعليم يف التحليل إىل خفض أثر كمية التعليم بشكل
كبري ].[28
ويف سنة  3104أيضا قدم كل من أيبوراك عومر وأماغاهاوس
جربان ) (I. Aomar & A. Jabrane, 2013دراســـة عن أثر التعليم يف
النمــــو االقتصاد يف  05بلدا يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيـــــــــا
للمدة  3101 -0175استخدما فيها بيانات روبرت بارو وجونغ -وا لي
) (Barro & Lee, 2010املتعلقة بنصيب الفرد من سنوات التعليم يف املراحل
املختلفة مستخدمني أسلوب مقدرات التأثري العشوائي يف حتليل احندار
البيانات املدجمة ) ،(REحيث أظهرت النتائج أن أثر التعليم يف خمتلف
املستويات سالب ،وبعد إضافة بعض املتغريات اإلضافية يف األمنوذج أصبح
تأثري التعليم العالي موجبا ،ما دفعهما لالستنتاج بأن أثر التعليم يف النمو
االقتصادي ال يزال غامضا ،وال ميكن اجلزم به ][4

ثالثاً :اختبار أثر التعليم يف النمو االقتصادي لبيانات مدجمة:
يتناول هذا القسم اختبار أثر التعليم يف منو نصيب الفرد من الناتج
احمللي اإلمجالي ،ويكون االختبار على مرحلتني :يف املرحلة األوىل يتم
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اختبار وجود تأثري إجيابي للتعليم يف النمو االقتصادي أو عدم وجوده لعينة
مؤلفة من  11بلدا للمدة  ،3101 -0171ويف املرحلة الثانية يتم حتديد
شكل التأثري اإلجيابي يف حال وجوده هل هو قصري األجل وفقاً للمدرسة
الكالسيكية احلديثة ،أم طويل األجل وفقا ملدرسة النمو الداخلي لعينة
مؤلفة من  15بلدا للمدة .3101 -0111
( أ ) اختبار وجود التأثري اإلجيابي للتعليم يف النمو االقتصادي أو عدم
وجوده:
قبل احلديث عن ترجيح أي من نظريات النمو االقتصادي اليت
تناولت أثر التعليم يف النمو االقتصادي ،كان ال بد من التحقق من أن أثر
التعليم يف زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي موجب بالنسبة
لبلدان العينة املشمولة بالبحث واليت تتألف من  11بلدا .وذلك عرب اعتماد
دالة إنتاج كوب -دوكالس بصيغتها اللوغارمتية ،واليت يكون فيها
لوغارمت متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي متغرياً معتمدا،
وكل من لوغارمت رأس املال املادي ولوغارمت رأس املال البشري والنمو
السكاني 1متغريات تفسريية .إذ مت استخدام متوسط نصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجالي بالقيمة احلقيقية حمسوبا بطريقة السبريس
 Laspeyresللتعبري عن املتغري املعتمد ،ونسبة االستثمار إىل الناتج احمللي
اإلمجالي للتعبري عن رأس املال البشري ،وقد مت اعتماد قاعدة بيانات
 Penn World Table 7.1يف احلصول على بيانات هذين املتغريين إىل
جانب متغري النمو السكاني ،أما متغري رأس املال البشري فقد مت التعبري
 1مت استخدام متغري النمو السكاني عوضا عن متغري منو قوة العمل وذلك ألن متغري منو قوة العمل مل
يستوف شرط اخللو من مشكلة جذر الوحدة يف مجيع اجملموعات اليت تشملها عينة البحث.
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عنه مبتوسط نصيب الفرد من السكان يف سن  05سنة فما فوق من
سنوات التعليم ،وقد مت اعتماد قاعدة بيانات بارو ولي (Barro & Lee,

) 2010يف احلصول على بيانات هذا املتغري.
ونظرا لتباين أثر التعليم يف النمو االقتصادي من بلد آلخر ،بتباين
اهلياكل والسياسات االقتصادية ،وكفاءة اإلدارة احلكومية (وهو ما
يتنافى مع الشروط اليت تقوم عليها أساليب حتليل البيانات املدجمة اليت
تفرتض جتانس الوحدات املقطعية املتمثلة بالبلدان املشمولة بالدراسة)،
كان البد من تقسيم بلدان العينة إىل أكثر من جمموعة وفق معيار حيقق
التجانس ضمن كل جمموعة .وقد تبني من خالل التطبيق أن أنسب معيار
لتحقيق هذا اهلدف هو ما يعرف مبعيار أمناط النمو 5الذي ابتكره (Lant

) Pritchett, 2000يف تصنيف بلدان العامل إىل ستة أمناط هي ]:[27
 .0منط السفوح احلادة ) (Steep Hillsهو ذلك النمط الذي حيقق معدل
منو مقداره أكرب من  3%قبل سنة االنكسار وبعدها.
 .3منط السفوح ) (Hillsهو ذلك النمط الذي حيقق معدل منو مقداره أكرب
من  1.5%قبل سنة االنكسار وبعدها.

5

ومبوجب هذه الطريقة جيرى احندار بسيط للوغارمت متوسط دخل الفرد احلقيقي على الزمن لكل

بلد من بلدان العينة ولسلسلة زمنية تصل إىل أكثر من  11سنة .ثم حتدد قيم البواقي من املعادلة
وتُختار اعلى قيمة هلذه البواقي فتمثل سنة االنكسار يف تلك السلسلة .بتحديد سنة االنكسار تشطر
السلسلة اىل شطرين ويعاد اجراء االحندار لكل شطر لتحديد معدل النمو االمجالي لفرتة ما قبل
االنكسار ولفرتة ما بعده .وبتطبيق املعادالت ذات العالقة الواردة يف دراسة بريشيت خبصوص معدالت
النمو ما قبل وما بعد االنكسار ميكننا حتديد منط النمو يف البلد املعين ]. [27
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إذ تتميز بلدان هذين النمطني بالقدرة على مواجهة الصدمات اخلارجية
والداخلية وتالفيها بأقل اخلسائر ،حيث تتمتع ببنى حتتية متكاملة،
وإدارات حكومية كفوءة.
 .4منط اهلضاب ) (Plateausهو ذلك النمط الذي حيقق معدل منو مقداره
أكرب من  1.5%قبل سنة االنكسار ،وأقل من  1.5%بعد سنة
االنكسار ،مع بقاء معدل النمو موجبا ،إذ تتأثر بلدان هذا النمط
بالصدمات مما يؤدي إىل تباطؤ معدل النمو فيها مع بقائه موجباً ،إذ إنّ
تكامل البنى التحتية ،وكفاءة اإلدارات احلكومية فيها أضعف مما
هي عليه يف النمطني السابقني.
 .1منط اجلبال ) (Mountainsهو ذلك النمط الذي حيقق معدل منو أكرب
من  1.5%قبل سنة االنكسار ،وأقل من الصفر بعدها ،إذ تعاني البلدان
ضمن هذا النمط من هشاشة البنى التحتية وضعف اإلدارات احلكومية.
 .5منط السهول ) (Plainsهو ذلك النمط الذي حيقق فيه البلد معدل منو
أقل من  1.5%يف كال الفرتتني وقد يكون النمو سالباً أو قريباً من
الصفر ،إذ تتصف البلدان الواقعة ضمن هذا النمط باجلمود ،وعدم
حتقيق أي بناء اقتصادي يذكر ،حيث تكون البنى التحتية ضعيفة جدا
أو معدومة أساساً إىل جانب ضعف األداء احلكومي.
 .1منط النمو املتسارع ) (Denver or Acceleratorهو ذلك النمط الذي
يكون فيه معدل النمو أقل من  1.5%قبل سنة االنكسار وأكرب منه
بعد سنة االنكسار ،إذ تتميز بلدان هذا النمط بقدرتها على استغالل
الصدمات لصاحلها من خالل استغالل أفضل ملواردها ،مع وجود إدارات
حكومية كفوءة ومرنة وبنى حتتية نشطة.
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لقد مت تقسيم دول العينة إىل أربع جمموعات 1حسب معيار أمناط
النمو االقتصادي ،وذلك بعد دمج منطي السفوح احلادة والنمو املتسارع،
ومنطي السهول واجلبال ،لعدم إمكانية احلصول على متغريات ساكنة
(خالية من مشكلة جذر الوحدة) إال بعد دمج هذه األمناط مع بعضها.
ولغرض االختصار مت االستعاضة عن املتغريات يف جداول نتائج التحليل
بالرموز اآلتية:
 .0لوغارمت متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي مت الرمز له
باألحرف .LNGDP
 .3لوغارمت نسبة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجالي مت الرمز له باألحرف
).LN(I/GDP

1اعتمد البحث يف تصنيف األمناط على بيانات البلدان للسنوات  0111 -0111املعدة من قبل
(اجلومرد والقهوجي  )3100 ،ألكثر من  051بلد باالعتماد على بيانات متجانسة ومعتمدة من مصدر
رصني واحد هو  .Penn World Tablesويف هذا البحث فإن البلدان ضمن منط السفوح احلادة هي:
إيرلندا ،الصني ،كوريا ،ماليزيا ،سنغافورة ،تايلند ،والربتغال .والبلدان ضمن منط السفوح هي:
أسرتاليا ،النمسا ،بلجيكا ،بريطانيا ،بوتسوانا ،كولومبيا ،الدامنارك ،فنلندا ،فرنسا ،أملانيا،
إيطاليا ،اليابان ،النيبال ،النرويج ،باكستان ،اسبانيا ،تونس ،تركيا ،الواليات املتحدة األمريكية.
والبلدان ضمن منط اهلضاب هي :بوليفيا ،الربازيل ،كندا ،كوسرتيكا ،قربص ،مصر،
السلفادور ،غوامتاال ،ليسوثو ،مالوي ،املكسيك ،املغرب ،نيوزلندا ،بنما ،الرباغواي ،الفلبني،
بولندا ،سوايزلند ،السويد .والبلدان ضمن منط اجلبال هي :اجلزائر ،بلغاريا ،الكامرون ،الكونغو،
اإلكوادور ،سهل العاج،هنغاريا ،هندوراس ،إيران،جامايكا،األردن ،موزنبيق ،كينيا ،موريتانيا،
منغوليا ،نامبيا ،النيجر ،بابوانيوغينيا ،بريو ،رومانيا ،رواندل ،سرياليون ،جنوب أفريقيا ،توغو،
فنزويال ،زامبيا ،زمبابوي .والبلدان ضمن منط السهول هي :بنني ،بوروندي ،مالي ،سينيغال .والبلدان
ضمن النمط املتسارع هي :بنغالديش ،األرجنتني ،تشيلي ،غانا ،اهلند ،اندنوسيا ،سريالنكا،
أورغواي ،سلوفاكيا ].[1
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 .4لوغارمت متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم مت الرمز له باألحرف
.LNAYS
 .1النمو السكاني مت الرمز له باألحرف ).(PG
لقد مت اعتماد طريقة مقدرات األثر الثابت

Fixed Effect

) Estimators (FEEيف تطبيق حتليل احندار املربعات الصغرى للمتغريات
التفسريية املعتمدة يف البحث على متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجالي .إذ تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا يف حتليل احندار
البيانات املدجمة ،وتتميز بسهولتها ،وواقعية افرتاضاتها ،واتساقها حيث
يتم التعامل مع أثر تباين الوحدات املقطعية من خالل إضافة هذا األثر إىل
احلد الثابت يف معادلة االحندار كما توضحه املعادلة اآلتية:
إذ متثل

املتغري املعتمد ،و

متثل كل من
أما احلد

و

و لغاية

املتغريات التفسريية بينما

و عدد الوحدات املقطعية والفرتات الزمنية على التوالي،

فيمثل احلد الثابت الذي خيتلف من وحدة مقطعية ألخرى -

ليعكس أثر التباين بينها ، -لكنه يبقى ثابتا عرب الزمن ،ومتثل
و لغاية
وأخريا متثل

و

معامالت ثابتة جلميع الوحدات املقطعية والفرتات الزمنية،
احلد العشوائي .ويطلق على هذه الطريقة أيضا طريقة

املربعات الصغرى ذات املتغريات الوهمية

Least Squares Dummy

) ،Variables (LSDVوذلك لوجود املتغريات الوهمية يف أمنوذج االحندار
مبا يسمح بتباين احلد الثابت بني الوحدات املقطعية ] .[5, p418-421وهناك
أسلوب آخر يف حتليل احندار البيانات املدجمة بطريقة ) ،(FEEيتمثل يف
أخذ األوساط احلسابية لقيم املتغريات عرب الزمن أي
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قيم املتغريات أي

مع حذف احلد الثابت ،حيث يتم

و

استخدام هذه الطريقة عادة عند وجود عدد كبري نسبيا من الوحــــدات
املقطعيــــــة وعدد قليل نسبيـــــــا من الوحــــدات الزمنية ][7, p14-15

ونظرا لكون بيانات متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم حسب ما هو
متاح من قاعدة بيانات بارو ولي ،حمسوبة كل مخس سنوات مرة واحدة،
فقد مت اخذ بيانات املتغريات األخرى لكل مخس سنوات ابتداء من سنة
 0171ولغاية سنة  ،3101وقد مت التأكد من أن املتغريات ساكنة ال تعاني
من مشكلة جذر الوحدة وذلك باعتماد إحصائية لفن ولن وجوLevin, Lin 7

) ،and Chu (LLCكما يظهر يف اجلدول ).(1

7ملزيد من التفاصيل ينظر ].[17, p299-300
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اجلدول )(1

نتائج اختبار جذر الوحدة للمتغريات املستخدمة
يف حتليل االحندار بطريقة مقدرات األثر الثابت
العينات
املتغريات

منطا السفوح

منط السفوح

منط اهلضاب

احلادة والنمو

منطا اجلبال
والسهول

املتسارع

متثل

LNGDP

***

***

-2.16

-7.62

***

-20.31

***

-2.36

)LN(I/GDP

***

-3.49

***

***

***

LNAYS

***

-1.59

**

***

***

PG

***

***

***

***

***

-3.66
-5.88
-4.48

مستوى معنوية  1%و

**

مستخرجة باستخدام برنامج

-3.52

-6.49
-8.00
-5.28

-6.97
-4.63
-8.95

مستوى معنوية  5%و* مستوى معنوية  ،10%والنتائج

Stata11.2

وتشري نتائج حتليل االحندار على وفق اجلدول ) (2إىل أن متوسط
نصيب الفرد من سنوات التعليم ذو تأثري موجب معنوي يف مجيع األمناط،
ويكون عند أعلى مستوياته يف منطي السفوح احلادة والنمو املتسارع حيث
يتجاوز الواحد الصحيح ،ثم منط السفوح حيث يكون قريبا من الواحد،
ثم منط اهلضاب ،وأخريا يكون تأثريه يف منطي اجلبال والسهول ضعيفا
مقارنة ببقية األمناط ويف هذا إشارة مباشرة إىل وجود عالقة واضحة بني
تأثري متوسط سنوات التعليم يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجالي ،واخلصائص االقتصادية للبلد كما تعكسها أمناط النمو.
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جدول ()2
نتائج تطبيق أسلوب مقدرات األثر الثابت للبيانات املدجمة  FEEعلى
عينة الدول مصنفة وفقا ألمناط النمو االقتصادي
األمناط
املتغريات

منطا السفوح

منط السفوح

منط اهلضاب

احلادة والنمو

)LN (I/GDP
LN AYS
PG
احلد الثابت
Hausman test
Adj R-square
عدد البلدان

املتسارع
0.24
)(2.16
***
1.75
)(16.10
***
-10.27
)(-3.04
***
4.66
)(11.16
**

1.66
48%
13

منطا اجلبال
والسهول

**

***

-0.19
)(2.23
***
0.8
)(14.91
-2.02
)(-0.57

0.17
)(3.16
***
0.69
)(13.67
**
3.61
)(1.98

***

***

8.58
)(30.4

***

105.46
80%
19

6.78
)(34.12
4.29
45%
21

**

0.06
)(2.05
***
0.107
)(3.26
-0.28
)(-0.34
***

7.31
)(69.48
***

23.15
60%
31

القيم داخل األقواس من النوع () متثل إحصائية  tاحملتسبة ،والنتائج مستخرجة باستخدام
برنامج

Stata 11.2

أما باقي املتغريات فهي ذات تأثري معنوي تنسجم إشارته مع املنطق
االقتصادي فيما عدا معامل رأس املال املادي يف منط السفوح الذي تبدو
إشارته سالبة ،وكذلك معامل النمو السكاني يف منط اهلضاب الذي
تظهر إشارته موجبة ،وميكن تفسري احلالة األوىل بأن نصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجالي يف منط السفوح ينمو أسرع من منو نصيب الفرد من
االستثمارات املادية ،ما جيعل من نسبة االستثمارات إىل الناتج احمللي
اإلمجالي تبدو متناقصة يف الوقت الذي يزداد فيه نصيب الفرد من الناتج،
وميكن أن يعزى هذا التفوق يف منو الناتج مقارنة باالستثمارات إىل أهمية
()31
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رأس املال البشري يف رفع مستوى إنتاجية الفرد ،وبالتالي مستوى ما حيصل
عليه من الناتج احمللي اإلمجالي ،كما يعكس أيضا ارتفاع مستوى عامل
اإلنتاجية الكلية  Total Factor Productivityيف البلدان ضمن هذا
النمط .أما اإلشارة املوجبة ملعامل النمو السكاني فيمكن أن يعزى إىل أن
دور السكان بوصفهم منتجني أكثر أهمية من دورهم بوصفهم
مستهليكن ،ما يعين أن زيادة السكان تؤدي إىل زيادة يف القدرة على
اإلنتاج يف بلدان هذا النمط.
ومن املفيد التنويه إىل أن اختبار  Hausmanيف نهاية اجلدول )(2

هو للمقارنة ما بني طريقة مقدرات األثر الثابت وطريقة مقدرات األثر
العشوائي ) Random Effect Estimator (REEيف حتليل احندار البيانات
املدجمة ،1إذ تشري نتائج االختبار إىل وجود فرق معنوي يف نتائج التحليل
باستخدام األثر العشوائي ،عما هي عليه يف نتائج حتليل احندار البيانات
املدجمة باستخدام طريقة األثر الثابت ،وذلك يف منط السفوح ،ومنط
اهلضاب ،حيث يتم تفضيل نتائج طريقة األثر الثابت كونها ال تفرتض
عشوائية أثر عامل التباين بني الوحدات املقطعية على املتغري املعتمد كما
هي عليه احلال يف طريقة األثر العشوائي ،ولكي تكون املقارنة صحيحة
كان البد من توحيد مجيع األمناط على طريقة حتليل واحدة هي طريقة
األثر الثابت يف حتليل احندار البيانات املدجمة.
1

يستخدم اختبار  Hausmanللرتجيح بني مقدرات طريقيت  REEو ،FEEإذ تعد طريقة  REEأكثر

دقة ،لكن شريطة أن ال ختتلف قيم مقدراتها معنويا عن قيم مقدرات  ،FEEألن طريقة  REEتفرتض
عدم وجود ارتباط بني العوامل املسئولة عن تباين الوحدات املقطعية ،وبقية املتغريات التفسريية ،بينما
طريقة  FEEال تفرتض ذلك ،لذا إذا كان هناك فرق معنوي بني قيم مقدرات طريقيت  REEو ،FEE
يتم اعتماد طريقة  ،FEEألن مقدرات طريقة  REEيف هذه احلالة قد تكون متحيزة .
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(ب) الرتجيح بني مدراس النمو االقتصادي يف حتديد تأثري التعليم يف املدى
البعيد:
إن الرتجيح بني املدرسة الكالسيكية احلديثة ممثلة بأمنوذج سولو
املوسع ،ومدرسة النمو الداخلي ممثلة بإمنوذج لوكاس يتم من خالل
التمييز ما بني أثر التغريات قصرية األجل ،وأثر املسار التوازني طويل األجل
للمتغريات التفسريية على املتغري املعتمد ،وحتقيق ذلك ميكن من خالل
استخدام ما يعرف بأمنوذج تصحيح اخلطأ .ECM
إن تطبيق أمنوذج  ،ECMيتطلب إعادة صياغة لألمنوذج املستخدم
يف التحليل السابق ،حبيث يأخذ شكل أمنوذج االحندار الذاتي للتوزيعات
املتخلفة زمنيا ) ،Auto Regressive Distributed Lag (ARDLوميكن
حتقيق ذلك من خالل معادلة التقارب اليت تعكس العالقة ما بني مدى
ابتعاد مستوى متوسط نصيب الفرد من الناتج عن مستواه يف احلالة
الساكنة  ،Steady Stateومعدل منو نصيب الفرد من الناتج .إذ يتناقص
معدل منو متوسط نصيب الفرد من الناتج باستمرار وصوال إىل احلالة
الساكنة كما توضح ذلك املعادلة اآلتية:
حيث متثل

متوسط نصيب الفرد من الناتج يف أمنوذج سولو املوسع

 ،ومتوسط نصيب الفرد من الناتج مقسوما على نصيبه من رأس املال
البشري يف أمنوذج لوكاس
احلالة الساكنة ،بينما متثل

يف أي زمن ،ومتثل

مستوى

يف

عدد الوحدات الزمنية اليت تفصل القيمة

السابقة للمتغري عن قيمته يف الفرتة احلالية

 ،أما

فيطلق عليها معامل

تصحيح اخلطأ وهي دالة ملا يعرف مبعامل سرعة التقارب
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سرعة وصول متوسط نصيب الفرد إىل احلالة الساكنة ،1إذ كلما زادت
قيمة هذا املعامل اخنفضت الفرتة املطلوبة للوصول إىل احلالة الساكنة،
أي أن العودة إىل حالة التوازن يف املدى البعيد تكون أسرع .أما املعادلة
بشكل عام فتشري إىل أن معدل منو متوسط نصيب الفرد من الناتج هو
دالة عكسية لكل من الفجوة الفاصلة بني مستوى نصيب الفرد من الناتج
يف أي فرتة زمنية ومستواه يف احلالة الساكنة ،ومعامل سرعة التقارب.
وخيتلف مفهوم احلالة الساكنة بني كل من أمنوذج سولو املوسع ،وأمنوذج
لوكاس ،ففي األمنوذج

األول تشري احلالة الساكنة إىل توقف نصيب

الفرد من الناتج عن النمو ،أي أن معدل النمو يصبح صفراً ،أما يف األمنوذج
الثاني فتشري احلالة الساكنة إىل ثبات معدل منو نصيب الفرد من الناتج
أي أن معدل النمو ال يزيد وال ينقص بل يبقى ثابت ًا عند مستوى معني غالبا
ما يكون موجباً.
وبالتعويض عن كل من

برأس املال املادي والبشري على وفق

املعادالت ) (1) -(4بعد حتويلها للصيغة اللوغارمتية ،وعلى افرتاض أن
وأن معدل االندثار

والنمو التكنلوجي

غري معتربين لتعذر

قياسهما بدقة وبإدخال متغري االجتاه اخلطي للزمن ميكن احلصول على
أمنوذج ) (ECMاآلتي:
 lny(t) =  0 -  (lny(t-   - 1lns k (t) -  2 lnh(t) + 3 n(t)) +  t

)(8

) + b1 lns k (t) + b 2 lnh(t)  b3n(t )   (t

 1إن العالقة بني معامل سرعة التقارب ومعامل تصحيح اخلطأ
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حيث متثل

و

الطويل ،بينما متثل

و
و

معامالت عوامل اإلنتاج الرئيسية يف األجل
و

معامالت التغريات يف عوامل اإلنتاج يف

األجل القصري ،و هي متغري االجتاه اخلطي للزمن وهو متغري اختياري
ميكن تفسريه بأنه ميثل تأثري التقدم التقين ويعد من املتغريات قصرية
األجل ،وختتلف بداللتها عن

املوجودة أمام كل املتغريات اليت تعين
هي معامل متغري االجتاه

أن املتغريات املأخوذة هي سالسل زمنية ،و

اخلطي للزمن ،وأخريا متثل حد اخلطأ العشوائي ].[14
إن التحقق من صحة أحد األمنوذجني سولو املوسع ولوكاس يتم من
خالل التحقق من صحة ما يفرتضه كل أمنوذج من وجود أو عدم وجود
تناقص يف معدالت منو متوسط نصيب الفرد من الناتج .والعنصر املهم يف
هذا االختبار هو رأس املال البشري ،إذ يتفق األمنوذجان على أن متوسط
نصيب الفرد من رأس املال املادي تتناقص عوائده مع زيادة مستواه،
وبالتالي ال يعوًّل عليه يف حتقيق معدالت ثابتة أو متزايدة لنمو متوسط
نصيب الفرد من الناتج .أما متوسط نصيب الفرد من رأس املال البشري
فهو حمل اخلالف ،إذ يرى مؤيدو املدرسة الكالسيكية احلديثة أن
عوائده تتناقص مع زيادة مستواه وهذا ما يفرتضه أمنوذج سولو املوسع .أما
مؤيدو مدرسة النمو الداخلي فريون أن عوائد رأس املال البشري تبقى ثابتة
أو تكون متزايدة كلما زاد مستواه لدى الفرد أو اجملتمع وهذا ما يفرتضه
أمنوذج لوكاس .وهذا الثبات أو التزايد يف عائد رأس املال البشري سوف
ينعكس على منو متوسط نصيب الفرد من الناتج ليجعله ثابتا أو متزايدًا
وذلك على وفق اآللية املوضحة يف املعادلة

()41
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أما آلية التحقق فتعتمد على كل من القيمة املتوقعة ملعامل رأس
املال البشري

 ،وقيمة معامل سرعة التقارب

املوسع يشرتط أن تكون قيمة

 .ففي أمنوذج سولو

أقل من الواحد الصحيح ،وهذا الشرط
وفقا الشتقاق أمنوذج تصحيح

مبين على أساس أن

اخلطأ من معادلة التقارب يف أمنوذج سولو املوسع ،وبالتالي جيب أن
تكون أقل من الواحد انطالقا من افرتاض تناقص عوائد عوامل اإلنتاج،
حيث أن:

.

أما يف أمنوذج لوكاس فإن قيم املعلمة

هي واحد صحيح أو

أكثر وفقا الشتقاق أمنوذج تصحيح اخلطأ من معادلة التقارب ألمنوذج
لوكاس .بناء على ذلك يتم ترجيح أحد األمنوذجني وفقا للمعادلة
خالل التحقق من قيمة املعلمة

 ،من

 .فإذا كانت أقل من الواحد الصحيح يتم

ترجيح أمنوذج سولو املوسع .أما إذا كانت ال ختتلف معنويا عن الواحد
الصحيح أو أكرب من الواحد ففي هذه احلالة يتم ترجيح أمنوذج
لوكاس.أما الرتجيح من خالل قيمة معامل سرعة التقارب  ،فيتأتى عرب
احلصول على قيمة مقدرة هلذا املعامل من أمنوذج تصحيح اخلطأ مباشرة
باستخدام الصيغة اآلتية:
وعلى افرتاض أن:
فإن
ومن ثم مقارنتها بالصيغ املتنبأ بها يف كل من األمنوذجني حيث أن قيمة
املتنبأ بها يف أمنوذج سولو املوسع هي
ويف أمنوذج لوكاس هي:
()40
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 .وبالتالي فإن الصيغة 01اليت تنتج قيمة
أقرب إىل القيمة املقدرة يف أمنوذج تصحيح اخلطأ ترجح املدرسة اليت
متثلها [.]14
إن تطبيق أمنوذج (ECM) 00يف حالة البيانات املدجمة ميكن أن يتم
وفق أكثر من أسلوب ،منها :أسلوب اجلمع ما بني املقدرات املدجمة
ومقدرات متوسط اجملموعات

Pooled Mean Group Estimators

) ،(PMGEوأسلوب مقدرات األثر الثابت احلركي Dynamic Fixed
) ،Effect (DFEو أسلوب متوسط اجملموعات Mean Group Estimators

) ،(MGEويعد أسلوب ) (PMGEاألفضل كونه يفرتض جتانس قيم
معلمات املتغريات التفسريية يف األجل الطويل بني املقاطع العرضية ،وعدم
جتانس قيم معلمات التغريات قصرية األجل للمتغريات التفسريية بني هذه
املقاطع .وبذلك يعاجل مشكلة التحيز اليت قد تظهر عند استخدام أسلوب
) (DFEإذا كان هناك عدم جتانس بني الوحدات املقطعية ،ومشكلة عدم
01إن املقارنة بني القيمة املقدرة من منوذج تصحيح اخلطأ والقيم املقدرة من صيغيت
التقارب تتم بعد التعويض عن املعلمتني ( و ) بالصيغتني اآلتيتني
تكون

صيغة

املقارنة

بالنسبة

ألمنوذج

سولو

املوسع

من معادليت

و
باستخدام

 ،وعليه
الصيغة

اآلتية:

 ،أما بالنسبة لنموذج لوكاس فتستخدم الصيغة اآلتية:
 ،أو الصيغة
إمكانية حتديد قيمة  ،يتم االكتفاء بافرتاض أن
00

ونظرا لعدم
].[14

مييز أمنوذج  ECMبني تأثريات قصرية األجل وأخرى طويلة األجل للمتغريات التفسريية على املتغري

املعتمد ،وعند توظيف أمنوذج  ECMلتقدير املعلمات بطريقة  MGEفإنها حتتسب من خالل متوسطات
قيم املعلمات املقدرة لكل وحدة من وحدات املقطع العرضي أما عند توظيف  ECMلتقدير املعلمات
بطريقة  PMGEفإنها حتتسب بالنسبة لألجل الطويل من جممل البيانات املدجمة دون أخذ متوسطات
قيم املعلمات يف االعتبار ،ما جيعل التحيز أقل (التحيز الذي قد ينجم عن وجود قيم متطرفة للمعلمات
بسبب عدم جتانس وحدات املقطع العرضي) ].[26
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الكفاءة اليت قد تظهر عند استخدام أسلوب ) (MGEيف حال وجود بعض
الوحـدات املقطعية املتطرفـة ،السيما عندما يكون عدد الوحدات املقطعيـة
قليالً نسبياً ،أما الطريقة اإلحصائية املعتمدة يف عملية التقدير املعلمات
فهي طريقة تقدير اإلمكان األعظم Maximum likelihood estimation

) (MLEوهي طريقة معقدة يتم حلها باستخدام خوارزميات تقريبية ،وقد
اعتمد البحث خوارزمية  Newton Raphsonيف التقريب للحصول على
القيم املثلى ملعامالت األمنوذج ].[26
إن استخدام أسلوب ) (PMGEيف البحث تطلب تقليص العينة إىل
 15بلدا 03وتقليص الفرتة الزمنية عشر سنوات ( )3101 -0111يف مقابل
زيادة عدد املشاهدات وذلك نتيجة استخدام بيانات سنوية بدال من البيانات
املأخوذة لكل  5سنوات ،حيث مت احتســـــــــاب البيانــــــــــات اخلاصة
مبتوسط نصيـــــــب الفرد من سنوات التعليم ابتدأ من سنة  0111على وفق
طريقة ) (Barro & Lee, 2000يف حتديث البيانات وانطالقاً من بيانات
) (Barro & Lee, 2000نفسها لسنة  0111باعتبارها السنة اليت على
أساسها يتم حتديث بيانات السنوات الالحقة .وكان التحديث يتم لكل
سنة وليس لكل مخس سنوات وذلك باستخدام بيانات منظمة األمم املتحدة

03البلدان ضمن منط السفوح احلادة هي :الصني ،كوريا ،ماليزيا ،تايلند ،والربتغال .والبلدان ضمن
منط السفوح هي :أسرتاليا ،النمسا ،بلجيكا ،كولومبيا ،الدامنارك ،فنلندا ،فرنسا ،إيطاليا،
اليابان ،النرويج ،اسبانيا ،تونس ،تركيا ،بريطانيا ،الواليات املتحدة األمريكية .والبلدان ضمن
منط اهلضاب هي :مصر ،السلفادور ،مالوي ،املكسيك ،نيوزلندا ،بولندا ،السويد .والبلدان ضمن
منط اجلبال هي :اجلزائر ،بلغاريا ،الكامرون ،كينيا ،النيجر ،بريو ،رومانيا ،رواندا ،توغو،
فنزويال ،زمبابوي .والبلدان ضمن منط السهول هي :بنني ،مالي ،سينيغال .والبلدان ضمن النمط
املتسارع هي :األرجنتني ،تشيلي ،اندنوسيا ،أورغواي.
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للرتبية والعلوم والثقافة  UNESCOاخلاصة مبعدالت االلتحاق بالتعليم
االبتدائي والثانوي والعالي.04
أما باقي املتغريات فقد مت اعتماد قواعد البيانات ذاتها اليت اعتمدت يف
حتليل احندار األثر الثابت للبيانات املدجمة .لقد مت إجراء اختبار جذر
الوحدة للتأكد من أن املتغريات ساكنة عرب الزمن ،باعتماد إحصائية
) (LLCاليت أظهرت أن مجيع املتغريات يف األمناط ساكنة عند مستوى
معنوية  ،%01وأن معظمها ساكن عند مستوى  ،%0كما هو ظاهر يف
اجلدول (.)3

 04للتأكد من إمكانية اعتماد البيانات احملسوبة بهذه الطريقة ،مت استخدامها بدال عن البيانات اليت
اعتمد عليها ) ،(Bassanini & Scarpetta, 2004مع الدول ذاتها وللمدة ذاتها ،فكانت القيم متقاربة
للغاية ،السيما ما خيص معامل متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم حيث كانت هذه القيمة يف
دراسة ) (Bassanini & Scarpetta, 2004تعادل  0101من دون أخذ االجتاه اخلطي للزمن و  1171عند
أخذ االجتاه اخلطي للزمن ،ويف حال اعتماد بيانات هذا البحث كانت قيمة معامل متوسط نصيب
الفرد من سنوات التعليم هي  0114من دون أخذ االجتاه اخلطي للزمن و  1173عند أخذ االجتاه اخلطي
للزمن ،وقد متت مراسلة  Bassaniniإلبالغه بهذا التقارب حيث عرب عن ارتياحه لذلك ،وبناء على هذا
التقارب مت اعتماد البيانات السنوية ملتوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم احملسوبة على وفق الطريقة
املوضحة مع بقية بلدان العينة.
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جدول )(3

نتائج اختبار جذر الوحدة حسب األمناط للبيانات السنوية
العينات

منطا السفوح

منط السفوح

منط اهلضاب

احلادة والنمو
املتغريات

منطا اجلبال
والسهول

املتسارع
اختبار LLC

اختبار LLC

اختبار LLC

اختبار LLC

*

***

*

**

**

***

***

***

LNAYS

***

***

***

***

PG

***

***

***

***

LNGDP

-1.54

)LN(I/GDP

-1.88
-7.51
-5.03

-3.94
-3.38
-7.62
-2.55

-1.52
-2.95
-2.33
-6.00

-1.83
-2.48
-5.73
-8.56

متثل *** مستوى معنوية  1%و** مستوى معنوية  5%و* مستوى معنوية  ،10%والنتائج
مستخرجة باستخدام برنامج

Stata 11.2

وبعد التحقق من سكون املتغريات ،مت تطبيق أمنوذج تصحيح
اخلطأ على البيانات املدجمة باستخدام طريقة ) (PMGEمرة بدون متغري
االجتاه اخلطي للزمن ،ومرة أخرى مع وجود متغري االجتاه اخلطي للزمن،
حيث أظهرت النتائج أن متغري رأس املال البشري ممثال مبتوسط نصيب
الفرد من سنوات التعليم ذو تأثري معنوي موجب يف مجيع األمناط قبل
إدخال متغري االجتاه اخلطي للزمن وبعد إدخاله ،باستثناء حالتني هما منط
اهلضاب ،ومنطي اجلبال والسهول معاً يف حال عدم أخذ االجتاه اخلطي
للزمن ،حيث يكون املعامل موجبا لكنه غري معنوي .ومثل هذه األمناط ال
ميكن اعتبارها عينات مثالية لدراسة تأثري عوامل النمو االقتصادي ،وعليه
يكون ظهور مثل هذه النتائج متوقعاً ،أما بالنسبة لبقية املتغريات ،فكما
يظهر يف اجلدولني ( )4و( ،)5يكون تأثري رأس املال املادي ممثال بنسبة
االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجالي ،معنويا موجباً يف مجيع احلاالت ،يف
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حني أن متغري النمو السكاني تأثريه سالب معنوي يف مجيع األمناط
باستثناء منطي اجلبال والسهول معا ،حيث مل يكن تأثري هذا املتغري
معنويا وإن كان موجبا ،وميكن تفسري ذلك بتدني مستوى متوسط نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي إىل احلد الذي ال ميكن أن ينخفض
أكثر رغم زيادة عدد السكان حيث ال حيتاج السكان اجلدد إال ملستوى
منخفض من الناتج دون أن يؤثر ذلك على موارد البلد بشكل واضح .أما
معامل تصحيح اخلطأ فهو معنوي سالب كما يفرتض أن يكون ،حيث أن
االحنراف عن احلالة الساكنة أو املسار التوازني للنمو يف فرتة ما حيفز
املتغريات يف األجل الطويل للعودة إىل احلالة الساكنة أو املسار التوازني،
وليس ملزيد من االحنراف ،ويظهر أيضا أن القيمة املطلقة هلذا املعامل
تكون يف منطي اجلبال والسهول أعلى ،مبعنى أن العودة إىل احلالة
الساكنة أو املسار التوازني أسرع من بقية األمناط ،وهذا مؤشر على عجز
البلدان ضمن هذين النمطني عن تغيري واقع النمو فيهما الذي يكون مساره
يف األجل الطويل إما سالبا أو قريبا من الصفر ،أما متغري االجتاه اخلطي
للزمن فهو وإن كان غري معنوي باستثناء حالة منط اهلضاب ،فإن إدخاله
يغري يف قيم بعض املعلمات السيما معلمة متوسط نصيب الفرد من سنوات
التعليم.
إن معلميت متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم ،ونسبة
االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجالي هي دوال ملرونات كل من رأس املال
املادي  ورأس املال البشري  ، وبالتالي ميكن تقدير هاتني املعلمتني
من قيم املعلمات املقدرة يف األمنوذج على وفق الصيغ الواردة يف اهلامش .1
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جدول )(4

نتائج تطبيق أمنوذج تصحيح اخلطأ لبيانات مدجمة
باستخدام طريقة PMGE
األمناط
املتغريات

منطا السفوح

منط السفوح

منط اهلضاب

احلادة والنمو

منطا اجلبال
والسهول

املتسارع
قيم املعلمات للمتغريات طويلة األجل
0.47
)LN (I/GDP
)(9.82
***
0.91
LN AYS
)(22.67
**
-5.59
PG
)(-2.33
***
-0.124
معامل تصحيح اخلطأ
)(-2.69

0.31
0.62

***

adj R-square
عدد البلدان املشمولة

59%
9

***

***

***

0.38
)(7.59
***
0.72
)(17.03
-3.37
)(-1.51
**
-0.077
)(-4.23
0.27
0.52

0.44
)(3.79
***
0.60
)(7.02
***
-18.93
)(-5.60
**
-0.088
)(-2.12
0.3
0.42

0.119
)(3.329
***
0.14
)(4.49
0.21
)(0.20
***
-0.21
)(-4.39
0.11
0.125

60%
15

39%
7

22.5%
14

القيم داخل األقواس من النوع () متثل إحصائية  tاحملتسبة ،والنتائج
مستخرجة باستخدام برنامج  Gauss 8.0عرب جمموعة من اخلطوات املعدة
من قبل  Yongcheol Shinسنة  0111مع إجراء بعض التعديالت الالزمة
لتالئم البيانات املستخدمة.

()47

أثر التعليم يف النمو االقتصادي :دراسة لعينة من البلدان ،أثيل اجلومرد ،إبراهيم أديب اجلليب

جدول )(5

نتائج تطبيق أمنوذج تصحيح اخلطأ لبيانات مدجمة
باستخدام طريقة  PMGEبوجود االجتاه اخلطي للزمن
العينة
املتغريات

منطا السفوح

منط السفوح

منط اهلضاب

احلادة والنمو

منطا اجلبال
والسهول

املتسارع
قيم املعلمات للمتغريات طويلة األجل
0.46
)LN (I/GDP
)(11.78
***
1.17
LN AYS
)(5.25
***
-4.02
PG
)(-2.09
***
-0.19
معامل تصحيح اخلطأ
)(-4.22
0.001
معامل الزمن
)(1.005

0.31
0.80

***

adj R-square
عدد البلدان املشمولة

62%
7

***

***

***

0.61
)(1.67
***
1.33
)(7.37
-5.85
)(-2.67
***
-0.145
)(-3.1
0.000
)(-0.312
0.38
0.83

0.32
)(7.85
0.13
)(1.36
**
-1.81
)(-2.03
***
-0.263
)(-3.63
***
0.003
)(2.364
0.24
0.09

0.25
)(8.98
0.09
)(1.28
1.04
)(0.98
***
-0.4
)(-5.82
0.001
)(0.33
0.2
0.07

64%
15

48%
7

33%
14

إن القيمة املطلقة ملعامل رأس املال البشري فيما إذا كانت موجبة أم سالبة
ال حتسم اخلالف بني مدرسة النمو الكالسيكية احلديثة ومدرسة النمو
الداخلي وإمنا الذي حيسم اخلالف كما متت اإلشارة أعاله هو فيما إذا
كانت قيمة معامل رأس املال البشري تساوي الواحد الصحيح أو أكرب منه
من جهة ،أو أقل من الواحد الصحيح من جهة ثانية .وعند النظر يف نتائج
اجلدولني ) (4و ) (5يتضح أن قيمة معامل متوسط نصيب الفرد من سنوات
التعليم ،يف أمناط السفوح والسفوح احلادة والنمو املتسارع هي أكرب من
الواحد الصحيح عند وجود متغري االجتاه اخلطي للزمن أو قريبة من الواحد
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يف حال عدم إدخال متغري االجتاه اخلطي للزمن ،يف حني أن قيمة هذا
املعامل أقل من الواحد الصحيح يف أمناط اهلضاب والسهول واجلبال .وعند
اختبار معنوية الفرق بني قيم معامل متوسط سنوات التعليم يف اجملموعات
األربعة والواحد الصحيح باستخدام إحصائية  tيتضح أن هناك ثالث حاالت
يكون فيها الفرق غري معنوي عند مستوى معنوية  1%وهي حاليت منط
السفوح احلادة والنمو املتسارع بدون متغري االجتاه اخلطي للزمن ،وبوجود
هذا املتغري ،وحالة منط السفوح بوجود االجتاه اخلطي للزمن كما يظهر
ذلك يف اجلدول ) .(6ما يعين ترجيح رأي مدرسة النمو الداخلي يف هذه
األمناط فقط.
جدول )(6

اختبار معنوية الفرق بني معامل متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم
والواحد الصحيح يف اجملموعات املصنفة حسب أمناط النمو
اجملموعة

t-ratio
)(with out trend

t-ratio
)(with trend

منطا السفوح احلادة والنمو املتسارع

2.35

0.77

منط السفوح

7

1.83

منط اهلضاب

4.44

8.97

منطا اجلبال والسهول

3.75

13

أما بالنظر إىل معامل سرعة التقارب يف اجلدول ) (7فيظهر بشكل واضح
أن القيم املتنبأ بها ملعامل سرع التقارب املشتقة من معامل تصحيح اخلطأ
يف اجملموعات األربعة أقرب إىل القيم املشتقة من معادلة سرعة التقارب وفق
أمنوذج لوكاس ،ما يعين ترجيح رأي مدرسة النمو الداخلي فيما خيص أثر
التعليم يف األجل البعيد.
()41

أثر التعليم يف النمو االقتصادي :دراسة لعينة من البلدان ،أثيل اجلومرد ،إبراهيم أديب اجلليب

جدول )(7

مقارنة قيمة معامل سرعة التقارب املتنبأ بها مع قيم معامل سرعة التقارب
ألمنوذج سولو املوسع و لوكاس يف اجملموعات املصنفة حسب أمناط النمو
على وفق

على وفق

النمط

أمنوذج سولو

أمنوذج

املوسع

لوكاس

السفوح احلادة

من دون االجتاه اخلطي للزمن

0.13

0.002

0.1

والنمو املتسارع

بوجود االجتاه اخلطي للزمن

0.21

-0.0036

0.1

السفوح

من دون االجتاه اخلطي للزمن

0.08

0.0061

0.063

بوجود االجتاه اخلطي للزمن

0.156

-0.0061

0.053

من دون االجتاه اخلطي للزمن

0.09

0.009

0.0665

بوجود االجتاه اخلطي للزمن

0.3

0.021

0.072

من دون االجتاه اخلطي للزمن

0.51

0.033

0.139

بوجود االجتاه اخلطي للزمن

0.51

0.031

0.126

اهلضاب
اجلبال والسهول

املتنبأ بها

احلالة

إن نتائج تطبيق أمنوذج تصحيح اخلطأ باستخدام أسلوب  PMGEترجح
رأي مدرسة النمو الداخلي فيما خيص البلدان ذات النمو املضطرد كما
هي عليه احلال يف البلدان ضمن أمناط السفوح احلادة والسفوح والنمو
املتسارع .وهذا يفسر ما توصلت إليه دراسة بسانيين  ،3101اليت اقتصرت
على جمموعة بلدان  ،OECDإذ إن معظم بلدان جمموعة  OECDتقع
ضمن أمناط السفوح احلادة والسفوح .وال ميكن تعميم نتائج دراسة
بسانيين ،على مجيع بلدان العامل السيما النامية منها ،وهذا ما بدا واضحا
يف هذا البحث الذي تناول عينة أمشل من البلدان ،تتميز بتباين هياكلها
االقتصادية وكفاءة األداء احلكومي والسياسات االقتصادية فيها ،حيث
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يكون هلذا التباين انعكاسه الواضح يف وترية النمو االقتصادي ،وبالتالي
يف أهمية التعليم يف حتقيق النمو االقتصادي.

االستنتاجات:
 .0إن تأثري التعليم يف النمو االقتصادي معنوي وموجب يف خمتلف بلدان
العامل على اختالف هياكلها االقتصادية وكفاءة األداء احلكومي
والسياسات االقتصادية فيها ،وإن هذا التأثري يزداد مع تطور اهلياكل
االقتصادية ،وحتسن كفاءة األداء االقتصادي للحكومة ،حبيث
ميكن أن حيقق منوا مستمرا إذا كانت هناك بيئة اقتصادية قادرة
على توظيف عوائد التعليم يف حتقيق مزيد من النمو االقتصادي .يف
املقابل ينخفض تأثري التعليم يف البلدان اليت تعاني من ختلف هياكلها
االقتصادية ،واخنفاض كفاءة األداء االقتصادي احلكومي ،وضعف
القدرة على توظيف عوائد التعليم يف زيادة مستوى النمو االقتصادي.
 .3بناءً على ما تقدم ،يتضح أن لسياسات تطوير التعليم دور مهم يف التأثري
على معدالت النمو االقتصادي يف املدى البعيد ،سواء ما خيص
سياسات نشر التعليم أو حتسني نوعيته ،حيث أن أثر هذه السياسات
ينعكس يف رفع متوسط نصيب الفرد من رأس املال البشري ،الذي
يقود إىل زيادة مستمرة يف معدل منو متوسط نصيبه من الناتج.
 .4إن ضعف تأثري التعليم يف البلدان اليت تعاني من ختلف هياكلها
االقتصادية ،واخنفاض كفاءة األداء االقتصادي احلكومي ،يشري إىل
اخنفاض مرونة نسبة ما خيصصه الفرد من وقته للتعليم على حساب
العمل وذلك بسبب اخنفاض كفاءة التعليم الذي يتلقاه الفرد من حيث
مساهمته يف رفع إنتاجية الفرد وبالتالي زيادة مستوى نصيبه من الناتج.
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أثر التعليم يف النمو االقتصادي :دراسة لعينة من البلدان ،أثيل اجلومرد ،إبراهيم أديب اجلليب

 .1إن العالقة بني التعليم والنمو االقتصادي تتطلب اعتماد سياسات
توظيف كفوءة لأليدي العاملة ذات املستوى التعليمي املرتفع ،وإال فإن
هذه الطاقات قد تهدر بسبب عدم استثمارها يف اجملاالت اليت تالئم
قدراتها ،أو عدم حصوهلا على عائد يكافئ مقدرتها اإلنتاجية ،وقد
ينتهي املطاف بأصحاب هذه الكفاءات إىل املغادرة إىل حيث جيدون
البيئة االقتصادية املالئمة لقدراتهم العلمية ،وحيث حيصلون على
العائد الذي يكافئ قدرتهم اإلنتاجية.
 .5إن تأثري السياسات التعليمية خصوصاً تلك اليت تستهدف رفع متوسط
نصيب الفرد من سنوات التعليم يزداد كلما اخنفض هذا املتوسط،
على افرتاض أن معامل متوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم ال
خيتلف عن الواحد الصحيح ،وهذا يستدعي من البلدان خصوصاً
النامية منها أن تولي عنايتها بسياسات نشر التعليم والقضاء على
األمية ،واستهداف الفئات واألقاليم اليت تعاني من ضعف يف املستوى
التعليمي مثل النساء و األقليات العرقية وسكان املناطق الريفية
وغريهم ،وهناك اهتمام على صعيد دولي بسياسات نشر التعليم ،وذلك
حتقيقاً ألهداف األلفية 01الثمانية اليت ميثل القضاء على األمية ونشر
التعليم االبتدائي واحداً من أبرزها.
 01األهداف األلفية للتنمية  Millenenum Development Goalsهي مثانية أهداف دولية ختص ختفيف
الفقر ،ونشر التعليم األولي ،ومتكني اإلناث لنيل حقوقهن ،وختفيض وفيات األطفال ،وحتسني صحة
األمهات ،ومقاومة األمراض ،وصيانة البيئة ،وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية .وقد متت املوافقة
على هذه األهداف بعد اجتماع القمة األلفية لألمم املتحدة عام  3111بعد تبين اإلعالن األلفي لألمم
املتحدة .وقد وافق على هذه األهداف مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها  011دولة،
وحوالي  341منظمة دولية تعاهدت على حتقيق هذه األهداف حبلول عام .[32, p16-17] 3105
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The Impact of Education on Economic Growth:
A Study of a Sample of Countries Classified by
Patterns of Growth.
Atheel A. Al-Jomard

Ibraheem A. Al-Chalabi

Abstract
This research paper examines the effect of education on
economic growth. It tries first to verify the existence of positive
impact of education, and then study the trade- off between the
view that this impact is temporary and vanishes in the long run
as the rate of growth of income per capita reaches the steady
state level, and the view that education impact prevails whatever
the level of this growth rate.
The research stems from two economic growth models.
The first is the augmented Solow model of external growth 1990,
being a representative of the first view. The second model is that
of the endogenous growth by Lucas 1988, which represent the
second view. Then a test was carried out on a sample of
developed and less developed countries, classified according to
patterns of growth, using the error correction model for panel
data. The results back the likelihood of the second view in
countries experiencing considerable economic growth, while in
those countries that had feeble growth or even negative growth
rate, education had no significant impact.
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العالقة السببية بني سعر صرف الدوالر وسعر النفط
*

فوزان بن عبد العزيز الفوزان
امللخص:

هدفت هذه الورقة إىل كشف إمكانية وجود عالقة بني سعر
صرف الدوالر وأسعار النفط ،واستخدمت الدراسة اختبار التكامل
املشرتك مبنهجية أجنل – جرينجر ( )Engle - Grangerومنهجية
) )Johansen and Juseliusواختبار السببية جلرينجر )،(Granger
وكانت البيانات لست فرتات زمنية خمتلفة ولسعر صرف الدوالر مقابل
اليورو ومقابل الني الياباني وسعر صرف الدوالر املوزون ،وهو متوسط سعر
صرف الدوالر مقابل عدد من العمالت الرئيسية العاملية .وقد استخدمت
الدراسة سعر النفط لسوق غرب تكساس ( spot crude oil price of west

 .)Texasدلت نتائج التكامل املشرتك ) )Johansen and Juseliusعلى
عدم وجود أي عالقة طويلة األجل بني سعر صرف الدوالر وأسعار النفط يف
أي من االختبارين .ويستثنى من ذلك العينة اليت كانت للفرتة من )(1950

وحتى ) (2011ولبيانات سنوية (سعر صرف الدوالر مقابل الني) ،فقد دلت
النتائج على وجود معادلة واحدة للتكامل املشرتك بني سعر صرف الدوالر
وسعر النفط .وكذلك للعينة للفرتة من ) (1971وحتى ) (1998ولبيانات

* أستاذ مشارك – قسم العلوم اإلدارية – كلية امللك فهد األمنية.
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شهرية (سعر الصرف الدوالر املوزون) ،حيث دلت النتائج على وجود
معادلتني للتكامل عند مستوى معنوية ) (5%و) .(1%أما بالنسبة الختبار
السببية فقد دل على وجود عالقة سببية يف املدى القصري متتد من سعر
النفط إىل سعر صرف الدوالر .وهذه العالقة السببية وجدت يف ثالث
معادالت .وهي متتد من سعر النفط إىل سعر صرف الدوالر .وما عدا ذلك
فليس هناك أي عالقة سببية بني سعر الصرف وأسعار النفط يف أي جتاه.
والدراسة باختباراتها املختلفة على وجه العموم دلت على أن تقلبات أسعار
النفط ال تشرح التقلبات احلاصلة يف أسواق صرف الدوالر وكذا التقلبات
يف سعر صرف الدوالر ال ميكن أن تشرح التقلبات احلاصلة يف سوق
النفط .فالتقلبات يف هذين السوقني بشكل عام مستقلة عن بعضها
البعض ،ولذلك وميكن عزوها إىل متغريات خارج نطاق هاتني السوقني.
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العالقة السببية بني سعر صرف الدوالر وسعر النفط
املقدمة:
يعتمد االقتصاد السعودي بشكل كبري على اإليرادات النفطية
وعلى أسعار صرف الدوالر .وتكمن أهمية سعر صرف الدوالر بالنسبة
للسعودية ولعموم منتجي النفط يف كون النفط يباع ويشرتى يف األسواق
العاملية بالدوالر .وقد الحظ أهمية العالقة بني سعر صرف الدوالر وأسعار
النفط كثري من االقتصاديني ومنهم (Guirk, 1983), (Krugman, 1983,

) .a, b) (Golub, 1983) and (Rogoff, 1991ويف العقود املاضية بينت
العديد من الدراسات أن التغريات يف سعر النفط اخلام تلعب دور حامسا يف
إحداث تغريات يف أسعار صرف الدوالر على سبيل املثال(Amano and :
Norden, 1998b; Chen and Chen, 2007; Bénassy-Quéré et al.,
 2007; Lizardo and Mollick, 2010).وعلى العكس من ذلك هناك

دراسات أخرى دلت أن اسعار الصرف هي اليت تؤثر يف أسعار النفط
) (Indjehagopian et al.,2000و)(Sadorsky, 2000

و (Yousefi and

) .Wirjanto, 2004إذن أسعار النفط وأسعار صرف الدوالر ظلت موضوع
للبحث والدراسة واخلالف إىل اليوم .ولذلك استهدف هذا البحث دراسة
طبيعة واجتاه العالقة بني سعر صرف الدوالر وأسعار النفط .و يتضمن
البحث اإلطار النظري والدراسات السابقة ومصادر البيانات املستخدمة يف
الدراسة واختبارات جذر الوحدة و اختبارات التكامل املشرتك واختبارات
السببية و النتائج املتحصل عليها وخالصة الدراسة.
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اإلطار النظري
العالقة بني سعر الصرف وأسعار النفط:
حاول العديد من االقتصاديني إجياد مناذج ميكن أن حتدد طبيعة
العالقة بني سعر صرف الدوالر وأسعار النفط .وألن هذه النماذج تعتمد
على أسس وافرتاضات خمتلفة؛ جاءت نتائجها خمتلفة فيما خيص تلك
العالقة .وأول هذه النماذج اليت تتناوهلا هذه الورقة هو األمنوذج املبين على
العالقة بني سعر النفط والطلب على النفط وعرضه .يرى هذا األمنوذج أن
سعر صرف الدوالر له تأثري فعال على الطلب والعرض من النفط .ألن أي
تغيري يف سعر الصرف سوف ينتقل ليحدث تغيريا يف سعر النفط .وهذا
ينطبق على املستهلكني واملنتجني من خارج الواليات املتحدة .والتأثري
يعتمد على العمالت املستخدمة يف املعامالت املختلفة اليت تتغري قيمتها مع
تقلبات الدوالر ). (Frankel, 2003
إذن اخنفاض قيمة الدوالر خيفض أسعار النفط يف العمالت احمللية
للبلدان اليت هلا سعر صرف مرن مع الدوالر .وفقا هلذه النظرية تأثري تغري
سعر الصرف على الطلب على النفط يكون من خالل أثر الدخل واثر
اإلحالل .وفيما يتعلق بأثر الدخل فألن اخنفاض قيمة الدوالر مقابل العملة
األخرى جيعل النفط ارخص وهو ما يعين زيادة يف الدخل احلقيقي
للمستهلك ،وهذا يقود بدوره إىل زيادة الكميات املطلوبة .وأما أثر اإلحالل
فيحدث ألن اخنفاض سعر صرف الدوالر خيفض سعر شراء النفط مما
يدفع املستهلك إىل استهالك (عند اخنفاض سعر الصرف) مزيد من النفط
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على حساب خفض االستهالك من سلع أخرى .أما يف جانب العرض
فاخنفاض سعر صرف الدوالر يعين أن دخل منتجي النفط قد اخنفض نظرا
ألن النفط يتم تداوله يف األسواق العاملية وبيعه بالدوالر .ووفقا لقانون
العرض فإن اخنفاض السعر يؤدي إىل اخنفاض الكميات املعروضة .وبناء
على هذه العالقة يف جانيب الطلب والعرض .،فأي اخنفاض يف قيمة الدوالر
تؤدي إىل زيادة يف الكميات املطلوبة على النفط واخنفاض يف الكميات
املعروضة منه والعكس بالعكس ).(Ibid.
أما األمنوذج األخر فهو حياول شرح العالقة بني سعر صرف الدوالر
وسعر النفط فهو مبين على أساس أن الدول املصدرة للنفط دائما ما تسعى
إىل استثمار العوائد النفطية يف الدوالر .وعندما ترتفع أسعار النفط؛ تزداد
تبعا لذلك ثروات تلك الدول اليت متول استثماراتها باستخدام الدوالر .وهذا
بدوره يزيد الطلب على الدوالر فريتفع سعر صرفه مقابل العمالت األخرى.
وعند اخنفاض أسعار النفط تنخفض ثروات الدول املنتجة له؛ وبالتالي يقل
الطلب على الدوالر الذي يستخدمونه كأداة لالستثمار .ولذلك هذا
األمنوذج يفرتض وجود عالقة طردية سببية تتجه من أسعار النفط إىل سعر
صرف الدوالر.
وأما أمنوذج ( )Clark. and McDonald, 1998فهو يفرتض أن سعر
النفط يوثر يف سعر الصرف من خالل معدل التبادل التجاري وصايف
األصول األجنبية .وحتما أي تغري يف سعر النفط سيحدث ثرًا يف معدل
التبادل التجاري وصايف األصول األجنبية .وهذا بدوره يقود إىل تغري سعر
صرف الدوالر .وفقا هلذا األمنوذج هناك عالقة عكسية بني سعر صرف
الدوالر وبني سعر النفط ألن ارتفاع سعر النفط مييل معدل التبادل التجاري
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لصاحل الدول املنتجة على حساب الدول املستوردة (الواليات املتحدة) مما
خيفض سعر صرف الدوالر .وعالوة على ذلك ،فإن هذه الزيادة هلا نفس
التأثري على الواليات املتحدة من جهة خلق عجز يف احلساب اجلاري
للواليات املتحدة ،مما يؤدي إىل اخنفاض يف األصول األجنبية للواليات
املتحدة .والنتيجة هي اخنفاض يف قيمة الدوالر
وأما أمنوذج احملفظة ( )Golub, 1983فهو يقوم على افرتض أن
العامل مقسم إىل ثالثة مناطق :أوبك والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.
وفقا هلذا األمنوذج فإن التغري يف سعر النفط حيدث تغرياً يف سعر صرف
الدوالر .وهذا التأثري يتوقف على موقف الدول املنتجة للنفط من نوع العملة
اليت يرغبون يف االستثمار فيها .على سبيل املثال عند ارتفاع سعر النفط
ينخفض سعر صرف الدوالر إذا كان ميل دول أوبك كبريا حنو االستثمار
يف اليورو على حساب االستثمار يف الدوالر .ألن زيادة الطلب على اليورو
يقابلها زيادة يف عرض الدوالر مما خيفض سعر صرف الدوالر .أما إذا
كان ميل الدول املنتجة للنفط حنو االستثمار يف الدوالر على حساب
العمالت األخرى ،عندئذ الزيادة يف أسعار النفط سوف يتبعها زيادة يف
دخول الدول املنتجة .وهذا يدفع تلك الدول لزيادة الطلب على الدوالر
ليكون وعاء استثمارياً .وهذا بدوره يرفع سعر صرف الدوالر مقابل
العمالت األخرى .إذن هذا األمنوذج ال يفرتض عالقة مسبقة بني سعر صرف
الدوالر وسعر النفط .وإمنا يربط ذلك يف تفضيالت املنتجني االستثمارية.
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الدارسات التطبيقية السابقة:
تناولت الكثري من الدراسات التطبيقية طبيعة العالقة بني سعر
الصرف الدوالر وأسعار النفط .ومن أهمها:
دراسة ) (Bénassy-Quéré, et al., 2007اليت استخدام أمنوذج التكامل
املشرتك وأمنوذج العالقة السببية لتحديد العالقة بني سعر النفط وسعر
صرف الدوالر للفرتة ( .)2004 – 1974وأظهرت النتائج أن العالقة السببية
متتد من أسعار النفط إىل سعر الصرف .وعلى املدى البعيد وجدوا أن زيادة
سعر النفط بنسبة ) (10%تودي إىل ارتفاع الدوالر بنسبة ) .(4.3%وقد توقع
الباحثان أن تنشأ عالقة عكسية مستقبلية بني هذين املتغريين بسبب دخول
الصني كمستهلك كبري للنفط .أما دراسة (Amano and Van Norden,

) 1998تبني منها أن هناك عالقة سببية متتد من النفط إىل سعر الصرف.
وأظهرت الدراسة كذلك أنه ملرحلة ما بعد بريتون وودز كانت صدمات
سعر الصرف نتيجة الرتفاع أسعار النفط .وتنبأ بأن يستمر هذا االجتاه يف
املستقبل .ودرس ) (Roach, 2008العالقة بني سعر صـــرف الدوالر وأسعار
النفـــط للفتـرة ( ،)2008 – 1992وقد بني أن معظم اجتاهات البحوث
النظرية ومعها الدراسات التطبيقية تؤكد على أن السببية تتجه من سعر
صرف الدوالر إىل سعر النفط؛ وذلك بسبب أن معظم عائدات النفط تعود
لتستثمر يف أوعية دوالريه .وهذا بدوره يزيد الطلب على الدوالر فرتتفع
قيمته مقابل العمالت األخرى .كان هذا هو االجتاه للفرتة من ((1992

وحتى ( .)2004أما يف عام ( )2004فلم يكن هناك أي عالقة بني
املتغريين ،وللفرتة ما بعد ( )2004وحتى ( )2008فكانت العالقة عكسية
بني سعر النفط وسعر صرف الدوالر .كما أوضحت دراسة (Zhang et al.,
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) 2008أن هناك عالقة سببية طويلة األجل متتد من سعر صرف الدوالر إىل
سعر النفط اخلام ومل جيدوا تلك السببية يف األجل القصري إال بشكل
حمدود للغاية .وقد استنتجا ) (Yousefi and Wirjanto, 2004يف دراستهما
أنه عندما ينخفض (يرتفع) سعر صرف الدوالر يقوم منتجو النفط برفع
(خفض) أسعار النفط املصدر بغية احملافظة على نفس املستوى من العوائد
النفطية .وبينت الدراسة أن مصدري النفط الكبار يستطيعون التأثري يف
األسعار عرب قوتهم االحتكارية ،وبالتـــــالي التكيــــــــف مع تغريات أسعار
الصرف مبا حيقق مصاحلهم .وقام )(Korhonen and Juurikkala, 2009

باستخدام بيانات جممعة للفرتة ( )2005 – 1975وأظهرت النتائج أن ارتفاع
سعر النفط يؤدي إىل تغري سعر الصرف احلقيقي وبدرجة مرونة ترتاوح ما
بني ) (0.4إىل ) .(0.5واختربوا ) (Parvar et. al., 2008العالقة بني سعر
النفط وأسعار الصرف احلقيقية واستخدموا عينة من مخسة عشر بلد من
البلدان املصدرة للنفط وبيانات شهرية واستخدموا اختبار االحندار الذاتي،
ووجدوا أن هناك عالقة طويلة املدى ومستقرة بني سعر النفط وأسعار
الصرف ووجدوا أن هناك عالقة سببية من سعر النفط إىل سعر الصرف
ألربع دول ،وسببية من سعر الصرف إىل سعر النفط يف بلدين وسببية ثنائية
االجتاه ألربعة بلــــــــدان ،ومل يكــن هناك أي سببية يف أي جتاه للبلــــــــدان
األربعة املتبقية .وقام ( )Chen and Chen, 2007بالتحقق من طبيعة العالقة
طويلة األجل بني سعر الصرف وسعر النفط باستخدام بيانات مقطعية
وشهرية جملموعة دول السبع ( )G7 Countriesودلت النتائج على أن سعر
النفط هو املتغري املسيطر على تغريات سعر الصرف احلقيقية ،ووجدوا أنه
باستخدام سعر النفط ميكن التنبؤ بأسعار الصرف وبالتالي ميكن
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حتقيق عوائد من خالل تلك التنبؤات .و قام ()Huang and Heng, 2010
باستخدام طريقة االحندار املساعد ( )Auxiliary Regressionاليت من
خالهلا ميكن فصل التغريات الديناميكية عن التغريات املالحظة لسعر
النفط وتأثريها على سعر الصرف احلقيقي للدوالر .وأظهرت نتائج الدراسة
أن هناك عالقة سببية ثنائية االجتـــــاه بني سعر صرف الدوالر وأسعار
النفط .و حبث ( )Ferraro and Rogoff, 2011يف إمكانية وجود عالقة
مستقرة وموثوقة بني سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدوالر
الكندي وسعر النفط ،وقد تبني أن عالقة ضعيفة بني سعر الصرف
وأسعار النفط للبيانات الشهرية وربع السنوية .أما يف حالة استخدام
البيانات اليومية فإن العالقة بني سعر الصرف وأسعار النفط كانت قوية
ومستقرة .وقام ) (Coudert and Mignon, 2008باختبار العالقة طويلة
األجل بني سعر النفط وسعر الصرف احلقيقي للنفط باستخدام التكامل
املشرتك واختبار السببية .وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة سببية متتد
من سعر النفط إىل سعر صرف الدوالر وتوصلت إىل أن حلقة الربط بني
هذين املتغريين يكون من خالل كمية األصول األجنبية .ومن هذا
االستعراض لبعض الدراسات املتصلة بالعالقة بني سعر صرف الدوالر
وسعر النفط اخلام يتبني أن النتائج كانت متضاربة متصادمة ،ومل يستطع
الباحثون الوصول إىل نتيجة مستقرة وميكن تعميمها .واإلضافة يف هذا
البحث اليت متيزه عن الدراسات السابقة تتمثل يف نوع البيانات املستخدمة
ويف نطاقها التارخيي ،فمن املعلوم أن بيانات كل حقبة تارخيية تتضمن
معلومات ال تتضمنها البيانات األخرى .ومثل ذلك سعر صرف الدوالر مقابل
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العمالت األخرى ،فسعر صرف الدوالر مقابل اليورو خيتلف عن سعر
صرف الدوالر مقابل الني.
البيانات املستخدمة واختبارات جذر الوحدة:
لكشف طبيعة العالقة بني سعر صرف الدوالر وأسعار النفط
استخدمت الدراسة ست فرتات زمنية خمتلفة ،وهي على النحو التالي.
الفرتة األوىل وهي لسعر صرف الدوالر مقابل اليورو وسعر النفط ومتتد من
( )1999 -1وحتى ( ،)2012 -1ولبيانات ربع سنوية .والفرتة الثانية ومتتد
من ( )1973 -1وحتى ( ،)2011 -1ولبيانات شهرية وسعر صرف الدوالر
مقابل اليورو .والفرتة الثالثة ومتتد من ( )1971 -1وحتى (،)2012 -1
ولبيانات شهرية وسعر صرف الدوالر مقابل الني الياباني .والفرتة الرابعة
ومتتد من ( )1971 -1وحتى ( ،)2012 -1ولبيانات ربع سنوية ولسعر
الصرف الدوالر مقابل الني .والفرتة اخلامسة ومتتد من ) )1950وحتى
( ،)2011ولبيانات سنوية .والفرتة السادسة ومتتد من ) )1971وحتى
( )1998ولبيانات شهرية ولسعر الصرف الدوالر املوزون .وسعر صرف
الدوالر املوزون هو متوسط سعر صرف الدوالر مقابل العمالت العاملية
الرئيسية .واعتمدت الدراسة على سعر النفط اجلاري لغرب تكساس
( )Spot Oil Price: West Texas Intermediateأو ما يسمى اختصارا
( )WTIوذلك لكل الفرتات الزمنية املذكورة انفاً .والبيانات كلها كان
مصدرها هو. )Federal Reserve Bank of St. Louis( :
اختبار جذر الوحدة:
ألن هناك سالسل زمنية ساكنة وأخرى غري ساكنة؛ البد من
معرفة طبيعة السالسل الزمنية املستخدمة يف الدراسة .فمعرفة طبيعة
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السالسل الزمنية يفرض نوع األساليب اإلحصائية املستخدمة ولتحقيق تلك
الغاية تقوم الدراسة باستخدام اختبار ديكي فوللر املوسع ( Augmented
 )Dickey-Fuller (ADF) testواختبار فليبس وبريون (Phillips Perron, P

) Pويعتمد اختبار ( )ADFعلى تقدير املعادلتني التاليتني:

حيث

متثل املتغري موضوع االختبار،

متثل عدد

الفرق االول و

املتباطئات واليت جيب اختيارها كافيا للتخلص من االرتباط الذاتي .و
 ) :يعين أن

متثل حدود اخلطأ العشوائي ،والفرض العدمي (= 0

 ) :فيعين

السلسلة غري مستقرة يف املستوى .وأما الفرض البديل (< 0

أن السلسلة مستقرة يف املستوى ومتكاملة من الدرجة صفر .،I(0) ،وعند
قبول الفرض العدمي ينتقل الباحث إىل املعادلة ( )2إلجراء اختبار جذر
الوحدة للفرق األول وهكذا.
جدول ( :)1اختبار ) (ADFو)(P P
العينة للفرتة من ( )1999 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع السنوية :سعر الصرف)Ur/$(:
ADF test

املتغري
سعر النفط (س ن)
الدوالر مقابل اليورو ()Ur/$

املستوى

PP test

الفرق األول

-1.79
)(-2.88
-1.39
)(-2.88

املستوى

الفرق األول

-8.18
)(-2.88

-1.64
)(-2.88

-8.23
)(-2.88

-9.05
)(-2.88

-1.22
)(-2.88

-9.05
)(-2.88

العينة للفرتة من ( )1973 -1وحتى ( :)2011 -1للبيانات الشهرية :سعر الصرف)Ur/$(:
سعر النفط (س ن)

0.45
)(-2.88
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-7.59
)(-2.88

-2.10
)(-2.88

-8.06
)(-2.88
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الدوالر مقابل اليورو ()Ur/$

-1.47
)(-2.88
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-8.9
)(-2.88

-1.489
)(-2.88

-8.95
)(-2.88
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العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات شهرية :سعر الصرف ()Y/$
سعر النفط (س ن)

-0.52
)(-2.87

-11.44
)(-2.87

-0.79
)(-2.87

-14.14
)(-2.87

الدوالر مقابل الني ()Y/$

-2.22
)(-2.87

-15.74
)(-2.87

-2.22
)(-2.87

-15.70
)(-2.87

العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع سنوية :سعر الصرف ()Y/$
سعر النفط (س ن)

0.23
)(-2.87

-8.91
)(-2.88

-0.49
)(-2.88

-10.12
)(-2.88

الدوالر مقابل الني ()Y/$

-2.29
)(-2.88

-8.75
)(-2.88

-2.2
)(-2.88

-8.70
)(-2.88

العينة للفرتة من ( )1950وحتى ( :)2011للبيانات السنوية :سعر الصرف ()Y/$
سعر النفط (س ن)

-1.219
)(-2.911

-9.47
)(-2.91

1.02
)(-2.91

-9.45
)(-2.91

الدوالر مقابل الني ()Y/$

0.58
)(-2.91

-6.00
)(-2.91

1.11
)(-2.91

-5.46
)(-2.91

العينة للفرتة من ( )1971وحتى ( :)1998للبيانات الشهرية سعر الصرف :الدوالر املوزون
سعر النفط (س ن)

-2.41
)(-2.87

-11.56
)(-2.87

-2.01
)(-2.87

-11.35
)(-2.87

سعر صرف الدوالر املوزون

-2.01
)(-2.87

-13.28
)(-2.87

-2.01
)(-2.87

-13.36
)(-2.87

مستوى املعنوية ) (5%للقيم ما بني األقواس

وأما االختبار األخر فهو اختبار فيلبس-

بريون )(Phillips Perron, P P

الذي يقوم على تقدير املعادلة التالية باستخدام طريق املربعات الصغرى:

وفرضية العدم هلذا االختبار تقتضي عدم استقرار السلسلة الزمنية يف
مستوياتها ( ،) µ1 = 0والفرضية البديلة تقتضي استقرار السلسلة الزمنية
( ،) µ1 < 0مما يعين احلصول قيمة معنوية باستخدام اختبار ( )tوتكون
ذات قيمة سالبة .واجلدول ( )1يوضح نتائج االختبارين .وتدل النتائج على
أن قيمة ( )tاحملسوبة أقل من القيمة احلرجة الختبارات املستوى جلميع
املعادالت احملسوبة وفقا الختباري ديكي فوللر املوسع واختبار فليبس
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وبريون .وهذا يربهن على ان السالسل الزمنية غري مستقرة يف املستوى .أما
بالنسبة للفرق األول فالنتائج تدل على أنها خالية من جذر الوحدة ومستقرة
عند الفرق األول .ولذلك فهي متكاملة من األوىل؛ مما يربر املضي قدما
بإجراء اختبارات التكامل املشرتك.
اختبارات التكامل املشرتك:
جوهانسن وجوسليوس للتكامل املشرتك:
تقوم هذه الدراسة باستخدام التكامل املشرتك وفقا ملنهجية
جوهانسن وجوسليوس ( Johansen, 1988)_ (Johansen and Juselius,

 1990ومنهجية أجنل -جراجنر ( .Engle-Granger, 1987وتبدأ الدراسة
أوال مبنهجية جوهانسن وجوسليوس الختبار التكامل املشرتك بهدف
كشف طبيعة العالقة بني سعر صرف الدوالر وأسعار النفط .وتتميز هذه
املنهجية بأنها تسمح باألثر املتبادل بني املتغريات اليت يتم تقديرها .اختبار
التكامل املشرتك وفقا املنهجية ( )Johansen _Juselius, J-Jيقوم على
تقدير أمنوذج متجه االحندار ))Vector Autoregressive Model VAR
الذي يفرتض وجود  pمن املتغريات يف متجه االحندار الذاتي من الدرجة .k
وميكن كتابة معادلتها على النحو التالي:

حيث

متثل متجهات املتغريات غري املستقرة ،و

وميكن إعادة كتابة املعادلة ( )4لتكون:
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حيث:
( i = 1, …. , p – 1 ) ,

,
,

وتعتمد منهجية  Johansen - Juseliusعلى اختبار رتبة املصفوفة  пواليت
تتطلب وجود تكامال مشرتك بني هذه املتغريات أن تكون املصفوفة ذات
رتبة كاملة ) .)0 < r (п ( = r < nوفقا هلذه الطريقة يتم استخدام
اختبارين إحصائيني مبنيني على دالة اإلمكانات العظمى ( Likelihood

 .)Ratio, LRواالختباران هما اختبار األثر ( )Trace Testواختبار القيم
املميزة العظمى (maxג  .) Maximum Eigenvalue Test,ويعرف اختبار
األثر ( )Trace Testوفقا للمعادلة (:)6

والفرضية العدمية هي أن عدد متجهات التكامل املشرتك تقل أو تساوي
عدد العالقات التكاملية ( ،)rوالفرضية البديلة هي أن عدد متجهات
التكامل املشرتك تساوي عدد العالقات التكاملية ( ( ، ) rحيث = r
 )2،1،0ويعرف اختبار القيم الذاتية العظمى (maxג Maximum

 )Eigenvalue Test,وفقا للمعادلة ()7

والفرضية العدمية هي أن عدد متجهات التكامل املشرتك تساوي العدد
( ،)rوالفرضية البديلة هي أن عدد متجهات التكامل املشرتك تساوي
( )r+1وتشري النتائج الواردة يف اجلدول ( )3إىل انه ميكن قبول فرض
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العدم ( )r = 0بعدم وجود التكامل املشرتك عند مستوى معنوية ( .)5%إذن
ميكن القول أنه ليس هناك عالقة مستقرة وطويلة االجل بني سعر النفط
وسعر صرف الدوالر .ويستثنى من ذلك العينة للفرتة من ( )1950وحتى
( ،)2011و لبيانات سنوية( :سعر صرف الدوالر مقابل الني) .فقد دلت
النتائج على أنه ال ميكن قبول فرض العدم ( )r = 0بعدم وجود التكامل
املشرتك عند مستوى معنوية ( .)1%إذن يوجد معادلة تكامل واحدة بني
سعر صرف الدوالر وسعر النفط .وكذلك للعينة للفرتة من ( )1971وحتى
( ،)1998ذات البيانات الشهرية (سعر الصرف الدوالر املوزون) فقد دل
اختبار القيم الذاتية العظمى على وجود معادلتني للتكامل عند مستوى
املعنوية ( )5%و(.)1%
وجود التكامل املشرتك لفرتتني من ست فرتات كانت موضوع الدراسة
يقود إىل استنتاج هام  ،وهو أن العالقة املستقرة طويلة األجل بني سعر
صرف الدوالر وأسعار النفط غري موجودة يف الغالب األعم ،وذلك لداللة
أربعة اختبارات من اختبارات التكامل املشرتك على هذا املعنى .إذن
بشكل عام تقلبات أسعار النفط ال تشرح التقلبات احلاصلة يف سوق صرف
الدوالر مقابل العمالت األخرى ،وكذا تقلبات سوق صرف الدوالر ال
تشرح تقلبات أسعار النفط
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جدول ( :)3نتائج اختبار التكامل املشرتك باستخدام طريقة جوهانسن
λtarce

95% critical
value for
trace

95% critical
λmax
Null
variable
value for
Hypothesis
maximum
eignvalue test
العينة للفرتة من ( )1999 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع السنوية :سعر الصرف()Ur/$

سعر النفط

R=0

11.49

15.41

9.30

14.07

سعر الصرف

r ≤1

2.19

3.76

2.19

3.76

العينة للفرتة من ( )1973 -1وحتى ( :)2011 -1للبيانات الشهرية :سعر الصرف)Ur/$(:
سعر النفط

r=0

6.66

0.04

6.71

15.41

سعر الصرف

r≤1

0.05

0.0004

0.05

3.76

العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات شهرية :سعر الصرف) Y/$(:
سعر النفط

r=0

9.22

15.41

6.839

14.07

سعر الصرف

r≤1

2.38

3.76

2.38

3.76

العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع سنوية :سعر الصرف) Y/$(:
سعر النفط

r=0

سعر الصرف

r≤1

14.07

3.51

3.76

0.02

15.41
3.76

3.53
0.01

العينة للفرتة من ( )1950وحتى ( :)2011للبيانات سنوية :سعر الصرف) Y/$(:
سعر النفط

r=0

سعر الصرف

R≤1

14.07

18.75

3.76

1.63

20.37
1.63

15.41
3.76

العينة للفرتة من ( )1971وحتى ( :)1998للبيانات الشهرية سعر الصرف :الدوالر املوزون
سعر النفط

r=0

12.62

14.07

20.90

15.41

سعر الصرف

r≤1

8.28

3.76

8.28

3.76

اختبار أجنل -جراجنر للتكامل املشرتك:
الطريقة األخرى املستخدمة يف هذه الدراسة هي التكامل املشرتك وفقا
ملنهجية أجنل  -جراجنر ( )Engle-Granger, 1987املكون من خطوتني.
وتتكون هذه املنهجية من مرحلتني .املرحلة األوىل تكون باستخدام طريقة
املربعات الصغرى ( .)OLSوذلك تقدير املعادلة التالية:
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حيث متثل  ،EXtسعر صرف الدوالر و  OIمتثل سعر النفط .وبعد تقدير
هذه املعادلة ويف املرحلة الثانية يُجرى اختبار سكون البواقي () t
باستخدام طريقة ديكي فوللر املوسع لتحديد ما إذا كان هناك تكامل
مشرتك يف املدى الطويل .وبعد استخدام طريقة املربعات الصغرى ثم تطبيق
اختبار سكون البواقي بطريقة ديكي فوللر املوسع النتائج تبني كما
يوضح اجلدول ( )3أنه ليس هناك تكامل مشرتك بني سعر الصرف سعر
النفط لكل املعادالت موضوع الدراسة ،وذلك عند مستوى معنوية (.)1%
وهذا االختبار متوافق بشكل عام مع النتائج املتحصل عليها من االختبار
السابق؛ مما يؤيد االستنتاج القائل أن أسعار النفط ال تشرح تقلبات سعر
صرف الدوالر مقابل العمالت األخرى .وكذا التقلبات يف سعر صرف
الدوالر ال ميكن أن تشرح التقلبات احلاصلة يف سوق النفط
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جدول ( :)4التكامل املشرتك وفقا لطريقة أجنل -جراجنر ذو املرحلتني
اختبار ) (ADFلسكون البواقي

االحندار

العينة للفرتة من ( )1999 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع السنوية سعر الصرف ()Ur/$
احندار سعر النفط على سعر الصرف

4.78E-16

العينة للفرتة من ( )1973 -1وحتى ( :)2011 -1للبيانات الشهرية :سعر الصرف ()Ur/$
احندار سعر النفط على سعر الصرف

2.36E+12

العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات شهرية :سعر الصرف) Y/$( :
احندار سعر النفط على سعر الصرف

-2.51

العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع سنوية :سعر الصرف)Y/$( :
احندار سعر النفط على سعر الصرف

-2.27

العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات سنوية :سعر الصرف) Y/$( :
احندار سعر النفط على سعر الصرف

-1.96

العينة للفرتة من ( )1971وحتى ( :)1998للبيانات الشهرية سعر الصرف :الدوالر املوزون
احندار سعر النفط على سعر الصرف

-2.14

القيم احلرجة عند مستوى معنوية ( -3.73 = )1%والقيم احلرجة عند مستوى معنوية (-3.17= )5%

اختبارات السببية جلراجنر:
بعد إجراء من اختبارات التكامل املشرتك اليت تكشف طبيعة العالقة بني
سعر النفط وسعر الصرف يف املدى الطويل تركز الدراسة على سببية
جراجنر ) (Granger, 1988اليت تهدف إىل اختبار ما إذا كان هناك عالقة
بني املتغريات موضوع الدراسة وإذا كان مثة عالقة فما نوع هذه العالقة وما
اجتاه السببية هلذه العالقة.
والختبار مدى وجود عالقة سببية بني املتغريات تُستخدم املعادلتني التاليتني:
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الفرضية العدمية )= 0
 Xوالفرضية البديلة≠ 0).

 (H0:تشري إىل املتغري  Yال حيدث تغريا يف املتغري
 (H1:تعين أن  Yحيدث تغريا يف املتغري . X

ومثل ذلك بالنسبة لتأثري املتغري  Xعلى املتغري . Y
ويف هذا االختبار يُقارن بني ” “Fاحملسوبة واجلدولية.

فإذا كانت

احملسوبة أكرب من اجلدولية عندئذ يتم رفض الفرض العدمي =

(H0:

) . 0وهذا يعين أن هناك عالقة سببية بني املتغريين ألن احد املتغريين يؤثر
يف األخر.
جدول ( :)1اختبار السببية جلراجنر
Probability

فرضية العدم

F-test

العينة للفرتة من ( )1999 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع السنوية :سعر الصرف) Y/$(:
OIL PRICE does not Granger Cause EU$
3.73
0.026
EU$ does not Granger Cause OIL PRICE
0.51
0.60
العينة للفرتة من ( )1973 -1وحتى ( :)2011 -1للبيانات الشهرية :سعر الصرف)Y/$(:
OIL PRICE does not Granger Cause EU$
1.24748
0.29
EU$ does not Granger Cause OIL PRICE
0.41715
0.66
العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات شهرية :سعر الصرف) Y/$(:
OIL PRICE does not Granger Cause y-$
0.26
0.76
Y-$ does not Granger Cause OIL PRICE
1.251
0.29
العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات ربع سنوية :سعر الصرف) Y/$(:
OIL PRICE does not Granger Cause y-$
0.35
0.71
Y-$ does not Granger Cause OIL PRICE
1.22
0.29
العينة للفرتة من ( )1971 -1وحتى ( :)2012 -1للبيانات سنوية :سعر الصرف)Y /$(:
OIL PRICE does not Granger Cause y-$
Y-$ does not Granger Cause OIL PRICE

3.30
0.04
1.17
0.32
العينة للفرتة من ( )1971وحتى ( :)1998للبيانات الشهرية سعر الصرف :الدوالر املوزون
0.03
0.60

OIL PRICE does not Granger Cause w$
W$ does not Granger Cause OIL PRICE

3.44
0.50

واجلدول رقم ( )1يوضح اختبار السببية بني متغريات الدراسة .والنتائج تدل
على وجود عالقة سببية متتد من سعر النفط إىل سعر الصرف وذلك اللعينة
األوىل للفرتة من ( (1999 -1وحتى ( )2012 -1وللبيانات ربع السنوية
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وللعينة للفرتة من ( (1971 -1وحتى ( ،)2012 -1ولبيانات سنوية وسعر
الصرف الدوالر مقابل الني وللعينة للفرتة من ( (1971 -1وحتى (-1
 ،)1998ولبيانات شهرية وسعر الصرف الدوالر املوزون .أذن العالقة
السببية وجدت يف ثالث معادالت .ويف هذه املعادالت الثالث متتد السببية
من سعر النفط إىل سعر صرف الدوالر .وما عدا ذلك فليس هناك أي
عالقة سببية بني سعر الصرف وأسعار النفط يف أي جتاه .و وعدم وجود
السببية يف نصف املعادالت الست اليت مت تقديرها يؤيد بشكل كبري
اختبارات التكامل املشرتك اليت ابانت يف معظم نتائجها عن عدم وجود
تكامل مشرتك بني أسعار النفط وسعر صرف الدوالر .ولذلك ميكن
القول أن الدراسة على وجه العموم دلت على أن تقلبات أسعار النفط أسواق
صرف العمالت (الدوالر مقابل العمالت األخرى) مستقلة عن بعضها
البعض .فالتقلبات يف أسواق صرف الدوالر وأسعار النفط ميكن شرحها
بعوامل أخرى خارج نطاق تلك األسواق.
اخلالصة:
استهدفت هذه الورقة اختبار النظريات اليت تربط بني سعر صرف
الدوالر وأسعار النفط .واستخدمت الدراسة بيانات سنوية وربع سنوية
وشهرية ولست فرتات زمنية خمتلفة واستخدمت كذلك ثالثة أسعار
للصرف .وهي سعر صرف الدوالر مقابل اليورو وسعر صرف الدوالر مقابل
الني وسعر صرف الدوالر املوزون .وأظهرت النتائج أن مجيع السالسل
الزمنية للمتغريات موضوع الدراسة ليست مستقرة يف املستوى وإمنا مستقرة
عند الفرق األول ومتكاملة من الدرجة األوىل .واستخدمت الدراسة اختبار
التكامل املشرتك مبنهجية أجنل -جراجنر ()Engle-Granger, 1987
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ومنهجية ) )Johansen – Juseliusواختبار السببية جلراجنر(Granger, .

) .1988وقد دلت نتائج التكامل املشرتك على عدم وجود أي عالقة طويل
األجل بني سعر الصرف وأسعار النفط يف أي من االختبارين .ويستثنى من
ذلك الفرتة املمتدة من ( )1950وحتى ( )2011ولبيانات سنوية :وسعر صرف
الدوالر مقابل الني .فقد دلت النتائج على انه ال ميكن قبول فرض العدم
( )r =0الذي يفرتض عدم وجود تكامل املشرتك ،عند مستوى معنوية
( .)1%إذن يوجد معادلة تكامل مشرتك واحدة بني سعر صرف الدوالر
وسعر النفط .وكذلك العينة للفرتة من ( )1971وحتى ( )1998ذات
البيانات الشهرية وسعر الصرف الدوالر املوزون ،فقد دل اختبار القيم
الذاتية العظمى على وجود معادلتني للتكامل املشرتك عند مستوى معنوية
( .)1%أما بالنسبة الختبار السببية فقد دل على وجود عالقة سببية يف
املدى القصري متتد من سعر النفط إىل سعر صرف الدوالر .وهذه العالقة
السببية وجدت يف ثالث معادالت .وهي متتد من سعر النفط إىل سعر
صرف الدوالر .وما عدا ذلك فليس هناك أي عالقة سببية بني سعر الصرف
وأسعار النفط يف أي جتاه .إذن جممل نتائج الدراسة تؤيد بشكل ضعيف
النظريات اليت تربط بني سعر صرف الدوالر وأسعار النفط .ولذلك ميكن
القول أن الدراسة يف معظم دالالتها بينت أن تقلبات أسعار النفط ال تشرح
التقلبات احلاصلة يف أسواق صرف الدوالر  ،وكذا التقلبات يف سعر
صرف الدوالر ال ميكن أن تشرح التقلبات احلاصلة يف سوق النفط.
فالتقلبات يف هاتني السوقني بشكل عام مستقلة عن بعضها البعض
وميكن عزوها إىل متغريات خارج نطاق هاتني السوقني .ولذلك فالدعوى
اليت تزعم أن كبار منتجي النفط يؤثرون يف أسواق صرف الدوالر من
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خالل تأثريهم يف أسواق النفط تُعد دعوى ال تستند إىل دليل علمي  .وعلى
وجه اإلمجال فالنتائج اليت توصلت إليها الدراسة متوافقة مع دراسات
تطبيقية سابقة وغري متوافقة مع دراسات أخرى .غري أنه ميكن القول أن
كل نتائج يتم التوصل إليها إمنا تعرب عن املرحلة الزمنية اليت أجريت فيها.
لذلك من األهمية مبكان أن تتواصل الدراسات التطبيقية لكل الفرتات
الزمنية ألن كل نتيجة أمنا هي انعكاس للظروف واملتغريات االقتصادية
اليت تتحول وتتغري بفعل اإلطار التارخيي املصاحب.
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Causal Relationship Between Dollar Exchange Rate
And Oil Price
Fawzan Abdul Aziz Alfawzan
Abstract
The aim of this paper is to detect the possibility of a
relationship between the exchange rate of the dollar and oil
prices. The study used cointegration tests for Engle-Granger and
cointegration tests for Johansen and Juselius. The data mainly
consist of dollar exchange rate and spot crude oil price of west
Texas. Different dollar exchange rates were utilized. For oil
price the study uses the Spot Oil Price of West Texas. The
results indicated the absence of any long-term relationship
between the exchange rate of the dollar and oil prices in any
tests. However, there are exceptions for some estimated
equations. For the period from (1950) to (2011), and for annual
data (exchange rate of the dollar against the yen), the results
indicated the presence of one integration equation between the
dollar exchange rate and the price of oil. This was also true for
the period from (1971) to (1998) with monthly data (weighted
dollar exchange rate). Results indicated by a maximum
eigenvalue test show the existence of two integrating equations
at (5%) and (1%) significance levels. For the Granger causality
test, the result indicated the existence of a causal relationship
between the price of oil to the U.S. dollar exchange rate. This
causal relationship was found in the three equations. Beyond
that there is no causal relationship between the exchange rate and
oil prices. And in general the study has shown that oil price
fluctuations do not explain the fluctuations Dollar exchange rate,
as well as fluctuations in the dollar exchange rate cannot explain
the fluctuations taking place in the oil market. Fluctuations in
these markets is generally independent of each other, and
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therefore can be attributed to variables outside the scope of these
markets
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أثر تقلب معدل النمو على النمو االقتصادي
لبعض الدول العربية
قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات درجة املاجستر يف االقتصاد
من جامعة امللك سعود
حصة بنت حممد بن برجس الناصر
املقدمة:
يسعى أي اقتصاد يف العامل لتحقيق أعلى املعدالت من أجل النمو
والرفاه االقتصادي واالجتماعي ،ومما الشك فيه أن قوة هذا االقتصاد
ومدى تنوعه عامل مهم يف مواجهة العقبات واألزمات والصدمات
االقتصادية .واليوم دول العامل اإلسالمي وباألخص العامل العربي ومنطقة
الشرق األوسط يف حتد اقتصادي لتحقيق االحتياجات األساسية ،ومنها
األمن الغذائي ،االستقرار السياسي ،االستقالل االقتصادي ،وحرية
القرارات االقتصادية يف العالقات الدولية.
وظهرت تقارير يف اآلونة االخرة صادرة عن البنك الدولي ومنظمة
املؤمتر اإلسالمي حول منو البلدان النامية ،حيث أظهرت هذه التقارير
ومنها تقرير (منظمة املؤمتر اإلسالمي 2010م) أن هذه البلدان غنية باملوارد
االقتصادية يف خمتلف اجملاالت والقطاعات ،مثل :الزراعة ،واألراضي
الصاحلة للزراعة ،والطاقة والتعدين ،واملوارد البشرية ،إضافة إلشرافها
على إقليم جتاري إسرتاتيجي ،إال أن هذا كله مل ينعكس على منوها
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االقتصادي وعلى مستويات التنمية االقتصادية والبشرية ،مما سبب هلا
مشاكل اقتصادية وتأخر عن اللحاق بالركب التطوري أسوةً بالدول
املتقدمة.
أظهرت بعض الدراسات االقتصادية اليت قامت بالبحث يف جانب
تقلبات معدل النمو عرب الزمن( Barro,1998- Dobronogov and Iqbal,

 )2005- Romer,1986- Lucas,1988أن السبب يف تذبذب معدالت النمو
يأتي من احملددات واملتغرات االقتصادية املؤثرة يف النشاط االقتصادي ،إال
أن دراسات اخرى باحثة يف مسألة التقلب بشكل اعمق اظهرت نتائجها أن
لتقلب معدل النمو تأثر قد يفوق تلك احملددات ( Ramey and
Ramey,1995- Chatterjee and Shukayev, 2006- Hantkovska and
 .)Loayza,2003فالتقلبات غالباً ما تفضي إىل أزمة اقتصادية تنعكس

على مستويات املعيشة والبطالة والفقر ،مما يدفع احلكومات إىل اللجوء
لسياسات ملواجهتها كاإلقرتاض ،وفرض الضرائب ،وضغط اإلنفاق،
وكبح التضخم ،من أجل اعادة التوازن االقتصادي .لذا اهلدف من هذا
البحث هو فهم وحتليل التقلب وتبيان آثاره ودوره على معدل النمو
االقتصادي يف بعض الدول العربية.
أهمية الدراسة:
اجتذب تقلب معدل النمو االقتصادي كثر من الباحثني وأُلفت
حوله الكثر من األدبيات ،وذلك بسبب أن معدل منو الناتج احمللي
اإلمجالي من أهم املقاييس املستخدمة يف قياس النمو االقتصادي ألي بلد،
كما ال ختلو نظرية من نظريات النمو االقتصادي من هذا املقياس .ومما
يالحظ عليه أن له مسات التقلب وعدم االستقرار النسيب؛ ففي السنوات
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األخرة شهدت بعض الدول تقلبات متفاوتة يف معدالت منوها بعد أن كانت
تشهد تقلبات متيل إىل االعتدال ،مما أثر على منوها االقتصادي وباألخص
عوامل اإلنتاج الكلية ) .)Berument and other 2009وهذا ما حدا ببعض
خرباء االقتصاد إىل الرتكيز وحماولة فهم العالقة ما بني معدل النمو
والتقلب ،حيث أظهرت دراسات تؤكد األثر اإلجيابي هلذه العالقة ،لكن
بشكل ضئيل ،على معدل منو الناتج (،)Kormendi and Meguire 1985
وأخرى تظهر األثر السليب ( Ramey and Ramey1995,Chatterjee and

) Shukayev2006؛ فالدراسات اليت أظهرت أن البلدان اليت لديها تقلبات
متذبذبة عرضة الخنفاض معدالت منوها على األجل الطويل ،مما ينعكس
ذلك على السياسات احلكومية هلذه البلدان .ونظراً لقلة املصادر
والدراسات واملراجع العربية واليت أغفلت دور تقلب معدل النمو االقتصادي
باعتباره عامالً مؤثراً ومهماً على اقتصادات الدول وباألخص العربية؛ تأتي
هذه الدراسة ،حيث تركز على أثر التقلب على النمو االقتصادي للدول
العربية ،وحتليل العالقة ما بني تقلب النمو ومعدل النمو للناتج احمللي
اإلمجالي الثنيت عشرة دولة عربية.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:


تقدير تقلب معدل النمو للناتج احمللي اإلمجالي.



حتديد وحتليل تأثر تقلب النمو على معدل منو الناتج احمللي
اإلمجالي.



حتديد وحتليل تأثر املتغرات التفسرية (حمددات النمو) على معدل
منو الناتج احمللي اإلمجالي.
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منهج الدراسة:
سيتم استخدام منهجني للدراسة:
 .0املنهج التحليلي الوصفي :لتحليل العالقة والتأثر ما بني تقلب معدل
النمو للناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي للفرد واملتغرات التفسرية
األخرى الداخلة يف الدارسة وبني معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي
وأثره يف النهاية على منو اقتصادات الدول العربية االثنيت عشرة.
 .3املنهج التحليلي القياسي :باالعتماد على أسلوبني من أساليب التحليل
القياسي لتقدير النموذج؛ األول :التقدير اجلمعي أو املدمج باالستعانة
بنموذج البيانات املقطعية) ،(Panel Dataحيث يتم دمج السالسل
الزمنية مع البيانات املقطعية للدول العربية (اثنتا عشرة دولة) ،ويدرج
به تقلب معدل النمو كمتغر رئيس بعد تقديره كسلسلة زمنية.
والثاني :التقدير الفردي لكل دولة خالل فرتة الدراسة باالستعانة
بنماذج اختالف التباين الشرطي لألخطاء ()GRACH Model's؛
فتقلب معدل النمو يتم تقديره بعد تقدير النموذج لكل دولة على حدة.
وكال النموذجني يكون معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي
كمتغر تابع واملتغرات األخرى تكون تفسرية ،وهي :معدل منو
السكان ،االستثمار األجنيب املباشر كنسبة من الناتج احمللي
اإلمجالي ،اإلنفاق االستهالكي احلكومي كنسبة من الناتج احمللي
اإلمجالي ،والتجارة وهي جمموع الصادرات والواردات كنسبة من
الناتج احمللي اإلمجالي.
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اإلطار الزمين للدراسة ومصادر بياناتها:
يغطي اإلطار الزمين للدراسة الفرتة الزمنية (،)2009 - 1980
وتشمل الدول العربية (اجلزائر – البحرين – مصر – األردن – الكويت –
موريتانيا – املغرب – عمان  -السعودية – السودان – سوريا  -تونس)،
ومت اختيار العينة وحصرها يف هذا العدد هو بسبب النقص الشديد يف
البيانات اإلحصائية املنشورة للدول العربية وصعوبة احلصول عليها قبل
تاريخ 1980م وبعد عام 2009م ألغلب الدول العربية .أما مصادر البيانات
واإلحصاءات فتم احلصول عليها من:
( )0مؤشرات التنمية االقتصادية العاملية الصادرة عن البنك الدولي
(.)World Bank
http://databank.wordbank.org/ddp/home.do

( )3مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول
اإلسالمية (.)SESRIC
http://www.sesric.org/databases-index-ar.php

أقسام الدراسة:
مت تقسيم الدراسة إىل سبعة فصول على النحو التالي:
الفصل األول :مقدمة عامة للدراسة.
الفصل الثاني" :اإلطار النظري للنمو االقتصادي وتقلبه" .استعراض
الدراسات والنظريات للمدارس واألنظمة اليت هلا خرباتها ومفاهيمها عن
النمو االقتصادي وخصوصاً النمو يف الناتج احمللي اإلمجالي .ايضاً
استعراض مفهوم تقلب معدل النمو للناتج احمللي اإلمجالي حيث اكتسب
التقلب أهمية بسبب تأثره ودوره يف التفاوت يف معدالت النمو للدول
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وباألخص مابني املتقدمة والنامية .فالتغرات يف املؤشرات االقتصادية
ملعدالت النمو للبلدان دفعت خرباء االقتصاد إىل الرتكيز وحماولة فهم
العالقة ما بني التقلب ومعدل النمو .فوجود التقلبات يف هذه املعدالت قد
يسبب مشاكل اقتصادية تُأخر عن اللحاق بالركب التطوري ويدفع
احلكومات إىل تبين سياسات تتالءم مع هذه التطورات االقتصادية .ميكن
تعريف التقلبات االقتصادية بأنها تغرات سريعة ومتناوبة يف املتغرات
االقتصادية تدور حول اجتاه حمور مستقر يف املدة الطويلة أو املتوسطة،
ومتثل إحدى معامل النظام االقتصادي الذي يعتمد على قوانني السوق
واملنافسة ،وتنعكس بظواهر متعددة على عناصر النشاط االقتصادي،
وحتدث خلالً يف توازن واستقرار إحداها أو تطيل مجيع قوى وعناصر هذا
النشاط حبيث تصبح شاملة وتؤدي إىل تدني معدالت النمو االقتصادي
وتراجع التنمية (املوسوعة العربية ،ص.)752ويتم تقدير التقلب يف الدراسة
بطريقتني؛ األوىل :حبساب االحنراف املعياري للمتغر املراد دراسة التقلب
به ،وهو يف هذه الدراسة معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي للفرد،
حبيث يأخذ االحنراف املعياري ملعدل منو الناتج احمللي اإلمجالي بطريقة
إحصائية مناسبة كسلسلة زمنية ممتدة من 1980م إىل 2009م مقسمة
لفرتات زمنية كل مخس سنوات خالل فرتة الدراسة بهذا الشكل:
{(،)1989 -1985(،)1984 -1980

(،)1994 -1990

(-1995

})2009 -2005( ،)2004 -2000( ،)1999؛ ليتكون تقلب النمو مقاساً
باالحنرافات املعيارية ملعدالت النمو للناتج احمللي اإلمجالي عرب الزمن لكل
دولة خالل فرتة الدراسة (Hantkovska and Loayza,2003- Chatterjee
and Shukayev2006- Sahay,Goyal,2006- Bisio and Vevtura,2012-

()01

السلسلة العلمية جلمعية االقتصاد السعودية،اجمللد ( ،)01العدد ( ،)01صفر (0141هـ) يناير (3104م)

) .Miller and Other, 2012وقد مت اختيار هذه الفرتات لتتبع اخلطط
التنموية اخلٌمسية لكل دولة.والطريقة الثانية :بتقدير النموذج باختبار
مناسب ) ،(Robert Engel, 2001حيث خنترب التباين الشرطي لألخطاء،
وهو ما ميثل التقلب ففرضية العدم مقابل الفرضية البديلة ،حيث فرضية
العدم هي ثبات التباين ،والفرض البديل هو عدم ثبات التباين .ولكي نقول
عن سلسلة إنها متقلبة؛ البد من حتقق شرط الفرض البديل ،وهو ما حتاول
الدراسة فهمه من خالل املتغر الرئيس وهو معدالت النمو يف اثنيت عشرة
دولة عربية.
الفصل الثالث" :الدراسات السابقة" استعراض الدراسات والنظريات
والبحوث اخلاصة مبوضوع الرسالة سواء للمتغر الرئيس وهو تقلب منو
الناتج احمللي اإلمجالي أم للمتغرات التفسرية األخرى ،وإعطاء حملة سريعة
عن بعض التأثرات والعالقات بني املتغرات بعضها البعض.
الفصل الرابع :تقلب معدل منو الناتج لبعض الدول العربية :أثار تقلب معدل
النمو جدالً واسعاً يف أدبيات البحوث االقتصادية ،مما ولَّد فروعاً متميزة يف
أدبيات النمو االقتصادي احلالية عن ما كان سابقاً ،حيث يُشار تقليدياً
إىل أن االختالف والتذبذب يف التقلب خاص يف دورات األعمال ال عالقة له
بالنمو ) .(Lucas,1988وحديثاً ،هناك نظريات ودراسات عديدة تدعم
العالقة واألثر ما بني التقلب والنمو ،مثل:
 )(Ramey and Ramey,1995) - (Alexander,2001) - (Imbs,2002(Hantkovska
and
)Loayza,2003
(Chatterjee
and
Shakayev,2006) - (Fountas and Other,2004) - (Bisio and
Ventura,2012).
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بعد دراسة ) (Ramey and Ramey,1995بدأ تدفق عدد من البحوث حول
النمو االقتصادي ،وهل هناك عالقة سلبية ما بني تقلب معدل منو الناتج
والنمو أم أنها إجيابية ،وهل االرتباط على املدى القصر ميتد إىل املدى
الطويل؟
وتُشر معظم البحوث والدراسات إىل سلبية العالقة ما بينهما يف الدول
النامية خبالف البلدان املتقدمة ،حيث التقلب يف هذه االقتصادات الناشئة
له أثر قوي وكبر على معدالت منو الناتج لديها ،مما يعكس املزيد من
املشاكل االقتصادية هلا .وتقوم البحوث أيضاً بإدخال متغرات تفسرية
للمساعدة أكثر يف التقييم واحلكم ملعرفة طبيعة هذه العالقة؛ هل هي ال
تزال قوية ومؤثرة بعد إدخال هذه املتغرات ،حيث إنها ال خترج عن كونها
ذات عالقة بالنمو أو ما يسمى مبحددات النمو.
وميكن القول إن معامل املتغر االقتصادي تتشكل وتتحد بناءً على
مكونات وهيكلية هذا املتغر االقتصادي ومدى تأثره وعالقته باملتغرات
االقتصادية األخرى ،وباألخص ما تشكل بالنسبة له عوامل أو حمددات
حتدد دوره يف النشاط االقتصادي ،ويف النهاية مدى مساهمة هذا املتغر يف
تنمية ومنو اقتصاد بلد ما .عوامل النمو وحمدداته املستعرضة بناءً على
دراسات سابقة -جرى ذكرها يف الفصل الثالث وجد أنها بالفعل تشكل
معامل هذا املتغر بسبب التقلبات فيها ،حيث سجلت تذبذبًا على مدى
سنوات الدراسة وتغر يف مؤشراتها ،وبالتالي انتقال هذا التقلب إىل سلوك
املتغر الرئيس (معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي) .ايضاً اكتسبت مسألة
تأثر التقلبات على النمو االقتصادي واألداء أهمية يف السنوات األخرة،
حيث ركزت البحوث والدراسات على التقلب يف الدول ،وبالتالي دراستها
()08

السلسلة العلمية جلمعية االقتصاد السعودية،اجمللد ( ،)01العدد ( ،)01صفر (0141هـ) يناير (3104م)

ضمن السياق الدولي ودراسة تأثر املخاطر على النمو املتوازن يف
االقتصادات املفتوحة .وقد مت اكتساب هذه األهمية من التفاوت يف
معدالت النمو للدول وباألخص التفاوت ما بني املتقدمة والناشئة .إن
االقتصادات الناشئة أو النامية لديها معدالت منو أعلى بكثر من متوسط
منو الدول املتقدمة ،وبالتالي هذا املعدل املرتفع يف السنوات األخرة خلق
تقلبًا يعترب منخفضاً حنو االقتصادات املتقدمة .وهو ما ذكره تقرير لألمم
املتحدة (حالة وآفاق اقتصاد العامل ،امللخص التنفيذي )2012 ،أن
االقتصاد الدولي يرتنح حنو حافة مرحلة رئيسية أخرى من االنكماش؛ لذا
االقتصادات األكثر تنوعاً واليت ال تعتمد اعتماداً مفرطاً على عدد قليل من
القطاعات والسلع احليوية تكون أقدر على حتمل الصدمات .إن هذه
الدراسة تقدم حماولة لفهم هذه التقلبات يف معدل النمو عرب تتبع النمو يف
البلدان وباألخص العربية ،حيث قدمت سرد لعوامل اقتصادية مهمة هي من
تساهم يف تقلب معدل النمو وحتقق معدالت منو جيدة خالل فرتة زمنية
معينة ،كما قدمت تفسرًا عن املسبب للنمو عن طريق حمددات تلعب دوراً
بارزاً يف تشكيل هذا املعدل وهو انطالقاً من حبوث ودراسات اقتصادية
تناولت هذا املوضوع ،منها:
(Barro 1998), (Dobronogov, Iqbal 2005), (George, Paschalis,
Sotiris 2007), (Moral-Benito 2007).

كذلك قدمت الدراسة حماولة لتفسر التقلب عرب تتبع تطوره وآثاره على
االقتصادات النامية وباألخص اليت تعتمد على سلعة وحيدة أو قطاعات
معينة يف اقتصاداتها .وقد بينت أن التقلب ظهر منذ مخسينيات القرن
املاضي عندما أصاب الضعف السلع احليوية ،وامتد من قطاع حيوي آلخر
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ومن الركود املستمر يف املنطقة ،وبالطبع إسهام معدالت النمو السكانية
املرتفعة.
الفصل اخلامس :النماذج القياسية ومنهجية التحليل :مت االعتماد على
أسلوبني من أساليب التحليل القياسي لتقدير النموذج؛ األول :التقدير
اجلمعي أو املدمج ،حيث يتم دمج السالسل الزمنية مع البيانات املقطعية
للدول العربية ( 12دولة) بغرض حتسني كفاية التقدير واحلصول على
نتائج جيدة .والثاني :التقدير الفردي لكل دولة خالل فرتة الدراسة لتقصي
طبيعة العالقة بني املتغرات الرئيسة والنمو االقتصادي ومقارنة كل دولة
بالدول العربية األخرى ملعرفة مدى التباين فيما بينها.
التقدير املدمج للدول العربية:
يعتمد منوذج الدراسة املنهج القياسي املقرتح من قبل (Ramey and
Ramey,1995) - (Hantkovska and Loayza, 2003) - (Chatterjee and
Shukayev2006) - (Sahay,Goyal,2006) - (Bisio and
) ،Vevtura,2012) - (Fang and Other,2012للفرتة الزمنية (1980-

) 2009على البيانات املدجمة( ،)Panel Dataوبضم متغرات اقتصادية من
املتوقع أن تؤثر على معدل النمو)- (Barro 1998) –(Paschalis 2007
) ،)Dobronogov and Iqbal 2005كالتالي :أوالً :الختبار العالقة ما بني
تقلب النمو ومعدل منو الناتج احمللي اإلمجالي؛ سيتم تقدير منوذج بسيط
يدرج التقلب كمتغر مستقل ،ومعدل النمو كمتغر تابع وفق الصيغة
التالية:
حيثُ( :

) معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي للدولة ( )iيف الفرتة

( .)tو(

) يعرب عن تقلب النمو وهو االحنراف املعياري ملعدالت منو
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الناتج (مقسم لفرتات كل مخس سنوات يف الفرتة ( ))tوخمتلف عرب الدول
( .)iوهذا النموذج ال حيوي متغرات تفسرية ،واهلدف منه هو تبيان األثر
املباشر والفعلي للتقلب على معدل النمو .ولتقدير األثر الكلي ،وهو ما
تسعى له الدراسة ،سيتم تقدير منوذج مره أخرى بإدخال متغرات تفسرية
له بهذا الشكل:
) املتغرات التفسرية للدولة ( )iيف الفرتة ( ،)tحيث سيتم

حيثُ( :

إدراجها كبيانات مدجمة وهي خمتلفة عرب الزمن ( )tوعرب املشاهدات
للدولة ( ،)iكالتالي:
} :اإلنفاق االستهالكي احلكومي النهائي [كنسبة إىل الناتج

{

احمللي اإلمجالي] للدولة( )iيف الفرتة (.)t
{

} :االستثمار األجنيب املباشر[ كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي]

للدولة ( )iيف الفرتة(.)t
{
{

} :معدل منو السكان للدولة ( )iيف الفرتة (.)t
} :التجارة [ كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي] للدولة ( )iيف

الفرتة (.)t
ومجيع املتغرات مقومة بالدوالر األمريكي وباألسعار الثابتة.
التقدير الفردي لكل دولة على حدة :يعتمد تقدير منوذج الدراسة لكل
دولة على حدة على التطبيق على مناذج اختالف التباين الشرطي لألحطاء.
GARCH Models
)(Robert Engle,2001) "GARCH(1,1
",GARCH(p,q), GARCH-M, E-GARCH
(Berument and
)Other,2009) – (Andreou and Other,2008) – (Lee and Other,2007
) – (Bodman,2006) – (Founts and Other,2004
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حيث املتغرات الداخلة يف النموذج عبارة عن سالسل زمنية للفرتة 1980م
2009 -م ،حبيث يكون النموذج لكل دولة كالتالي:

املعادلة األوىل :عبارة عن التباين املشروط ،ومنها

وهو عبارة عن احلد

الثابت ،وأنباء عن تقلبات الفرتة السابقة وهو ما يقاس مبربع البواقي
 ،وهو ميثل حد( ،)ARCHوتباين الفرتة السابقة املتوقع
وهو ما ميثل حد ( ،)GARCHالذي يعرب عن التقلب.
املعادلة الثانية :عبارة عن تعميم لنموذج ( )GARCHمن قبل (Bollerslev

) ،,1986وهو ما يسمى بنموذج ) ،GARCH (p,qحيث متثل ) (pرتبة
حدود( ،)GARCHو) (qرتبة حدود (.)ARCH
املعادلة الثالثة :عبارة عن منوذج ) (GARCH-Mأو ما يسمى بـ (GARCH-

) IN-MEANيتم إدراج التباين املشروط أو االحنراف املعياري يف النموذج
العام لـ)، (GARCHحيث تشر

إىل العالقة املتبادلة ما بني املتغر التابع

وهو عبارة عن معدل منو الناتج احمللي االمجالي والتقلب.
األساليب القياسية املستخدمة لتقدير النموذج :لتقدير النموذج ،سيتم
استخدام أسلوبني؛ األول :أسلوب البيانات املدجمة ( Panel Dataمقطعية
وسالسل زمنية سنوية)

لبعض الدول العربية .والثاني :أسلوب منوذج

( )GARCH Modelsوسوف يطبق على كل دولة على حدة.
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منوذج البيانات املدجمة ( :)Panel Dataيعترب هذا التقدير مفضالً للعينات
الكبرة والبيانات املقطعية عرب الزمن ،ويتيح إجراء العديد من االختبارات
اإلحصائية للفرضيات املختلفة ،وأيضًا يتحكم يف أثر إهمال بعض البيانات
أو الفروق اخلاصة لكل دولة يف أن يكون هلا تأثر يف نتيجة التحليل
القياسي.
واستخدام هذا املنهج يتم من خالل ثالثة مناذج:
منوذج االحندار اجملمع ().)Pooled Regression Model (PRM
منوذج اآلثار الثابتة ().)Fixed Effects Model (FEM
منوذج اآلثار العشوائية ().)Random Effects Model (REM
وحتى ميكن االختيار بني أي من هذه النماذج جيب اختياره واستخدامه يف
التحليل ،يتم تطبيق اختبارين:
األول :اختبار مضاعف الجرانج ) (LMمن جانب Breusch and Pagan

) (1980من أجل االختيار بني االحندار اجملمع ) (PRMواألثر الثابت
) (FEMواألثر العشوائي ). (REM
الثاني :اختبار ) (Hاملقرتح من جانب  ،Husman 1978ويستخدم من أجل
االختيار بني األثر الثابت ) (FEMواألثر العشوائي)(Asteriou and .(REM

). )Hall,2007) (Eivews7 Guide
منوذج االحندار اجملمع ():)Pooled Regression Model (PRM
يتكون النموذج كالتالي:
=1,2,………….,N
t=1,2,.…………,T
k=1,2,……………K
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TN=T*N

حيث:
i

 :الدولة.

t

 :الفرتة الزمنية.

N

 :عدد الدول الداخلة يف الدراسة.

T

 :عدد الفرتات الزمنية.

TN

 :عدد املشاهدات يف التقدير.

k

 :عدد املتغرات املستقلة.

Y

 :املتغر التابع.

X

 :مصفوفة املتغرات املستقلة.

α

 :احلد الثابت.

β

 :معامالت االحندار.

ε

 :املتغر العشوائي.

ويفرتض وجود جتانس تباينات حدود اخلطأ العشوائي بني الدول حمل
الدراسة
للدول[

مع وجود تغاير قدره صفر بني األخطاء العشوائية
حيث ان

].

منوذج اآلثار الثابتة ():)Fixed Effects Model (FEM
تعاجل اآلثار الثابتة ) (FEMمشكلة تظهر يف منوذج االحندار اجملمع
) ،(PRMوهي إذا كانت القيم املقدرة كمعامالت االحندار متحيزة ،يتم
االستعانة باألثر الثابت ،وسبب إدخاله يف النموذج هو أن هناك بعض
املتغرات غر املالحظة واليت تؤثر على املتغر التابع ،وال تتغر عرب الزمن.
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وتؤثر هذه املتغرات مباشرة أو غر مباشرة على املتغر التابع من خالل
تأثرها على املتغرات املستقلة.
ويكون النموذج بالشكل التالي:
I=1,2,…………,N
t=1,2,………….,T

حيث:
)

(  :املتغر الصوري اخلاص بالدولة( .)iوتكون قيمة هذا املتغر

مساوية للواحد الصحيح عندما ( ،)i=jويكون صفر عكس ذلك.
 :معامل امليل .ويفرتض ثبات قيمة هذه املعامالت لكل دولة

()β
وعرب الزمن.

منوذج اآلثار العشوائية ():)Random Effects Model (REM
يتخذ شكل املعادلة التالية:
I=1,2,………….,N
t=1,2,……………,T

ويفرتض عدة افرتاضات:

حيث إن:
( )

 :حد اخلطأ اخلاص بالدولة( .)iويفرتض ثبات قيمته ،وهو يعكس

املتغرات املستقلة اخلاصة بالدولة واليت ال يشملها النموذج وهو ميثل الدولة
بدالً من( ).
()14
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()E

 :القيمة املتوقعة.

( = )corrاالرتباط.
اختبار ):(F-test
بغرض حتديد أسلوب التحليل األكثر مالئمة لبيانات الدراسة ،يتم
استخدام هذا االختبار إلجراء اختبارات املفاضلة بني أسلوب (Pooled

) OLSوأسلوب ) ،(Fixed Effectلتقدير النموذج املطلوب من خالل
املعادلة التالية:
)F(n-1,nT-N-K)= (e'epooled- e'eLSDV)/ (n-1
))e'eLSDV )/ (nt-n-k

حيث:
الفرض العدمي :قبول استخدام أسلوب (.)Pooled
الفرض البديل :قبول الفرض استخدام أسلوب ( .)Fixed Effectوتشر:
()F

 :رمز االختبار ).(F-test

()n-1

 :درجة حرية تعين عدد املشاهدات
(عدد املتغرات * عدد السنوات). 0 -

()nt

 :عدد املشاهدات املقطعية* عدد املشاهدات الزمنية
(السنوات).

() N

 :عدد املشاهد املستخدمة يف النموذج.

() K

 :معامالت املتغرات املفسرة أو درجات احلرية (عدد املعامل
املقدرة بدون احلد الثابت).

( : )e'epooledجمموع مربعات األخطاء للنموذج املقيد.
()11
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(: )e'eLSDV

جممــــــــــــــــــــــــــــــــوع

مربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

األخطــــــــــــــــــــــــــاء للنموذج غر املقيد

(Asteriou and

).Hall,2007),(Eivews7 Guide
اختبار مضاعف الجرانج ):(LM
إذا كانت القيمة اإلحصائية لـ( )LMكبرة فهي تشر إىل أن االحندار
اجملمع ) (FEMواآلثار العشوائية ) (REMأفضل من اآلثار الثابتة )(PRM؛
أي االختبار يفرتض وجود معنوية إحصائية ،والعكس صحيح.
وتتخذ احصاءة  LMالشكل التالي:

)(Asteriou and Hall,2007),(Eivews7 Guide
اختبار( ):) Husman Test (H

يف هذا االختبار يتم استخدام( ) الذي يعتمد على إحصائية
) ،(Waldحيث يستخدم هذا االختبار للمفاضلة بني أسلوب (Random

) Effectو) (Fixed Effectباستخدام املعادلة التالية:
]'[K-1]=[b-B']´ '-1 [b-B

=ฟ

حيث:
( )  :الفرض العدمي :قبول األثر العشوائي (.)Random Effect
( )  :الفرض البديل :قبول األثر الثابت (.)Fixed effect
وتتبع ( )ฟتوزيع ( ) عند درجات حرية ] .[K-1وتشر ´]' [b-Bإلي مدور
مصفوفة املعامـــــــــــالت املقدرة للنموذج ) (Fixed Effectو (Random

) ،Effectكمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تشر ]' '-1 [b-Bإىل معكـــــــــــــــــــــــــوس
()18
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مصفوفة التبــــــــــــــــــــاين مضروب يف مصفوفة املعامالت (Asteriou and

).Hall,2007),(Eivews7 Guide
منوذج أختالف التباين الشرطي لألخطاء (:)GARCH
يستخدم بكثرة يف البيانات املالية ،حيث من املفرتض يف التحليل
القياسي أن يكون تباين حد اخلطأ ثابتًا عرب الزمن أو ما يعرف بفرضية
ثبات التباين ،لكن يف بعض البيانات االقتصادية ال يتحقق هذا الشرط،
حيث يظهر تباين وتقلب يف فرتات خمتلفة من السلسلة ،وعليه من األفضل
فحص منط التقلب ومعرفة هل هذا السلوك زمين؛ أي فحص التباين
املشروط حلدود اخلطأ يف النموذج حتت الدراسة ()conditional variance
أو التباين غر املشروط (. )unconditional variance
لقد اقرتح ) (Robert Engle,1982منوذجاً غر خطي يعرب عن
االحندار الذاتي الذي يتضمن تبايناً شرطياً غر متجانس باستعمال
معلومات سابقة ،يسمى بنموذج التباين الشرطي غر املتجانس

Auto

 ،)ARCH( Regressive Conditional Heteroscedasticحيث يؤخذ
على خمتلف النماذج اخلطية للسالسل الزمنية أنها ال تستطيع أن ترتجم
الصفة احلركية للظواهر االقتصادية ،وهو ما أدى إىل عرقلة تطور عدة
جوانب يف منذجة السالسل الزمنية ،وأيضاً منوذج االحندار الذاتي يفسر
القيمة احلالية للسلسلة بداللة القيم املاضية ،ومن ثم ال يستغل استغالالً
كامالً للمعلومات املوجودة يف السلسلة .وميكن تعريف ( )ARCHعلى أنه
تشويش أبيض خيضع للتوزيع الطبيعي مضروب يف املتغر العشوائي الذي
يرتبط خطياً بالقيم املاضية.
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ولصياغة منوذج ( ،)GARCHنأخذ بعني االعتبار حركة التباين
الشرطي لألخطاء يف منوذج ( ،)ARCHوأبسط هيئة لنموذج()GARCH
هو منوذج ) ،GARCH(1,1وتكون معادلة التباين بهذا النموذج كما يلي:
متت صياغة املعادلة األوىل بداللة متغرات خارجية مدرج فيها حد للخطأ،
يرتبط بالتوقعات للفرتة املاضية استناداً إىل معلومات سابقة ،وهو ما يسمى
بالتباين املشروط واملنصوص عليها يف املعادلة الثانية ،واليت تعتمد على أن
عبارة عن احلد الثابت وأنباء عن تقلبات الفرتة السابقة ،وهو ما يقاس
 ،وهو ميثل حد ( ،)ARCHوتباين الفرتة السابقة

مبربع البواقي

وهو ما ميثل حد (.)GARCH

املتوقع

ويف عام ( ،)1986عمم ( )Bollerslevمنذجة سرعة التقلبات
الشرطية ( ،)Conditional Volatilityوهو ما يسمى بنموذج
()GARCH(p,q

Conditional

Autoregressive

Generalized

 ،)Heteroscedasticوالذي يكتب رياضياً كما يلي:

حيث متثل ) (pرتبة حدود( ،)GARCHو) (qرتبة حدود(.)ARCH
وللحصول على منوذج ) (GARCH-Mأو ما يسمى بـ (GARCH-IN-

) ،(Engle, Lilien and Robins 1987) MEANيتم إدراج التباين املشروط
أو االحنراف املعياري يف النموذج العام لـ) (GARCHليصبح كما يلي:
حيث تشر

إىل العالقة املتبادلة ما بني املتغر التابع
()19

والتقلب.
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وميكن تقدير منوذج ) GARCH-M(1,1بطريقتني؛ الطريقة األوىل :هي
أن املتوسط املشروط ميكن أن يعتمد على تباينه املشروط على النحو
التالي:
أما الطريقة الثانية للمتوسط املشروط فهي أن يعتمد على االحنراف
املعياري ،وتكون املعادلة كالتالي:
(شيخي(.(Eivews7 Guide) ،)2012 ،السواعي.)2012،
اختبار النموذج القياسي:
اختبارات سكون السالسل الزمنية:
لكي يتم احلكم على سكون السلسلة ،البد أن تتمتع بعدد من
اخلصائص ،منها:
 ثبات متوسط القيم عرب الزمن.
 ثبات التباين عرب الزمن.
 أن يكون التغاير( )Covarianceبني أي قيمتني لنفس املتغر معتمدًا على
الفجوة الزمنية بني القيمتني ،وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي
حيسب عنده التغاير.
حيث ( )µالوسط احلسابي ،و( ) التباين ،و( ) معامل التغاير (شيخي،
2012م)( ،عطية2000 ،م) .ويتم من خالل اختبار ديكي فولر(
 )Augmented Dickey-Fullerأو اختبار فيلبس وبرون ( Phillips and

.)Perron 1998
()10
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اختبار السكون للبيانات املدجمة ) :(Panel Dataالكشف عن سكون
السالسل الزمنية للمتغرات يف هذا النموذج من خالل اختبار Levin, Lin
) and Chu Test:2002 LLCواختبار (Im, Pesaran and Shin Test:

) 2003 IPSاللذين يعتمدان على معادلة االحندار لديكي-

فولر (DF-

).ADF
اختبار الكشف عن االرتباط الذاتي :االرتباط الذاتي تعين احلالة اليت
يكون فيها حد اخلطا يف فرتة زمنية على عالقة مع حد اخلطا يف اي فرتة
زمنية اخرى وميثل االرتباط الذاتي احد مشاكل االحندار وخمالفة الحد
فرضياته وهي ان التباين املشرتك للمتغر العشوائي يكون مساويا للصفر
،ووجود االرتباط الذاتي يعين ان سلوك املتغر العشوائي يف معادلة االحندار
اخلطي البسيط يعتمد على سلوك نفس املتغر يف الفرتات السابقة .ويتم من
خالل اختبار( )Durbin-Watsonو اختبار مضاعف الجرانج ( Lagrange

 )Multiplier Testو ملعاجلة االرتباط الذاتي -اختبار طريقة الفرق العام
(.)Generalized Difference Method
اختبار التوزيع الطبيعي:
البد ألي سلسلة زمنية أن تكون ساكنة ،فمن طبيعة استقرار السالسل أن
ختضع لتوزيع طبيعي ،حبيث يكون معامل التناظر(االلتواء)()Skewness
معدوماً ومعامل التفلطح ( )Kurtosisمساوياً إىل 3؛ فالقانون الطبيعي يتميز
بالتناظر بالنسبة إىل املتوسط ،وباحتمال ضعيف للقيم الشاذة .ويعتمد
اختبار ( )Bera Jarqueعلى معامل التفلطح ( )Kurtosisوالتناظر
( ،)Skewnessمع األخذ باالعتبار أن السالسل اليت تتميز بتوزيع غر
طبيعي وغر متناظر تكون عبارة عن مناذج غر خطية تتالءم مع الظاهرة
()11
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املدروسة وتنبئ عن وجود تذبذبات غر ثابتة يف التباين الشرطي للصدمات
اليت تطرأ على سلسلة ما (شيخي2012 ،م).
اختبار اكتشاف عدم ثبات تباين اخلطأ :يتم من خالل اختبار( White

 )Testواختبار ثبات التباين الشرطي لألخطاء (.)ARCH-LMوملعاجلة عدم
ثبات تباين حد اخلطأ يتم استخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة
( .)Generalized Least Squaresحيث تتعرض سالسل البيانات
املقطعية( )Cross-Section Dataلعدم ثبات تباين حد اخلطأ أكثر من
السالسل الزمنية ،وعند ظهور هذه املشكلة يرتتب عليها حتيز مقدرات
النموذج اخلطي ،وتصبح غر كفؤة يف تقديراتها لقيمة املعلمات ،مما
يؤدي أيضاً إىل اخلطأ يف اختبارات املعنوية ،مثل :اختبار( )Fواختبار()t
لتصبح غر واقعية ،وال ميكن االعتماد عليها (شيخي2012 ،م)،
(السواعي2012 ،م)
الفصل السادس :النتائج القياسية :تستخدم الدراسة بيانات زمنية سنوية
الثنيت عشرة دولة عربية ،هي( :األردن -البحرين -اجلزائر -سوريا-
السودان-

الكويت-

املغرب-

السعودية-

تونس-

مصر-

عمان -موريتانيا) ،والسبب هو عدم توافر البيانات للدول األخرى من عام
1980م إىل  2009م ،ملتغر رئيس تابع هو معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي
احلقيقي ،وبالتطبيق على منوذجني قياسيني؛ األول :هو منوذج البيانات
املدجمة ) ،(Panel Dataوالثاني :هو منوذج اختالف التباين الشرطي
لألخطاء ()GARCH؛ وباالستعانة مبتغرات تفسرية هي :تقلب معدل منو
الناتج احمللي اإلمجالي ،اإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي،
االستثمار األجنيب املباشر ،معدل منو السكان ،والتجارة .
()011
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حيث سنرمز للمتغرات يف كل منوذج على حدة وفق الصيغة التالية:
منوذج البيانات املدجمة (:)Panel Data
وسوف يرمز للمتغرات كالتالي:
(

) معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي للدولة( )iيف الفرتة ( )tبالرمز (?.)G

(

) يعرب عن تقلب النمو وهو االحنراف املعياري ملعدالت منو الناتج

احمللي اإلمجالي بالرمز (?.)VOL
(

) املتغرات التفسرية للدولة ( )iيف الفرتة ( ،)tحيث سيتم إدراجها

كبيانات مدجمة وهي خمتلفة عرب الزمن ( )tوعرب املشاهدات للدولة ()i
كالتالي:
) اإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي النهائي [ كنسبة إىل

(

الناتج احمللي اإلمجالي] للدولة ( )iيف الفرتة( )tبالرمز (?.)GOV
) االستثمار األجنيب املباشر[ كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي]

(

للدولة ( )iيف الفرتة ( )tبالرمز (?.)FDI
(

) معدل منو السكان للدولة ( )iيف الفرتة ( )tبالرمز(?.)N
) التجارة [ جمموع الصادرات والواردات كنسبة إىل الناتج احمللي

(

اإلمجالي] للدولة( )iيف الفرتة( )tبالرمز(?.)TR
منوذج اختالف التباين الشرطي لألخطاء(:)GARCH

حيث:
(

) معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي يف الفرتة(.)t
()010
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( ) املتغرات التفسرية يف الفرتة(.)t
( ) ميثل التقلب وهو عبارة عن التباين املشروط يف مناذج (.)GARCH
عبارة عن احلد الثابت ،مربع البواقي
( )ARCHويرمز له بالرمز

 ،وهو ميثل حد

 .تباين الفرتة السابقة املتوقع

 ،وهو ما

ميثل حد ( .)GARCHومتثل ) (pرتبة حدود( ،)GARCHو) (qرتبة حدود
( .)ARCHيف املعادلة الرابعة وهي معادلة املتوسط ،تشر
املتبادلة ما بني املتغر التابع

إىل العالقة

والتقلب.

ولقد مت احلصول على البيانات مجيعها من موقع البنك الدولي
مؤشرات التنمية والتخطيط ( ،)WDIوهي حمسوبة باألسعار الثابتة
ومقومة بالدوالر األمريكي.
رموز دول العينة املستخدمة يف حتليل نتائج اجلانب القياسي:
الدولة

االختصار

الدولة

االختصار

الدولة

االختصار

السعودية

SAU

مصر

EGY

اجلزائر

DZA

الكويت

KWT

االردن

JOR

موريتانيا

MRT

عمان

OMN

تونس

TUN

املغرب

MAR

البحرين

BHR

السودان

SDN

سوريا

SYR

ملخص النتائج :اعتمدت الدراسة يف حتليلها للعالقة ما بني التقلب ومعدل
النمو للناتج احمللي اإلمجالي على منوذجني ،هما

(Panel Models,

) ،GARCH Modelsحيث اشتملت عينة الدراسة يف منوذج ( Panel
 )Modelsعلى  360مشاهدة ،ويف منوذج ( )GARCH Modelsعلى 30

مشاهدة لكل متغر.
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ومن أجل التحليل القياسي لنموذج البيانات املقطعية ،مت إجراء
اختبارات سكون السالسل الزمنية باستخدام اختبار جذر الوحدة لديكي
فولر( .)Dickey Fullerوبينت النتائج أن السالسل ساكنة يف مستواها عند
مستوى معنوية  ،%5وعند تطبيق اختبار الكشف عن اختالف التباين
كشف عن ثبات التباين للبواقي يف النموذج عند مستوى معنوية  .%5وقد
مت إجراء اختبار االرتباط الذاتي املتزامن عرب الوحدات املقطعية
( ،)Contemporaneous Correlationوكشف عن وجود ارتباط ذاتي بني
البواقي ،وبالتالي مت التقدير باستخدام منوذج ) .(GLSومن أجل اختيار أي
من مناذج البيانات املدجمة سيتم اختياره من أجل استخالص النتائج؛ مت
تطبيق اختبارات {اختبار  ،F-STASTISTICواختبار  ،Husmanواختبار
مضاعف الجرانج  ،}LMوباالستعانة باختبار ( ،)Wald Testحيث
كانت النتيجة أن األثر الثابت هو املناسب للتطبيق ،حيث عكست النتائج
أن هناك سلبية للتقلبات لكنها ضعيفة األثر مقارنة بسلبية تقلبات معدل
منو السكان عند مستوى معنوية .%5
ويف التحليل القياسي لنموذج التباين الشرطي لألخطاء مت إجراء
اختبار سكون السالسل الزمنية عن طريق اختبار ديكي فولر ،وكانت
تعكس عن سالسل ساكنة اما باملستوى أو بالفرق األول عند مستوى
معنوية %5و  .%10وأظهر اختبار التوزيع الطبيعي للسالسل الزمنية وجود
تقلبات ختضع هلا هذه السالسل ،وأيضاً مت تطبيق اختبار االرتباط الذاتي
الذي كشف عن وجود ارتباط بني البواقي هلذه السالسل؛ لذا مت أخذ
الفرق األول للسالسل ملعاجلة مشكلة االرتباط الذاتي ،وألن بعض
املتغرات مل تسكن إال بعد أخذ الفرق األول هلا .ومت أيضاً إجراء اختبار
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الكشف عن اختالف التباين املتمثل يف وجود أثر ( ،)ARCH-LMوهو ما
يسمح بتطبيق منوذج ) .GARCH(p,qومت الكشف عن أن دول العينة يوجد
بها تقلبات واختالف تباين ماعدا (اجلزائر-

األردن -موريتانيا) عند

مستوى معنوية  .%5وبينت النتائج أن هناك تقلبات شديدة على معدل النمو
ومجيعها إجيابية وذات داللة إحصائية ماعدا املغرب وعمان فالتقلبات سلبية
عند مستوى معنوية  %5و  .%10أما العالقة ما بني املتغرات ومعدل النمو
فكانت نوعاً ما ضعيفة واألغلب ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية  %5و  %10ماعدا اإلنفاق االستهالكي احلكومي؛ فقد كان على
عالقة مع ست دول ومجيعها عالقة سلبية وقوية ومؤثرة على معدل النمو
والتجارة ،وأيضاً على عالقة مع معدل النمو يف مخس دول ،إال أنها ضعيفة
نوعاً ما مقارنة باإلنفاق احلكومي (سبق مناقشة تأثر اإلنفاق
االستهالكي احلكومي وعالقته مبعدل النمو يف الفصل الرابع).
وقد بينت نتائج منوذج ( )GARCH-Mأن هناك انتقال ألثر
التقلبات وهي سلبية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  %5يف عمان
والكويت والبحرين ومصر وتونس ،أما سوريا والسودان فهي تقلبات
اجيابية وهي ذات تأثر قوي وواضح  ،يف حني أن السعودية واملغرب ال يوجد
بها انتقال ألثر التقلبات على معدل النمو .أما بالنسبة للمتغرات األخرى
وعالقتها مبعدل النمو فقد أظهرت النتائج وكما يف منوذج )GARCH(p,q

ضعفها وعدم معنوية أغلبها ،ماعدا اإلنفاق االستهالكي احلكومي الذي
مازال مؤثرًا على معدل النمو يف سبع دول ،وهو ذو أثر سليب قوي يف مخسة
منها.

()011

السلسلة العلمية جلمعية االقتصاد السعودية،اجمللد ( ،)01العدد ( ،)01صفر (0141هـ) يناير (3104م)

وبناءً على نتائج التطبيق للنموذجني وقبول نتائج تطبيق منوذج
 ،GARCHأن التأثر االجيابي للتقلب والذي ظهر من خالل نتائج التطبيق
جيعل من املمكن القول ان من صاحل هذه الدول اليت ظهر بها هذا االثر
حدوث تقلبات يف معدالت منوها ،مما يسبب استقرار يف مستوى منوها
االقتصادي وبالتالي أي تغير يف التقلب ارتفاعاً مثاالً سوف يرفع من النمو
االقتصادي ويزيده والعكس بسبب العالقة االجيابية ما بني التقلب ومعدل
النمو .لذا للمحافظة على االستقرار االقتصادي البد من احملافظة على
القرارات والسياسات االقتصادية اليت عززت هذه العالقة وتبين خطط
اقتصادية تنموية للمتغرات االقتصادية املهمة يف اقتصاديات الدول العربية.
ومن أجل أيضاً جتنب انعكاس وارتداد التقلب بسبب التغر الذي حيصل
خصوصاً حملددات النمو املكونة واملشٌكله ملعامله وبالتالي التسبب
بأضطرابات سلبية يف االقتصاد الذي يرتجم حبدوث تقلب سليب للنمو.
الفصل السابع :اخلالصة والتوصيات:


التنوع اإلنتاجي والتقليل من االعتماد املفرط على السلعة الوحيدة
(النفط) أو الرتكيز على قطاع معني وبالتالي خلق اقتصاد متنوع ال
يعتمد على سلعة وحيدة أو صناعة بعينها.



التنسيق بني السياسات االقتصادية خصوصاً مابني املتغرات اليت
تشكل حمددات معدل النمو للوصول إىل استقرار اقتصادي تنموي
تتجلى مظاهره يف استمرار حتقيق معدالت منو اقتصادي مستقر.



تبين سياسات تُشجع وتوازن يف جذب االستثمارات األجنبية مبا حيقق
منواً اقتصادياً.
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التأكيد على أهمية اإلنفاق احلكومي يف النشاطات اليت ختلق مزيداً
من الطلب وفرص العمل ،دون االعتماد املفرط عليه ،وترك الدور
لالستثمار األجنيب يف ذلك.



ترشيد اإلنفاق االستهالكي بسبب العالقة السلبية اليت توصلت هلا
الدراسة.



تكثيف الدراسات والبحوث العربية يف هذا اجلانب لنقصها الشديد
خالف البحوث األجنبية.



التسهيل على الباحث االقتصادي بتوفر البيانات اإلحصائية للمتغرات
االقتصادية احليوية للدول العربية تبدأ من السبعينيات امليالدية وذلك
لعدم توفر بيانات منشورة عنها.
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أثر سوق األسهم األمريكية على تقلبات سوق األسهم
يف اململكة العربية السعودية
قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات درجة املاجستر يف االقتصاد
من جامعة امللك سعود
مأمون بن عبد العزيز السديس
مقدمة:
يقوم أي كيان اقتصادي على عدد من القطاعات واألسواق ،تزيد أو
تنقص حبسب تطور هذا االقتصاد أو ختلفه .وتنقسم القطاعات إىل
قطاعات سلعية وقطاعات خدمية ومن أهمها اخلدمات املالية واالستثمارات
ومن أهم األسواق يف االقتصادات املتقدمة أسواق األوراق املالية وأهمها
األسهم .وسوق األوراق املالية يتم فيه بيع وشراء األسهم والسندات دون
احلاجة للوجود املاديّ للصكوك واألوراق املالية وغرها .كما أنه يلعب
دوراً هاماً يف تشجيع االدخار خاصة لصغار املدخرين ويساهم يف حتفيز
االستثمار وتقليل املخاطر.
وتتميز التعامالت اليومية يف سوق األوراق املالية بالضخامة مقارنة
باألسواق األخرى كما يلزم القانون أحياناً املتعاملني بسوق األوراق املالية
بالشراء والبيع من خالل وسيط مالي ،أما يف األسواق التقليدية فال يوجد
إلزام يف االستعانة بوسيط .وينظر إىل سوق األوراق املالية على أنه حمرك
االقتصاد الوطين ألن الشركات املتداولة فيه هي اليت تقوم بأغلب
النشاطات االقتصادية يف البلد .وعلى الرغم من االختالفات بني سوق
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األوراق املالية واألسواق التقليدية إال أنه مثله مثل مجيع األسواق األخرى
حيث يتأثر بعوامل عديدة منها املضاربة مثل سوق أي سلعة أو خدمة.
وحبسب طبيعة كل سوق من أسواق االقتصاد الوطين فإنه (على سبيل
املثال) من املرجح وبشدة أن يتأثر سوق اخلدمات السياحية بظروف
االستقرار السياسي يف البلد بدرجة كبرة.
ويتأثر سوق األسهم كما أثبتت دراسات عديدة بعدد من العوامل مثل
الدعم احلكومي ،الناتج احمللي ،التضخم ،أسعار النفط وغرها .وقد
قامت دراسات كثرة بدراسة تأثر األسواق املالية ببعضها وخاصة تأثر
األسواق الصغرة بسوق قيادي مثل سوق األسهم األمريكية .وهذا ما يقود
إىل موضوع هذه الدراسة حيث يتم حبث العالقة التبادلية بني سوق األسهم
يف اململكة العربية السعودية وأسواق األسهم يف الواليات املتحدة
األمريكية .حيث نفرتض وجود عالقة طردية بني سوق األسهم السعودية
وأسواق األسهم األمريكية ،أي أن حتركات أسواق األسهم األمريكية
تؤثر طرديا على سوق األسهم السعودية.
وحيث أن سوق األسهم السعودية حديث النشأة مقارنة مع أسواق املال
يف الدول املتقدمة وحيث أنه أيضاً يتميز بقلة عدد الشركات املدرجة
أسهمها يف السوق مقارنة مع حجم االقتصاد السعودي الكبر ،فإنه جيب
أن تستمر الدراسات على هذا السوق ألنه مازال يتطور بشكل سريع .كما
أن الظروف احمليطة تتغر بسرعة مما يستدعي احلذر يف اعتماد نتائج
دراسات متت قبل سنوات طويلة كحقيقة مطلقة نظراً لتغر الظروف
والتطور اهلائل الذي شهده سوق األسهم السعودية وخاصة بعد تطور
قطاعاته بعد اهليكلة اجلديدة للقطاعات يف عام 3111م.
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مشكلة الدراسة:
تطرقت بعض الدراسات يف الدول الغربية ودول شرق آسيا للعالقة بني
أسواق األسهم يف البلدان املختلفة .وعرضت هذه الدراسات تأثر بعض
أسواق األسهم يف هذه الدول بأسواق األسهم األمريكية .وحيث أن
االقتصاد األمريكي يعترب أكرب اقتصادات العامل وله تأثر كبر على
االقتصاد العاملي بشكل عام ،ومبا أن االقتصاد السعودي له ارتباط وثيق
باالقتصاد األمريكي من عدة نواحي فإن السؤال الرئيس الذي حتاول هذه
الدراسة اإلجابة عليه هو:
هل هناك عالقة بني السوق املالية يف اململكة العربية السعودية وأسواق
املال األمريكية؟
وبيان مدى تأثر هذه العالقة إن وجدت.
هدف الدراسة:
يهدف هذا البحث بشكل رئيس إىل حتليل العالقة بني مؤشر سوق
األسهم السعودية ومؤشرات أسواق األسهم األمريكية ،وتوضيح هذه
العالقة .وحبث ما إذا كانت أسواق املال األمريكية ذات تأثر مباشر على
سوق األسهم السعودية أم ال ،ومدى هذا التأثر إن وجد.
أهمية الدراسة:
معرفة وجود تأثر ألسواق األسهم األمريكية على سوق األسهم
السعودية وطبيعة هذا التأثر .وإيضاح انتقال العدوى من األسواق
األمريكية إىل السوق السعودية بطريقة جتعل احملللني والكتاب والدارسني
واملتعاملني يف سوق األسهم السعودية يضعون تأثر األسواق األمريكية -
إن وجد  -يف احلسبان .وهي مهمة كذلك جلالء الغموض الذي يطرحه
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كثر من احملللني والكتاب يف سوق األسهم السعودية عن بعض املتغرات
والتأكد من مدى تأثرها وهل هو تأثر ملموس وبيّن؟ وهل العالقة دائمة؟
واجتاه هذا التأثر هل هو إجيابي أم سليب؟ وهل سوق األسهم األمريكية
بديل ألسواق األسهم السعودية بالنسبة للمستثمر يف اململكة العربية
السعودية ،أم أن سوق األسهم السعودية ترتبط بأسواق األسهم األمريكية
بشكل تكاملي؟.
فرضية الدراسة:
تفرتض الدراسة أن العالقة بني سوق األسهم السعودية وأسواق
األسهم األمريكية طردية .أي أن حتركات أسواق األسهم األمريكية
تؤثر طردياً على سوق األسهم السعودية.
منهجية الدراسة:
سوف يتم االعتماد على املنهج القياسي يف هذه الدراسة والذي يتم من
خالله وضع النموذج القياسي ملتغرات هذه الدراسة ،ومن ثم سيتم حتليل
العالقة بني متغرات الدراسة باستخدام عدد من مناذج االحندار الذاتي
الختالف التباين املشروط املعمم والذي يرمز له بـ ( .)GARCHومت اختيار
هذا النموذج نظراً ألنه يستخدم بشكل كبر يف البيانات املالية ،وألن
املستثمرين يف السنوات األخرة أصبحوا يهتمون بأكثر من عنصر يؤثر يف
أداء األسواق املالية مثل درجة املخاطرة الخنفاض درجة اليقني والذي حيتاج
لنماذج خاصة تتعامل مع تقلبات قيم األسهم عرب حتليل سالسل زمنية
متعددة أو ما ميكن أن نطلق عليه تباين السلسلة ،وكذلك ملالئمة مناذج
( )GARCHاللتقاط التقلبات .وكما هو معروف من دراسات التحليل
القياسي إن تباين احلد العشوائي ثابت عرب الزمن (فرضية ثبات التباين).
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وألن الدراسة تتعامل مع بيانات مالية ال يتحقق فيها شرط ثبات التباين يف
كثر من احلاالت حيث يوجد هناك تقلبات عالية أو منخفضة عرب الفرتات
املختلفة للسلسلة ،فإنه من األفضل فحص طبيعة هذا التقلب يف التباين
والتعرف على سلوكه .كما سيتم إجراء اختبارات السكون ،حيث سيتم
التأكد من استقرار السلسلة وثبات تباينها ومتوسطها احلسابي.
نطاق الدراسة ومصادر البيانات:
سيتم تطبيق الدراسة على سوق األسهم السعودية خالل الفرتة من
يناير 3111م وحتى نهاية شهر ديسمرب من عام 3100م وذلك عن طريق أخذ
البيانات األسبوعية للمؤشر العام لسوق األسهم السعودية (املتغر التابع)
وكذلك بيانات املتغرات املستقلة لنفس الفرتة ،مع مالحظة أن البيانات
األسبوعية ألسعار الفائدة على الريال مل تتوفر خالل الفرتة ولذلك مت سحب
القيمة الشهرية ألسعار الفائدة على مجيع األسابيع يف الشهر ،كما مت
استخدام نفس الطريقة مع متغر عرض النقود حيث مل تتوفر البيانات
األسبوعية له إال من بداية عام 3111م .وقد مت اختيار هذه الفرتة حتديداً
نظراً ألنها متثل فرتة ما بعد تصحيح 3112م ،كما أن طبيعة سوق األسهم
بعد 3111م ختتلف متاماً عن الفرتة اليت سبقته وكذلك طبيعة املتعاملني
ختتلف يف الفرتتني .وسيتم االعتماد على البيانات من عدة مصادر أهمها:
 .0السوق املالية السعودية (تداول).
 .3التقارير السنوية والنشرات اإلحصائية ملؤسسة النقد.
 .4مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات.
 .1مواقع متخصصة يف بيانات األسواق األمريكية.
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النموذج القياسي املستخدم:
تركز الدراسة على حبث العالقة التبادلية بني سوق األوراق املالية يف
اململكة العربية السعودية وأسواق األوراق املالية األمريكية ،حيث سيتم
استخدام بيانات أسبوعية جلميع املتغرات ملدة مخس سنوات بدءاً من شهر
يناير 3111م إىل شهر ديسمرب 3100م .وستكون املتغرات على النحو
التالي:
املتغر التابع :مؤشر سوق األسهم السعودية.
املتغرات املستقلة:
 مؤشرات أسواق املال األمريكية ( Standard & ،Dow Jones

.)NASDAQ ،Poor's 500
 أسعار النفط احلقيقية بالدوالر.
 عرض النقود .M1
 سعر الفائدة على الريـال.
يذكر أنه مل تتوفر بيانات أسبوعية للناتج احمللي اإلمجالي ( )GDPحيث
كان من املمكن أن يكون ضمن املتغرات املستقلة يف الدراسة.
وسيتم يف الدراسة تطبيق مناذج االحندار الذاتي الختالف التباين
املشروط املعمم (Generalized Autoregressive Conditional )GARCH

 Heteroskedasticityحيث يتم عادةً استخدام هذه النماذج يف الدراسات
املالية وذلك لقدرة هذه النماذج على التعامل مع مشكلة عدم ثبات التباين
والتقلبات ( )Volatilityواليت تظهر يف البيانات املالية .ويأخذ منوذج
( )GARCHالشكل التالي:
)i.i.d.(0,1

,

and
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حيث:
 : TASI tمؤشر سوق األسهم السعودية.
ω

 :ثابت.

 t2

 :تباين حد اخلطأ.

 t2 i

 :ترمز لتقلبات الفرتة املاضية ( )t-1وتساوي مربع البواقي ومتثل حد
.ARCH

 t2 j

 :تعرب عن التباين للفرتة املاضية ومتثل حد .GARCH

كما سيتم استخدام منوذج ( )EGARCHاألسّي وذلك الختبار املعلومات
غر اخلطية واختبار املتغرات املدروسة كالتالي:
)i.i.d.(0,1

,

and

ويتميز منوذج ( )EGARCHأن األنباء السلبية تؤثر على التقلبات بصورة
أكرب ،وميكن حتديد أثر أسواق األسهم األمريكية على تقلبات عوائد
سوق األسهم السعودية باستخدام املعادلة التالية:

)(2
)= ln(Stock index t ÷ Stock indext-1
)= (ln Stock index t − ln Stock indext-1
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)ASIt = ln(American Stock indext ÷ American Stock indext-1
→ ASIt = (ln American Stock indext − ln American Stock
)indext-1
)OPt = ln(Oil prices t ÷ Oil prices t-1
)→ OPt = (ln Oil prices t − ln Oil prices t-1
)(Mos) t = ln( (Ms) t ÷ (Ms) t-1
)→ (Mos) t = (ln (Ms) t − ln (Ms) t-1
)= ln(Interest rate t ÷ Interest rate t-1
)= (ln Interest rate t – ln Interest rate t-1

→

حيث:
 :مؤشر تداول سوق األسهم السعودية األسبوعي.
 :مؤشر تداول سوق األسهم السعودية لألسبوع املاضي.
 :American Stock indextمؤشر تداول سوق األسهم األمريكية
األسبوعي.
 :American Stock indext-1مؤشر تداول سوق األسهم األمريكية
لألسبوع املاضي.
 :Oil pricestأسعار النفط األسبوعية.
 : Oil pricest-1أسعار النفط لألسبوع املاضي.
 :(Ms) tعرض النقود األسبوعي.
 :(Ms) t-1عرض النقود لألسبوع املاضي.
 :Interest rate tمعدل الفائدة األسبوعي على الريـال.
 :Interest rate t-1معدل الفائدة على الريـال لألسبوع املاضي.
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نتائج الفرتة (3100 -3111م):
حبسب منوذجي ) GARCH(1,1وَ  EGARCHفإن مؤشر ( Dow

 )Jonesيؤثر على مؤشر السوق املالية السعودية بشكل إجيابي قوي خالل
الفرتة (3100 -3111م) .وظهرت نتائج النموذجني متقاربة جداً .وملعرفة أي
النموذجني يعطي نتائج أفضل فقد مت مقارنة النموذجني مبعيار Akaike

وتبني أن منوذج ) GARCH(1,1يعطي نتائج أفضل مـن منوذج .EGARCH
كما بينت النتائج أن مؤشر ( )S&P500يؤثر إجيابيا على السوق
املالية السعودية بشكلٍ كبر خالل الفرتة (3100 -3111م) .وأوضحت
نتائج الدراسة أيضاً أن مؤشر ( )NASDAQهو أقل األسواق األمريكية
تأثراً على السوق املالية السعودية خالل نفس الفرتة حبسب منوذجي
) GARCH(1,1وَ .EGARCH
أظهرت نتائج الدراسة أنه عند إدخال متغرات إضافية أسعار النفط،
وعرض النقود ،وأسعار الفائدة يف منوذج ) GARCH(1,1مع مؤشرات
أسواق املال األمريكية يف منوذج واحد وإجراء اختبار ) GARCH(1,1ثالث
مرات ،يف كل مرة يتم إدخال مؤشر أحد األسواق األمريكية ( Dow

 )NASDAQ ،S&P500 ،Jonesمع متغرات أسعار النفط وعرض النقود
وأسعار الفائدة يف منوذج واحد ،حيث تبني أن ألسعار النفط تأثرٌ إجيابيٌ
بسيطٌ على التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية يف مناذج
) GARCH(1,1الثالث اخلاصة مبؤشرات (، S&P500 ،Dow Jones
 )NASDAQخالل الفرتة (3100 -3111م).
وأوضحت نتائج الدراسة أن متغر عرض النقود ال يؤثر على التقلبات
يف مؤشر السوق املالية السعودية يف مناذج ) GARCH(1,1الثالث .وكذلك
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متغر أسعار الفائدة .فقد أظهرت نتائج الدراسة يف مناذج )GARCH(1,1

الثالثة أنه ال يوجد أي تأثر معنوي ألسعار الفائدة على التقلبات يف مؤشر
السوق املالية السعودية.
وقد بيّنت نتائج الدراسة أنه عند إدخال متغرات أسعار النفط وعرض
النقود وأسعار الفائدة يف منوذج  EGARCHمع مؤشرات أسواق املال
األمريكية يف منوذج واحد وإجراء اختبار  EGARCHثالث مرات ،حيث
يتم إدخال مؤشر أحد األسواق األمريكية (، S&P500 ،Dow Jones
 )NASDAQكل على حده مع متغرات أسعار النفط وعرض النقود
وأسعار الفائدة يف منوذج واحد ،حيث تبني أن ألسعار النفط تأثرٌ إجيابيٌ
بسيطٌ على التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية يف النماذج الثالثة
اخلاصة بـمؤشرات ( )NASDAQ ، S&P500 ،Dow Jonesخالل الفرتة
(3100 -3111م).
كما أوضحت نتائج الدراسة أن متغر عرض النقود ال يؤثر على
التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية خالل الفرتة (3100 -3111م).
بينما أظهرت نتائج الدراسة يف مناذج  EGARCHاملختلفة أنه ال يوجد أي
تأثر معنوي ألسعار الفائدة على التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية
خالل الفرتة ذاتها.
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نتائج الفرتة (3101 -3111م):
حبسب منوذجي ) GARCH(1,1وَ  EGARCHفإن مؤشر ( Dow

 )Jonesيؤثر على مؤشر السوق املالية السعودية بشكل إجيابي قوي جداً
خالل الفرتة (3101 -3111م) وبقدرٍ أكرب من تأثره خالل الفرتة
(3100 -3111م) حيث ظهرت خالل الفرتة (3101 -3111م) تأثرات
األزمة املالية العاملية بشكلٍ واضح وجلي على األسواق العاملية ومن ضمنها
السوق املالية السعودية اليت تأثرت بالتغرات يف األسواق األمريكية
بشكلٍ عام ومؤشر ( )Dow Jonesبشكلٍ خاص .وظهرت نتائج منوذجي
) GARCH(1,1وَ  EGARCHمتقاربة جداً .وملعرفة أي النموذجني يعطي
نتائج أفضل فقد مت مقارنة النموذجني مبعيار  Akaikeوتبني أن منوذج
) GARCH(1,1يعطي نتائج أفضل من منوذج .EGARCH
كما بينت النتائج أن مؤشر ( )S&P500يؤثر إجيابيا على السوق
املالية السعودية بشكلٍ كبر جداً خالل الفرتة (3101 -3111م) ،حيث
ظهرت خالل هذه الفرتة تأثرات األزمة املالية العاملية اليت عصفت
باقتصاداتٍ كثرة يف أحناء العامل ،وتأثرت السوق املالية السعودية
كغرها بهذه األزمة واتضح خالل فرتة األزمة املالية العاملية ارتباط التقلبات
يف السوق املالية السعودية بالتغرات يف مؤشر ( .)S&P500وأوضحت نتائج
الدراسة أيضاً أن مؤشر ( )NASDAQهو أقل األسواق األمريكية تأثراً
على السوق املالية السعودية خالل نفس الفرتة حبسب منوذجي
) GARCH(1,1وَ  ،EGARCHولكن تأثر مؤشر ( )NASDAQخالل
هذه الفرتة كان أكرب من تأثره خالل الفرتة (3100 -3111م).
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وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أنه عند إدخال متغرات أسعار النفط
وعرض النقود وأسعار الفائدة يف منوذج ) GARCH(1,1مع مؤشرات أسواق
املال األمريكية يف منوذج واحد وإجراء اختبار ) GARCH(1,1ثالث
مرات ،يف كل مرة يتم إدخال مؤشر أحد األسواق األمريكية ( Dow

 )NASDAQ ، S&P500 ،Jonesمع متغرات أسعار النفط وعرض النقود
وأسعار الفائدة يف منوذج واحد ،أن ألسعار النفط تأثرٌ إجيابيٌ بسيطٌ على
التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية يف مناذج ) GARCH(1,1الثالثة
اخلاصة مبؤشرات ( )NASDAQ ، S&P500 ،Dow Jonesخالل الفرتة
(3101 -3111م) .ويالحظ أن تأثر أسعار النفط على السوق املالية
السعودية خالل هذه الفرتة يساوي تقريباً ضعف تأثره خالل كامل فرتة
الدراسة (3100 -3111م) .مما يعين أن ارتباط السوق املالية السعودية
بأسعار النفط ازداد بشكل ملحوظ عند اشتداد األزمة املالية العاملية.
كما أوضحت نتائج الدراسة أن متغر عرض النقود ال يؤثر على
التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية يف مناذج ) GARCH(1,1الثالث.
وكذلك متغر أسعار الفائدة فقد أظهرت نتائج الدراسة يف مناذج
) GARCH(1,1الثالثة أنه ال يوجد أي تأثر معنوي ألسعار الفائدة على
التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية.
بينما بيّنت نتائج الدراسة أنه عند إدخال متغرات أسعار النفط
وعرض النقود وأسعار الفائدة يف منوذج  EGARCHمع مؤشرات أسواق
املال األمريكية يف منوذج واحد وإجراء اختبار  EGARCHثالث مرات،
حيث يتم إدخال مؤشر أحد األسواق األمريكية (،Dow Jones
 )NASDAQ ،S&P500كل على حده مع متغرات أسعار النفط وعرض
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ر
النقود وأسعار الفائدة يف منوذج واحد ،حيث تبني أن ألسعار النفط تأث ٌ
إجيابيٌ بسيطٌ على التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية يف النماذج
الثالثة اخلاصة بـمؤشرات ( )NASDAQ ، S&P500 ،Dow Jonesخالل
الفرتة (3101 -3111م) .ويذكر أن تأثر أسعار النفط على السوق املالية
السعودية خالل هذه الفرتة يساوي تقريباً ضعف تأثره خالل كامل فرتة
الدراسة (3100 -3111م) .مما يعين ارتباط السوق املالية السعودية بأسعار
النفط ازداد بشكل ملحوظ عند اشتداد األزمة املالية العاملية.
كما أوضحت نتائج الدراسة أن متغر عرض النقود ال يؤثر على
التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية خالل الفرتة (3101 -3111م).
بينما أظهرت نتائج الدراسة يف مناذج  EGARCHاملختلفة أنه ال يوجد أي
تأثر معنوي ألسعار الفائدة على التقلبات يف مؤشر السوق املالية السعودية
خالل الفرتة ذاتها.
التوصيات:


جيدر بهيئة السوق املالية مراقبة حتركات األسواق املالية العاملية
حملاولة التنبؤ بالتقلبات املستقبلية يف السوق املالية السعودية.



ينصح املتعاملون واحملللون واملستشارون ومكاتب الوساطة بالسوق
املالية السعودية بأخذ عالقة السوق املالية السعودية باألسواق املالية
العاملية بشكل عام واألسواق األمريكية بشكلٍ خاص بعني االعتبار.



من املمكن مستقبالً فصل السوق املالية السعودية إىل سوقني ،األول
خيتص بالشركات اليت تتأثر بالتغرات يف األسواق املالية األمريكية،
والثاني خيتص بالشركات اليت ال تتأثر بالتغرات يف األسواق املالية
األمريكية.
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عالقة السوق املالية السعودية مبتغري عرض النقود وأسعار الفائدة
حتتاج إىل مزيد من الدراسة.



دور املضاربة يف حتركات مؤشر السوق املالية السعودية حيتاج إىل
دراسة.



أثر انهيار 3112م كان متبوعاً باألزمة االقتصادية العاملية قد يفسر
بعض سلوك املتعاملني يف السوق املالية السعودية.
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